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Wij, vader, moeder en toen 
nog twee jonge kinderen ver-
huisden augustus 1940, in de 
zomervakantie, naar Utrecht. 
We hadden de oorlogsdagen 
met Pinksteren in onze woon-
plaats Amsterdam aan het 
Beukenplein midden in deze 
Jodenbuurt meegemaakt met 
boekverbrandingen op het 
plein waar we toen nog geen 
verklaring voor hadden als 
kinderen. Je wist toen nog 
letterlijk van niets...

Wij kwamen te wonen in Tuinwijk, 
aan het Willem van Abcoudeplein, bij 
ijsbaan Siberië, wat toen nog weilan-
den waren met onbelemmerd zicht 
over sportvelden, tot de zogeheten 
Benenkluif, onder de oud Utrechters 
nog wel bekend. In de vrieswinters 
werd de ijsbaan van Jongerius, met 
muziek en koek en zopie, ook door 
ons druk bezocht. In oorlogstijd was 
dit één van de weinige mogelijkheden 
van vermaak voor jong en oud en ons 
als kinderen. Onze medebewoners in 
die oorlogsjaren aan het plein waren 
de families Koster, Nije, Spier en 
Krabbe; overburen waren de families 
Peereboom, Van Valen, Bolman, 
Kloet, `t Lam en Kronenburg. Mijn 
vrienden waren Henk Kronenburg, 
Michel Peereboom en Piet Bolman; ze 
woonden allen op het plein. Ik kan me 
nog goed herinneren dat in 1940 de 
Inundatiekade zijn naam eer aan deed, 
want de weilanden stonden vanaf het 
aannemersbedrijf van Fa.Kraal aan 
de Inundatiekade tot aan de spoordijk 
onder water.

Naar school
Als oudste begon ik in 1940 op de Bil-
derdijkschool (nu De Regenboog) in 
Tuindorp achteraan de Regentesselaan 
bij de Albrecht Thaerlaan. Iedere klas 
had een vaste eigen juf of meester. 
Ik kwam in de vijfde klas bij meester 
Schaeffer en die kon, na de kaart 
van Palestina met krijt op het bord 
getekend te hebben, zeer spannend 
vertellen over de bijbelse geschiedenis 
van dat land.

In 42/43 van de Bilderdijkschool 
over naar de Willem de Zwijger mulo 
aan het Janskerkhof. Van de leraren 
herinner ik me nog een klein aantal, 
zoals de heer Plemper, Van Balen onze 
klassenleraar, mevrouw Osinga, teken-
lerares, de heer Van der Weel, leraar 
Duits en de directeur, de heer Bertram.
Van 1942 tot het einde van de oorlog 
werd gepoogd toch nog dagelijks les 
te geven. Ons schoolgebouw stond 
aan het Janskerkhof, maar we verhuis-
den na enige tijd met de hele school 
naar een tegenoverliggend gebouw. 
Waarom dat was, weet ik niet, maar 
het was oorlogstijd dus:...niet vragen. 
Dit voor ons nieuwe schoolgebouw 
stond vanuit de Lange Jansstraat 
rechts, achter een groot hoog stalen 
hek. Van schoolgebouw wisselen gaf 
veel onrust en dat wisselen gebeurde 
vrij veel in de oorlogstijd.

Vernederd
Van het lerarenteam waren er 
enkelen lid van de NSB (Nationaal 
Socialistische Beweging). Dit was 
een pro-Duitse beweging met het 
hoofdkwartier aan de Maliebaan, 

met als leider ir. Anton Mussert. In 
de oorlog was Engelse les verboden 
op scholen en werd vervangen door 
extra lessen Duits. Ik denk dat ik 
daardoor de Duitse naamvalrijtjes nog 
steeds uit het hoofd kan opdreunen. 
Dit wegvallen van het Engels was tot 
grote ergernis van de heer Van der 
Weel, onze leraar Duits, daar hij fel 
tegen de Duitse bezetting was en dat 
ook niet onder stoelen en banken stak 
op school. Dit bleek na verloop van 
tijd dus totaal verkeerd uit te pakken. 
Er zaten namelijk onder de collega`s 
leraren, die lid van de NSB waren; ze 
waren op school bij iedereen bekend. 
Dit is goed gegaan tot die NSB-col-
legaleraren zich lieten gelden op een, 
in onze ogen, schandelijke manier. Op 
zekere dag moesten wij met de hele 
school aangetreden staan op het grote 
schoolplein voor de school. De heer 
Van der Weel (leraar Duits) werd naar 
voren geroepen en voor het front van 
de hele school werd hem door zijn 
collegaleraren te verstaan gegeven 
dat zijn pro-Engelse gedrag niet werd 
geaccepteerd. En in die tijd kon een 
NSB’er knap tekeer gaan tegen een 

collegaleraar die daartegen niets 
mocht inbrengen... Daar sta je dan als 
leraar, weerloos voor het front van alle 
leerlingen van de hele school.
Wij wisten eigenlijk ook niet hoe we 
reageren moesten bij die confrontatie 
van leraren onder elkaar. Je leraar in 
het publiek zo vernederd te zien wor-
den is voor leerlingen een ongelofelijk 
aangrijpende ervaring. Overigens 
bleef hij gewoon Duitse les geven.

Onverwarmd
In de latere schooljaren liep het 
lesgeven meer en meer op z`n eind. 
Naar school gaan was in de laatste 
oorlogsjaren een aflopende zaak. 
De schoolgebouwen werden vaak 
gevorderd door de Duitsers. In die 
latere oorlogsjaren heb ik menig, voor 
ons vreemd, onverwarmd schoolge-
bouw in Utrecht bezocht. Dit ging van 
gymnasium en hbs tot in lagere school 
gebouwen door de hele stad.
Per week werden de schooldagen 
steeds minder, tot we op het laatst, 
rond 43/44 alleen vrijdagsochtends 
naar een van de vele verschillende 
schoolgebouwen moesten. Per week 

kregen we te horen welk (onver-
warmd) schoolgebouw de volgende 
vrijdag voor ons beschikbaar was. 
Daar werd het huiswerk nagekeken 
van de afgelopen week en kreeg 
je nieuw huiswerk. Zat je in een 
steenkoud lokaal met jas aan in een 
vreemd schoolgebouw je huiswerk 
voor de volgende week op te schrijven 
met kromme vingers van de kou in de 
hoop weer gauw naar huis te kunnen. 
Het vroor in die winters stevig, dus 
ook in de onverwarmde klaslokalen 
met de ijsbloemen dik op de ramen. 
De winters waren volgens mij een stuk 
kouder dan tegenwoordig; sneeuw 
bleef in de winter vaak wekenlang lig-
gen en dat was vermaak. Wij maakten 
dan echte sneeuwhutten, die ook vaak 
wekenlang bleven staan.

Neergestort
Na de luchtlandingen in september 
‘44 bij Arnhem kwam het front in 
Nederland bij de grote rivieren te lig-
gen en was het helemaal gedaan met 
schoolgaan.
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Winkelcentrum Overvecht - www.zorgoutletutrecht.nl
Tel: 030 - 633 69 47 - 6 dagen per week open

2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN 
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO) 
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij 
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen 
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht. 

Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties. 

Zorg outl et Utre cht

ZORGOUTLET UTRECHT VERHUISD!
Een rollato r, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO) 
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij 
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen 
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht. 

Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).

 
2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN 

Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO) 
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij 
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen 
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht. 

Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.

 

Winkelcentrum Overvecht - www.zorgoutletutrecht.nl
Tel: 06 55 15 89 65 - 6 dagen per week open

2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN 
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO) 
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij 
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen 
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht. 

Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties. 

Zorg outl et Utre cht

ZORGOUTLET UTRECHT VERHUISD!
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO) 
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij 
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen 
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht. 

Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).

LICHTGEWICHT ROLLATOR 
van €129,- 
voor 10% EXTRA KORTING op onze 

scootmobielen, ook 2e hands

Ook voor onderhoud en reparaties

2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN 
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO) 
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij 
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen 
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht. 

Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.

ZORGOUTLET UTRECHT
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO) 
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij 
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen 
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht. 

Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).

Op=Op

SUPERSTUNT BIJ

€ 79,95
Rijneiland 5, 3984 MA  ODIJK,

Tel: 030 65 65 592  
Coloradodreef 29, 3565 BR  UTRECHT

Tel: 06 10 71 99 87

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg 

Een kunstgebit verdient de zorg van
 

de tandprotheticus

De tandprotheticus Specialist voor uw kunstgebit
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RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties

RTV Utrecht is de regionale omroep van de provincie Utrecht.
Voor meer informatie gaat u naar onze website:
www.rtvutrecht.nl
Bij ‘gids’ ziet u welke programma’s worden uitgezonden en
bij ‘gemist’ kunt u uitzendingen terugkijken.

Altijd op de hoogte van het laatste
sportnieuws uit de regio!
Ieder weekend is er op  
Radio M Utrecht FM 93.1  
volop aandacht voor sport 

uit de regio. Onze verslaggevers houd-
en u vanaf de zijlijn op de hoogte en 
in de studio wordt teruggeblikt op de 
competitiewedstrijden van FC Utrecht. 

Nieuw seizoen:
Brunner door de Bocht
In dit programma gaat 
presentator Edo Brunner 
de weg op. Hij is dol op 

auto’s en motoren, maar hij wil ook 
een veilige en schone wereld, ook 
voor z’n kinderen. Hoe kun je die 
twee combineren? Want het is druk 
in onze provincie, heel druk.  
Die zoektocht is te zien in Brunner 
door de Bocht!

Vanaf 6 mei nieuw programma  
Gebruikte Gronden op RTV Utrecht!
Voor de vijfdelige televisie- 
serie Gebruikte Gronden 
gaat presentatrice Mari 

Carmen Oudendijk de boer op in de 
Lopikerwaard, de Utrechtse Heuv-
elrug,  het Kromme Rijngebied, de 
Gelderse Vallei in het oosten en de 
laagveengebieden in het noord-
westen van de provincie. Ze onder-
zoekt de kenmerken van het boer-
enlandschap in deze regio’s en wat 
voor boerderijen daar bij horen. In 

aflevering één gaat Mari Carmen 
naar de Lopikerwaard. Gebruikte 
Gronden is vanaf 6 mei te zien op 
RTV Utrecht.

Gouden Tijden op Hemelvaartsdag

Het Utrechts Archief selecteerde unieke filmbeelden van stad en regio uit 
de jaren 1920 – 1980. De beelden zijn op Hemelvaartsdag te zien in het 
televisieprogramma Gouden Tijden op RTV Utrecht.

Nieuw seizoen:
Brunner door de Bocht
In dit programma gaat 
presentator Edo Brunner 
de weg op. Hij is dol op 

auto’s en motoren, maar hij wil ook 

TELEVISIE 

dinsdag

1
M E I

Vanaf 6 mei nieuw programma 
Gebruikte Gronden op RTV Utrecht!
Voor de vijfdelige televisie- 
serie Gebruikte Gronden 
gaat presentatrice Mari 

Carmen Oudendijk de boer op in de 

TELEVISIE 

zondag 

6
M E I

Gouden Tijden op HemelvaartsdagTELEVISIE 

donderdag

10
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Altijd op de hoogte van het laatste
sportnieuws uit de regio!
Ieder weekend is er op 
Radio M Utrecht FM 93.1 
volop aandacht voor sport 

uit de regio. Onze verslaggevers houd

RADIO

weekend

 

Voor Vertrek Vakantiecheck!

Zie voor foto’s onze website: www.caravannmv.nl

Als u stopt met werken, ziet uw fi nanciële plaatje er anders uit. Hoe blij�  u uit de schulden? 
Volg de gra� s workshop Financiën rondom Pensioen, bij welzijnsorganisa� e U Centraal. U 
krijgt � ps over fi nanciële regelingen en uitleg van het een deskundige op dit gebied. Ook 
krijgt u een gra� s U Map, waarin u de administra� e handig kunt ordenen.

Gra� s workshop voor
 inwoners van Utrecht

Hoe ziet uw financiële plaatje eruit 
als u met pensioen gaat?

Meld u aan via 
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen 

of bel U Centraal, team Levensgebeurtenissen 
op 06-23 33 58 93

U Centraal biedt een workshop voor 
mensen die te maken hebben met de 
volgende levensgebeurtenissen: 

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| (Echt)scheiding | Pensioen |

| Overlijden van partner | 18 worden |
Met gra� s U Map

De eerstvolgende workshop ‘Pensioen’ woensdag 16 mei 2018



Bij fort Blauwkapel stortte op een 
zondagmiddag een Amerikaanse 
bommenwerper neer bij het terrein van 
de fa.Copijn. Wij waren er eerder bij 
dan de Duitse Wehrmacht die in fort 
Blauwkapel gelegerd was. We werden 
uiteraard met veel Duits misbaar en 
gecommandeer weggejaagd. Het 
vliegtuig lag aan het eind van een lang 
zwart spoor in het weiland langs de 
Voordorpsedijk, net over de spoorbaan 
Utrecht-Amersfoort. Een week lang 
stond een Duitse tankwagen bij het 
wrak met een lange slang naar het 
vliegtuig, denk om er de nog resteren-
de benzine uit te halen. Daarna werd 
het wrak naar de Lage Weide gebracht 
waar een verzameling vliegtuigwrak-
ken lag waar onze grote belangstelling 
naar uitging voor het vliegtuigglas en 
alles wat maar interessant was voor 
ons. En dat was veel.
De spoorkruising Maliebaan-Hilver-
sum en Utrecht-Amersfoort werd eind 
van de oorlog regelmatig beschoten 
en gebombardeerd. Wij stonden daar 
vaak op afstand naar te kijken en 
wat was dat een spectaculair gezicht. 
Meestal gebeurde dit in de namiddag 
en daar hielden wij al rekening mee. 

Wij herkenden de types vliegtuigsil-
houetten in de lucht. De Duitsers 
met het zogenoemde potlood, de 
langgerekte Dornier bommenwerper 
en natuurlijk de Messerschmidts, de 
Junckers, Heinkels enzovoorts. De 
Engelsen, met hun Mustangs, Spitfire 
Mosquitos die je tegen het eind van de 
oorlog het meest in actie zag.
De techniek van het beschieten en 
bombarderen hadden wij al gauw 
door, want ze kwamen in formatie 
aangevlogen, eerst in die formatie over 
het doel heen en zo gauw er één lange 
rij gevormd werd was het aanvallen en 
in duikvlucht beschieten en bombarde-
ren van de spoorwegkruising.

Verzet
Wij deden in die tijd ook op onze 
manier aan `verzet` tegen de vijand. 
`s Nachts hoorde je aanhoudend het 
zware gebrom van bommenwerpers 
die overvlogen naar Duitsland. ‘s 
Ochtends gingen wij dan vaak naar 
achter de spoordijk in de weilanden 
(nu Overvecht), die zo ver als je kon 
kijken bezaaid lagen met krantjes: ‘De 
Vliegende Hollander’. Deze krantjes, 
met het laatste betrouwbare oorlogs-

nieuws van de geallieerden, werden `s 
nachts door de overvliegende vlieg-
tuigen uitgegooid. We verzamelden er 
zoveel als we dragen konden en deden 
die dan in de brievenbussen waar we 
langskwamen. Kregen de mensen het 
laatste betrouwbare geallieerde oor-
logsnieuws met foto’s te lezen, regel-
recht uit Engeland. Ik heb nog steeds 
zo’n ‘Vliegende Hollander’ in bezit uit 
een naoorlogse herdenkingsvlucht.

Scherven
Op het dak van het politiebureau aan 
het Paardenveld stond Flak-luchtdoel-
geschut opgesteld tegen luchtaan-
vallen door vijandige vliegtuigen. 
Wij waren er als de kippen bij als 
er geschoten werd. Nog hoor ik het 
getinkel van de granaatscherven op de 
pannendaken van de huizen. Wij pro-
beerden die stukjes staal op te rapen 
die vlijmscherp en vaak gloeiend heet 
waren en waar je behoorlijk je vingers 
aan kon branden en bezeren.
Op zekere dag lagen door heel Utrecht 
op de straten kleine papieren oranje 
W’s (Wilhelmina). Er werd direct 
op gereageerd door NSB’ers met 
aanplakbiljetten met de tekst “De W 

die gij vindt, wordt M, Mussert wint”. 
Ging de Smakkelaarsbrug open, wat 
nog al eens gebeurde, stond op de 
onderkant van het brugdek de grote 
witgekalkte tekst, ‘Deutschland wint 
op alle fronten’. Het heeft er de hele 
oorlog opgestaan en niet geholpen. 
Langs de Adriaan Beijerkade aan 
de Tuindorpkant waren vanaf de 
Mr.Tripkade langs het Zwartewater 
door de Deutsche Wehrmacht mitrail-
leurnesten aangelegd, afgezet met 
prikkeldraad. Ook daar moesten wij 
onderzoeken hoe die er van binnen 
uitzagen en dat prikkeldraad hield 
ons niet tegen. Deze mitrailleurnesten 
hadden geen bewapening en geen per-
manente bewaking of bezetting. Ook 
stonden er geen schildwachten bij en 
zodoende hadden wij daar vrij spel. Zo 
deed je in die tijd dingen die achteraf 
misschien niet zo verstandig waren. 
Gelukkig is het altijd goed gegaan ook 
met gevonden munitie en was het voor 
ons een zeer spannende tijd met vele 
vele belevenissen.

Reacties
De oorlogsdagen waren voor school-
jongens, die nog nergens echt gevaar 

zagen, een spectaculaire tijd. De 
belevenissen hier omschreven waren 
de minst slechte herinneringen aan 
die tijd; er waren ook minder goede. 
Ik realiseer me dat de leeftijd bij mijn 
generatie meespeelt, maar toch wil ik 
een oproep doen aan lezers die iets 
herkennen in mijn herinneringen. Zat 
u misschien ook bij mij op school en 
herkent u Jongerius met zijn ijsbaan 
Siberië of andere belevenissen? 
Schroom niet en laat van u horen. 
Ik ben zeer nieuwsgierig naar uw 
reacties.

Wim van Bergen
wvbergen31@kabelfoon.net

Utrechtse schooljongens in oorlogstijd
(Vervolg van voorpagina)

Er gebeurde genoeg in die tijd voor jongetjes van rond de 13 jaar. Nog net de leeftijd dat je ‘vrij’ kon rondlopen, want pas met je 15e 
jaar kreeg je een oproep voor een persoonsbewijs. We verveelden ons geen dag, met bombardementen, beschietingen, enzovoorts. 
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Om goedkoop hardfruit tot zacht flap-
fruit om te toveren, werden appelstuk-
jes soms gestoofd door liefhebbende 
achterbuurtmoeders, die hun kinderen 
het fruitflappen niet wilden onthou-
den. Maar juist door het gebruik van 
gestoofde appeltjes konden de kinderen 
van welgestelde ouders aan het fruit 
zien met een jonge armoedzaaier van 
doen te hebben. Zoals de jeugd van 
nu aan sportschoenen die sprekend op 
Adidasjes lijken direct kunnen zien 
dat ze het toch niet zijn, omdat er een 
streepje teveel of te weinig aan de zij-
kant van de schoen is aangebracht. Pes-
terijen en vernederingen door gebruik 
van goedkoop flapfruit ontmoedigden 
het gebruik van de stoofappel onder het 
plebs. Maar omdat personen met een 
beperkt inkomen het gaarbakken van 
goedkope appels voor fruitflapdoelein-
den ondertussen wèl perfect onder de 
knie hadden gekregen, werden voor het 

eerst rond 1875 stukjes appel verwerkt 
in twee hemelse producten die we 
allemaal kennen en puur Utrechts van 
oorsprong zijn; De Appelbeignet en De 
Appelflap. De laatste lettergreep van de 
laatstgenoemde zoete lekkernij verwijst 
vanzelfsprekend naar fruitflappen; 
wat een verdomd leuk weetje is voor 
quizzen. Op de dagen dat de verjaar-
dag van een lid van het koninklijk 
huis gevierd werd en het bevoegd 
gezag straatverkoop zonder vergun-
ning oogluikend toestond, verkochten 
huisvrouwen uit achterstandswijken in 
de deuropeningen hun zelfgemaakte 
appelbeignets. Of hun appelflappen. In 
het Nationale Museum voor Utrechtse 
Geschiedenis worden brieven van rond 
1900 bewaard, waarin in feite staat dat 
huishoudelijke hulpen van rijke stin-
kerds die rond het Wilhelminapark en 
de Maliebaan woonden een dubbeltje 
aan hun personeel meegaven. Zodat die 

op de koninklijke feestdagen, voordat 
ze naar hun werk liepen, nog even een 
dozijn flappen of beignets voor hun 
bazen konden kopen.

Toch was er een periode in de nazomer 
dat ook kinderen uit de achterbuurten, 
die toen nog geen krachtwijken ge-
noemd werden, zich massaal aan fruit-
flappen overgaven. Omdat ze dan rijpe 
bramen geplukt hadden die op vele 
plekken in het wild groeiden en daar-
door niets kosten. Als de bramentijd 
voorbij was, riepen de rijkere kinderen, 
die met ander fruit nog verder fruitflap-
ten, pestend en kwetsend: “Tot in de 
bramentijd!” tegen de arme kindertjes 
die weer een jaar moesten wachten 
voordat fruitflappen voor hen weer 
binnen handbereik kwam. Hiermee 

is de historische oorsprong van deze 
afscheidsgroet verklaard, wat opnieuw 
een leuk weetje is voor een pubquiz.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 
het als moreel verwerpelijk gezien te 
fruitflappen, omdat de fruitverspil-
ling daarbij ruim 98 procent is en half 
Europa schreeuwende honger had. Er 
werd niet fruitgeflapt. Na die oorlog 
was het een spel dat de jeugd niet meer 
boeide. De in 1918 opgerichte Vereni-
ging Voor Fanatieke Fruitflappers viert 
dit jaar haar 100ste verjaardag en zal 
zich direct daarna opheffen. De vier le-
den hebben informeel laten weten nog 
wekelijks bij elkaar te zullen komen 
onder het genot van een kopje koffie 
met een … ?

Fruitflappen en appelbeignets
Fruitflappen is een typisch Utrechts stoepspel dat tot net voor de 
Eerste Wereldoorlog vooral gespeeld werd door kinderen uit bete-
re buurten. Er was immers zacht fruit voor nodig en dat fruit was 
voorbehouden aan welgestelden. Arme sloebers aten wel eens 
een appeltje, maar het zachtere, kwetsbare en om die reden veel 
duurdere fruit, zoals aardbeien, aalbessen, frambozen en Kaapse 
Goudbessen kon het gepeupel zich niet veroorloven. En juist dat 
fruit is flapfruit bij uitstek.

Pagina uit De Vliegende Hollander die de bevrij-
ding aankondigt
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Het Alzheimer Cafe is een  
laagdrempelige  

ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

Contact helpt! 
www.alzheimer-nederland.nl/stadutrecht

14 mei 2018
Domotica, wat wanneer mogelijk?
Buurtcentrum de Schakel
Schoolstraat 11, Vleuten
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Contactpersoon: Susan Yiu, 06-46103634

6 juni 2018
Dementie en hoe thuis verder?
Alzheimer Café Binnenstad
Bartholomeus Gasthuis
Lange Smeestraat 40
19.30 - 21.00 uur inloop vanaf 19.00 uur
Contact: stadutrecht@alzheimer-nederland.nl

11 juni 2018
Tafelkleedgesprek
Buurtcentrum de Schakel
Schoolstraat 11, Vleuten
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Contactpersoon: Susan Yiu, 06-46103634

Meer info:
www.alzheimer-nederland.nl/stadutrecht
Slecht ter been? 
Gebruik de Boodschappen Plusbus 
www.u-centraal.nl/bus

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 
  

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 

Luxe Donau cruises nu tot € 200,Luxe Donau cruises nu tot € 200,--  p.p. Kortingp.p. Korting  

 

10 dg. Klassieke Donau cruise 10 dg. Klassieke Donau cruise   
met MS Select Belvedere ****met MS Select Belvedere ****met MS Select Belvedere ****   

diverse afvaarten in mei, juli en aug. 2018diverse afvaarten in mei, juli en aug. 2018diverse afvaarten in mei, juli en aug. 2018   
vanaf  € 1.298, vanaf  € 1.298, --  p.p. p.p.   

  nu tot wel € 200,nu tot wel € 200,--  KORTING p.p.KORTING p.p.   
   

busvervoer Nederland busvervoer Nederland busvervoer Nederland ---   Passau v.v.Passau v.v.Passau v.v.   
mooi vaarprogramma over de Donaumooi vaarprogramma over de Donaumooi vaarprogramma over de Donau   

Luxe cruiseschip met volledige verzorgingLuxe cruiseschip met volledige verzorgingLuxe cruiseschip met volledige verzorging   

Bus excursievakanties Bus excursievakanties   
All Inclusive All Inclusive    All Inclusive HotelsAll Inclusive Hotels  

Autoreizen aanbiedingenAutoreizen aanbiedingen  

 555   dg.dg.dg.   All Inclusve HotelAll Inclusve HotelAll Inclusve Hotel   Jagershof ***Jagershof ***Jagershof ***   
Nunspeet / VeluweNunspeet / VeluweNunspeet / Veluwe   al voor al voor al voor € 339,€ 339,--  p.p.p.p.p.p.   
  
  

5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****5 dg. All Inclusive Bonte Wever ****   
Assen / Drenthe     Assen / Drenthe     Assen / Drenthe     al vooral vooral voor   € 369,€ 369,€ 369,---   p.p.p.p.p.p.   
      

5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***5 dg. All Inclusive Hotel am Wall ***   
Soest / Sauerland  Soest / Sauerland  Soest / Sauerland     al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   
   

5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***   
Stadtkyll / Eifel       Stadtkyll / Eifel       Stadtkyll / Eifel       al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***All Inclusive Hotel Altastenberg ***   
Altastenberg / SauerlandAltastenberg / SauerlandAltastenberg / Sauerland   

30% KORTING 30% KORTING 4 dg. al va. 4 dg. al va. 4 dg. al va. € 180,€ 180,--  p.p.p.p.p.p.   

More All Inclusive Hotel Elderschans ***More All Inclusive Hotel Elderschans ***More All Inclusive Hotel Elderschans ***   
Aardenburg / ZeelandAardenburg / ZeelandAardenburg / Zeeland   

50% KORTING 50% KORTING 3 dg. al va. 3 dg. al va. 3 dg. al va. € 129,€ 129,--  p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***All Inclusive Hotel Mutter Bahr ***   
Tecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / DuitslandTecklenburgerland / Duitsland   
NIEUW NIEUW    3 dg. al va. 3 dg. al va. 3 dg. al va. € 143,€ 143,--  p.p.p.p.p.p.   

MS Select Bevedere bij BudapestMS Select Bevedere bij Budapest  

Soest / DuitslandSoest / Duitsland  All Inclusive Hotel Mutter bahrAll Inclusive Hotel Mutter bahr  

All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***   
Valkenburg / ZuidValkenburg / ZuidValkenburg / Zuid---LimburgLimburgLimburg   

AANBIEDING AANBIEDING 5 dg. € 265,5 dg. € 265,5 dg. € 265,---   nu nu nu € 229,€ 229,--    

Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:   
   Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcarReis per luxe touringcar   
   Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden   
   Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes   

   Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam ---   Den Haag Den Haag Den Haag ---   UtrechtUtrechtUtrecht 

  

  Reserveren Reserveren --  aanbiedingen               aanbiedingen                 

              gratis reisbrochuregratis reisbrochure  Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
info@rikkoert.nl

Burg. Roosstr. 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
www.rikkoert.nl

Ontdek de grote diversiteit aan moderne, 
klassieke en antieke klokken en barometers 
in de mooiste showroom van Nederland!

Bezoek onze website 
WWW.KLOKKENSTAD.NL

1000 klokken en barometers 
op voorraad

• Eigen uurwerkmakers
• Meer dan 140 jaar ervaring
• Advies op maat 
• Gratis bezorging door 
 geheel Nederland
• Reparatie in eigen atelier

Z ILVERSTADSCHOONHOVEN

KLOKKENSTADSCHOONHOVEN

KLOKKENDORPLEKKERKERK

Z ILVERSTAD/KLOKKENDORPSCHOONHOVEN/LEKKERKERK

CADEAUDORPLEKKERKERK

Mango heeft 12 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

MAAK EEN PROEFRIT IN ONZE SHOWROOM:
Franciscusdreef 74, 3565 AD Utrecht

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 09.00 - 17.30 UUR
ZATERDAG VAN 10.00 - 17.00 UUR

BEGIN HET VOORJAAR GOED BIJ MANGO
WARME LENTEDEALS MET HOGE KORTINGEN

Acties geldig t/m 31 mei 2018 en zolang de voorraad strekt.

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL 
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)

45
km/u

120
km

TRAVELRIDER TIGER 4
• Gemakkelijk opvouwbaar in 3 stappen
• Comfortabele stoel en luchtbanden
• Handige joystick

• IJzersterk en comfortabel
• Grote actieradius
• Inclusief 1 jaar 
 pechhulp ism ANWB

nu
1.500,-

korting

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

NIEUW BIJ MANGO MEESTVERKOCHTE SCOOTMOBIEL6
km/u

13
km

17
km/u

50
km

OPRUIMING E-BIKES EN 
SPEED PEDELECS

Van € 3.990,- 

voor €  2.993,-

SHOWROOMMODELLEN COLLECTIE 2017

MAAK EEN PROEFRIT 
Franciscusdreef 74, 3565 AD Utrecht

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 09.00 
ZATERDAG VAN 10.00 

MEER INFORMATIE? KIJK OP MANGOMOBILITY.NL
SHOWROOMMODELLEN COLLECTIE 2017

MAX MOBIEL
• Geen rijbewijs nodig
• Overal parkeren - zelfs op de stoep
• Oplaadbaar aan ieder
 stopcontact

voor
15.995,-

OF LEASE
VANAF € 349,-

45
km/u

40
kmNU GRATIS RIJKLAARMAKEN T.W.V. € 495,-

LUGGIE ELITE
• Zeer lichte vouwscootmobiel
• Voorzien van verstelbare handvatten 

en anti-lekbanden
• Ideaal voor op reis

6
km/u

18
km

nu
750,-
korting

Van € 2.495,- 

voor €  1.745,-

 

 B
es

t v
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chte vouwscootm
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in de U SA

SHOWROOM EN EX-DEMO MODELLEN 2017

tot
25%

korting

WIJ ZIJN 2e PINKSTERDAG GEOPEND!

Bijvoorbeeld een Stromer ST1

voor
2.799,-



Thuiszorgorganisaties, verzorgings-
huizen en welzijnsorganisaties bieden 
tegenwoordig betaalbare maaltijdvoor-
zieningen aan. Maaltijdservice Utrecht 
is van U Centraal, een welzijnsorgani-
satie voor stad en regio. Maaltijdser-
vice Utrecht is bedoeld voor inwoners 
van de stad die door ziekte, ouderdom 
of beperkingen niet zelf kunnen ko-
ken. Vroeger heette het Tafeltje-dek-je 
en kwamen vrijwilligers met warme 
maaltijden langs. Dat bestaat niet meer 
in Utrecht. Een chauffeur van Maal-
tijdservice Utrecht komt een, twee 
of drie keer in de week langs, zoveel 
mogelijk op een vaste tijd. Hij of zij 
kijkt ook hoe het met klanten gaat en 
helpt eventueel bij kleine klusjes.
De eerste warme maaltijden werden, 

halverwege de jaren tachtig, bereid in 
de keuken van verzorgingstehuizen in 
Tolsteeg en Hoograven. Vrijwilligers 
brachten ze vaak in hun eigen auto 
rond. Eind jaren tachtig nam de bezor-
ging van warme maaltijden een vlucht. 
Om iedereen op tijd te bedienen waren 
veel auto’s nodig. Inmiddels was het 
aantal klanten zo groot en de normen 
voor het vervoer en eten zo streng, dat 
warme maaltijden rondbrengen niet 
meer mogelijk was.

Hoogtijdagen
In de hoogtijdagen had de warme 
maaltijdbezorging in Utrecht wel 900 
klanten. In 1995 werd de maaltijd-
service ondergebracht bij Stichting 
Stade en anders aangepakt. Met 

Mercedesbussen werden koelverse 
maaltijden, bereid in de keuken van 
het Diaconessenhuis, bezorgd bij 
klanten om in de magnetron te worden 
opgewarmd. Vrijwilligers van het 
eerste uur denken met plezier terug 
aan de tijd dat oudere mensen andere 
ouderen wilden helpen. Het was altijd 
een race tegen de klok, hoewel de 
maaltijden geïsoleerd waren verpakt. 
Chauffeurs zaten in een spannings-
veld tussen aandacht aan kwetsbare 
ouderen en op tijd bezorgen. Soms 
was de maaltijdchauffeur het enige 
bezoek dat een zelfstandig wonende 
bejaarde op een dag kreeg. Ze hadden 
soms hulp nodig om een potje open te 
maken of iets zwaars te tillen en waren 
dankbaar als de chauffeur dat voor ze 

deed. Het kwam ook voor dat de 
chauffeur de laatste was die iemand 
nog in leven had gezien of de deur niet 
geopend werd, doordat iemand in huis 
was gevallen of overleden.

Uitkomst
Corrie Cornelisse (76) maakt voor 
vijf maaltijden per week gebruik van 
de maaltijdservice. Ze is sinds 1987 
weduwe en woont nu anderhalf jaar in 
een vrije sector driekamerappartement 
boven winkelcentrum Veldhuizen. “Ik 
ben langdurig ziek geweest. Na tien 
weken revalidatie in de Parkgraaf was 
ik niet meer in staat zelf te koken. 
De maaltijdservice is voor mij een 
uitkomst. Het is gezond, smakelijk 
en zoutarm met veel keuzemogelijk-
heden, voor een betaalbare prijs van 
gemiddeld vijf euro per maaltijd, in-
clusief soep en toetje. Ze leveren eens 
per week koelvers in bakjes. Ik maak 
het zelf warm in de magnetron.”

Maatje
Haar afhankelijkheid van een rollator 
beperkt Corrie’s actieradius. “Mijn 
hobby aquarellen kan ik helaas ook 
niet meer uitoefenen door artrose in 
mijn handen. Dan wordt de wereld wel 
klein. Via Careyn heb ik een ‘maatje’ 
gekregen. Een interessante vrouw van 
56, musicus, die eens per twee weken 
op donderdagmiddag op bezoek komt. 
We hebben fijne gesprekken. Als het 
goed weer is, maken we samen een 
wandelingetje. Ik vind het jammer dat 
ouderen, die van veel hulp afhankelijk 
zijn, niet meer naar een verzorgings-
huis kunnen. Ik heb daar vrijwil-
ligerswerk gedaan. Je had er altijd 

liefdevolle aandacht van personeel en 
de medebewoners.”
Ze is geboren en opgegroeid in de 
Dorstige Hartsteeg in de Utrechtse 
binnenstad.
“Ik kende er elke straat, elke verbor-
gen plek. Er was nog weinig verkeer 
in de jaren vijftig en zestig. Ik zat 
op de Regentesseschool in de Korte 
Nieuwstraat en heb nog scherpe herin-
neringen aan de sfeer in de stad. Aan 
het prachtige jugendstilgebouw ‘De 
Utrecht’ dat voor Hoog Catharijne 
moest wijken. Veel moois is verdwe-
nen, zoals het fraaie Centraal Station 
en het Buurstation. Voor het station zat 
een Chinees met een houten bakje met 
pinda’s, snoep en sigaretten. Hij was 
de eerste persoon van buitenlandse 
afkomst waarmee we als kind in aan-
raking kwamen in Utrecht. Ik herinner 
me ook de streekbussen die gepar-
keerd stonden in de Stationsstraat. 
Wij gingen met het gezin altijd met 
de NBM-bus naar Zeist op familiebe-
zoek. In de smalle Stationsstraat hing 
de indringende stank van uitlaatgassen 
van vertrekkende dieselbussen.”

Gelukkig
Corrie is blij dat ze, dankzij de maal-
tijdservice, zelfstandig kan blijven 
wonen. “Mijn dochter woont hier in de 
buurt. Ik heb ervoor gekozen vlak bij 
haar te gaan wonen. Mijn appartement 
is ook geschikt voor rolstoelgebruik. 
Het wonen boven de winkels van 
winkelcentrum Veldhuizen betekent 
dat er veel te zien en te beleven is. Ik 
ben heel gelukkig hier, maar mis wel 
de sfeer van de oude binnenstad.”

Maaltijdservice aan huis heel 
praktisch voor ouderen
Voor veel ouderen is het een opgave elke dag weer een gezonde maaltijd te bereiden. Ze slaan dan een of meer maaltijden over, 
omdat boodschappen doen, koken en afwassen te veel inspanning vragen. Om zelfstandig te kunnen blijven wonen en gezond 
oud te worden vormen die gemiste maaltijden een groot probleem. Iedereen heeft dagelijks een voedzame maaltijd nodig.
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Een gezonde maaltijd thuisbezorgd is een belangrijke voorziening om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Het oude 
‘Tafeltje dek je’ was een begrip. Professionele organisaties namen de rol van vrijwilligers over, zoals Maaltijdservice Utrecht.

Interview door Jan Jansen 

Corrie Cornelisse

Dagelijks overtreffen wij vele verwachtingen 
van mensen die onze winkel aan de 
Doelenstraat 2 in IJsselstein bezoeken. 
Zo hebben wij recent een 73 jarige inwoonster 
uit Nieuwegein positief kunnen verrassen 
toen ze even kwam kijken wat haar oude 
sieraden waard waren. Tijdens ons gesprek 
vertelde ze dat ze haar kleinkinderen wilde 
verrassen. Ze vertelde dat ze het moeilijk 
vond om de sieraden op een eerlijke manier 
te verdelen. Graag wilde ze haar sieraden 
omzetten in contanten en bovendien, zo zei 
ze, zie jij m´n kleinkinderen al met deze 
sieraden lopen? Ze haalde een aantal 
doosjes te voorschijn met haar sieraden en 
zo vroeg ik haar: Mevrouw, heeft u enig 
idee, wat deze sieraden waard zijn?
Waarop ze antwoordde:

Pfff, geen idee. Met 100 euro ben 
ik al blij! 
Ik keek haar aan en glimlachte. 
Na het toetsen en taxeren noemde 
ik haar het bedrag. Haar mond viel 
open van verbazing, ik kan het haast 
niet geloven zei ze. 
Dit had ik echt niet verwacht!

 
Het is toch echt waar en ik vertelde haar 
dat de goud en zilverprijs de afgelopen 
jaren flink gestegen zijn.
Ik betaalde haar in contanten uit en 
wenste haar veel succes met het 
verrassen van haar kleinkinderen.

Doelenstraat 2, IJsselstein
Openingstijden:

maandag - vrijdag: 10:00 - 16:00  
zaterdag: op afspraak

06-52772215 | www.vanleeuwenjuweliers.nl

Uw oude sieraden zijn meer waard dan u denkt!

Van Leeuwen Juweliers
GOUD en ZILVER inkoop

GRATIS 
waardebepaling

Laat geheel vrijblijvend
uw sieraden taxeren!



Je inkomen of loon moest onder een 
bepaalde grens liggen. Je kreeg dan 
een zogenaamde ziekenfondskaart die 
je bij ieder bezoek moest laten zien. 
Dit ter onderscheiding van particulier 
verzekerden die in allerlei opzichten 
aanspraak konden maken op een - in 
mijn ogen - voorkeursbehandeling.

Oogarts  
Op negenjarige leeftijd werd duidelijk 
dat ik aan een brilletje zou moeten. 
Mijn liefste vriendinnetje, Elly, had al 
een bril en het gebeurde steeds vaker 
dat ik in de klas die van haar even 
vroeg om iets op het bord te kunnen 
lezen. Toen ik daar thuis melding van 
maakte, hechtten mijn ouders daar 
aanvankelijk geen geloof aan. Ze 
dachten dat het aanstellerij was en dat 
ik gewoon ook een bril wilde, net als 
zij. Uiteindelijk heeft de onderwij-
zeres mijn moeder overtuigd van de 
noodzaak.

Afspraak
Daarop ontrolde zich een protocol 
zoals dat werd gehanteerd voor een 
fondspatiënt. Er moest een afspraak 
worden gemaakt met een oogarts die 
praktijk hield in een ziekenhuis, in dit 
geval het Antonius Ziekenhuis. Wij 
beschikten niet over een telefoon. Ik 
vermoed dat mijn moeder bij de buren 
belde met het ziekenhuis om een 
afspraak te maken. Vervolgens kreeg 
je als fondspatiënt geen afspraak op 
een bepaalde tijd, maar je moest je op 
een afgesproken dag melden; ofwel 
vroeg in de ochtend om in de loop van 
die ochtend aan de beurt te komen, 
danwel vroeg in de middag. Meestal 
zat je dan de hele ochtend of mid-
dag te wachten met een grote groep 
wachtenden in een zeer ongezellige 
wachtkamer voor je aan de beurt was 
en je je mocht melden bij, in dit geval, 

de oogarts.

Ziekenfondsbrilletje
Ik herinner me een keer dat ik uren in 
een vensterbank heb gezeten, omdat er 
onvoldoende plaats was. Koffieauto-
maten waren vanzelfsprekend afwezig.
De oogarts onderzocht mijn ogen en 
stelde vast dat ik inderdaad al behoor-
lijk bijziend was. Ik begon geloof ik 
met glazen van zo rond de -3. Hij gaf 
ons een recept mee voor de opticien, 
waar je kon kiezen uit een beperkt as-
sortiment brilmonturen, de zogenaam-
de ziekenfondsbrilletjes. Eenmaal per 
jaar moesten we op herhaling voor 
controle.

Sint Antonius Ziekenhuis
Dit ziekenhuis bestaat officieel vanaf 
15 november 1910. De verpleging 
werd verzorgd door de Zusters van 
Liefde uit Tilburg, van dezelfde orde 
dus waaruit mijn schoolzusters stam-
den. Ze stonden bekend om hun inzet, 
zorg en vakmanschap.

Mijn moeder moest een keer een 
aantal weken worden opgenomen met 
ernstige brandwonden. Ik moest als 
oudste regelmatig schone pyjama’s, 
iets lekkers of misschien fruit bij haar 
brengen. Jongeren van nu kunnen 
zich er geen voorstelling meer van 
maken hoe zo’n zaal voor fondspati-
enten eruit zag. Van privacy was geen 
sprake. De vrouwen lagen op een zaal 
met minstens 24 bedden, verdeeld 
in tweeën door een gordijn in het 
midden.

Tandarts
Mijn moeder kwam van Harmelen, 
een dorp zonder tandartsvoorzie-
ningen. Er was niet veel aandacht 
voor mondhygiëne in die tijd. Dat 
resulteerde in een kunstgebit op 

19-jarige leeftijd. Zij was een mooie 
trotse vrouw en heeft daar zeer onder 
geleden. Daarom werden wij vieren 
al vanaf ons vierde jaar meegenomen 
naar de tandarts. Van die eerste tand-
arts kan ik me alleen herinneren dat hij 
lief was voor kinderen. Mijn jongste 
zusje, Jose, maakte bij hem furore 
door haar net geleerde versje ‘ik ben 
een theepot rond van buik etc.’ met 
alle bijbehorende gebaren te reciteren.

Op school kwam een tandarts langs, 
de zogeheten ‘schooltandarts’. Mijn 
moeder had geen vertrouwen in dat 
instituut en wij waren daar dus van 
gevrijwaard, doordat zij met ons naar 
onze eigen tandarts ging. Later hadden 
we een tandarts, Van Beurden, die 
zetelde in het Wit Gele Kruis-gebouw 
in Zuilen, vlakbij het Julianapark. Als 
vierdeklasser had ik een keer negen-
tien gaatjes. Hij presteerde het mij 
negentien woensdagmiddagen te ont-

bieden voor het vullen van één gaatje. 
Drie kwartier heen en drie kwartier 
terug lopen, nog afgezien van de tijd 
die je in de wachtkamer doorbracht. 
Kindermishandeling!

Beugel
Op een gegeven moment heeft mijn 
moeder me meegenomen naar de 
faculteit tandheelkunde van de uni-
versiteit. Daar was een zeer aardige 

tandarts, die vaststelde dat mijn schots 
en scheef staande tanden en kiezen 
schreeuwden om een beugel. Zo’n 
beugel viel echter niet onder het 
ziekenfonds. Hij bood aan me toch te 
willen helpen in zijn privé-praktijk 
aan de Tolsteegsingel bij de Zonstraat. 
Ik kreeg aldus een beugel die in niets 
leek op wat daar nu onder wordt 
verstaan. Het was een extra plastic 
gehemelte, dat met ijzeren haakjes 
om mijn kiezen op zijn plaats moest 
worden gehouden. Voor controle 
en bijstellen moest ik, alweer, elke 
week op woensdag naar zijn praktijk 
komen. Deze afstand was echt te ver 
om lopend te overbruggen, dus ik 
mocht met de bus en een vriendinnetje 
meenemen: Marijke van de Berg. Het 
buskaartje voor heen en terug kostte 
2 x 24 cent. Ik kreeg 50 cent mee, 
dus restte er ons twee cent. Daarvan 
kochten we elke week kauwgum. Hoe 
zich dat verhield met die beugel kan ik 
niet verklaren.
Op een keer bleek dat de prijs van 
de buskaartjes was verhoogd, zodat 
we onvoldoende geld over hadden 
voor de terugreis. Mijn vertrouwen in 
buschauffeurs werd niet geschaad toen 
we desondanks mee terug genomen 
werden.

Schots en scheef
Tijdens mijn tienerjaren bleken die 
klemmetjes van de beugel mijn kiezen 

te hebben aangetast, waarna onze 
kindervriend rücksichtslos de een na 
de andere kies eruit begon te trekken. 
De moeder van mijn eerste serieuze 
vriendje, mijn latere schoonmoeder, 
was geschokt en stuurde me naar haar 
tandarts die de leeg gekomen plekken 
met een brug overkapte. Mijn tanden 
stonden, ondanks de goede bedoelin-
gen van die aardige orthodontist, al 
snel weer schots en scheef en tot op 
de dag van vandaag heb ik veel geld 
moeten spenderen voor het behoud 
van mijn eigen gebit.

Krasje
Op school verschenen ook van tijd 
tot tijd de GGD-zusters om een krasje 
te zetten op je arm. Als daarop een 
heftige reactie kwam, had je zo goed 
als zeker tbc. Bij mij kwam die reactie 
altijd, omdat ik als eenjarige longont-
steking had gehad. Dus ook aan dat 
krasje hoefde ik me niet te onder-
werpen. Daarvoor in de plaats moest 
ik me wel elk jaar melden bij het 
genoemde Sint Antonius ziekenhuis 
voor controle van mijn longen. Daarop 
was een vlekje achtergebleven dat 
echter nooit meer tot longproblemen 
heeft geleid.

Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl

 

Krasje op je arm om tbc te ontdekken
Mijn ouders hoorden tot de grote groep Nederlanders die gebruik 
konden maken van aangeboden gezondheidszorg, maar dan wel 
op bepaalde voorwaarden. ‘Wij’ waren namelijk fondspatiënt, zo-
als dat heette. Voor een relatief lage premie had je recht op een 
scala aan zorgvoorzieningen die werden verstrekt in natura. 

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 1 mei 2018 pagina 6

Het Sint Antoniusziekenhuis in Utrecht

Marjo en haar vriendinnetje Marijke reisden met de GEVU-bus naar de orthodontist in Utrecht 

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910 

 

Wittevrouwenstraat 20 – 3512 CT Utrecht 
Tel. 030-2314839 – info@ sleutelkoning.nl 

WWW.SLEUTELKONING.NL 

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910

Hét vertrouwde adres in Utrecht voor al uw: 
• Sleutels  
• Sloten 
• Sluitsystemen 
• Brandkasten en Kluizen 
• Reparatie aan huis, vervanging van sloten 
• Openen van deuren 

 
Wij werken uitsluitend met goedgekeurde materialen tegen vaste tarieven en 
marktconforme prijzen. Wij vertellen u van te voren wat de te verwachten kosten zijn, 
zodat u niet voor een verrassing komt te staan. 
 

Bezoek onze website en laat een beoordeling achter. 

Ouderwetse tandartsstoel



Ik mocht reeds enige tijd bij de familie 
Janse meerdere keren per week een 
warme maaltijd gaan nuttigen. Janse 
was in dienst bij de baron en daar 
werd nog wel wat verbouwd, zoals 
groente en aardappelen. De familie 
Janse woonde naast het kerkje en dus 
liep ik ongeveer een half uur van de 
Luit Blomstraat naar Oud-Zuilen. 
Toen kwam op een zondag het bericht, 
dat ik mij kon melden bij het kerkje 
voor vervoer naar een onbekende 
bestemming (De bestemming ergens 
in het oosten van Nederland was nog 
niet bekend). Het was een gure avond 
en we vertrokken laat in de avond in 
een oude vrachtwagen.

Verzetsmensen
Wat wij niet wisten was, dat er 
achterin de wagen, onder het stro, 
ondergedoken verzetsmensen zaten, 
die naar een bepaalde bestemming 
gingen. Later zagen we deze mannen 
en bij controle door de Duitsers riep 
de chauffeur: Nur arme Kinder! Het 

ging goed en in de morgen kwamen 
we in Zwolle aan. We werden tijdelijk 
ondergebracht in een school, waar we 
werden onderzocht.

Pleegkind
Overdag hingen we een beetje rond 
en daar ontmoette ik een paar jongens 
uit mijn straat: Albert van Ommen 
en Henk van Snippenburg. Na enige 
dagen gingen we op een boerenwagen 
richting het oosten. We kwamen in 
Nieuwleusen, een dorpje 15 kilometer 
vanaf Zwolle.

In het plaatselijk café kwamen we 
samen en de boeren uit de omgeving 
waren er al om een pleegkind uit te 
zoeken. Er was een voorkeur voor 
meisjes, wellicht in verband met de 
gezinssamenstelling van onze toekom-
stige pleegouders.

Maagje
Ik was aan de beurt en ging met mijn 
pleegvader mee naar zijn boerderij en 

daar aangekomen zei hij: “Hier is het 
maagie (meisje)” en trok mijn muts 
af. Toen bleek dat het maagie een 
jongetje was! Maar ik werd met liefde 
ontvangen en had nu als enig kind 
opeens drie broertjes en drie zusjes. In 
april is er nog gevochten tussen onze 
bevrijders en de terugtrekkende Duitse 
troepen Mijn vader is in februari of 
maart nog op een oude fiets van Zuilen 
naar Nieuwleusen gegaan en heeft een 
paar dagen op de boerderij gelogeerd. 
Hij ging met een zak voedsel terug 
naar huis. Enige dagen later ging de 
IJsselbrug dicht en was het westen 

afgesloten van het oosten van het land.

Twee konijntjes
Eind juni ging ik weer naar Utrecht 
met een militaire truck. Ik kreeg een 
doosje met twee konijntjes mee. Toen 
we Utrecht naderden, was het mooiste 
wat ik zag de Domtoren; die had de 
oorlog overleefd. We werden afgezet 
op de Neude en daar stond ik met een 
koffer en een doos met konijnen. Mijn 
ouders wisten van niets, dus er zat 
niets anders op dan via de Amsterdam-
sestraatweg naar de Luit Blomstraat 
te lopen.

Het weerzien was ontroerend en de 
konijnen hebben nog tot de Kerstda-
gen geleefd. Mijn vrouw en ik hebben 
nog steeds contact met de familie in 
Nieuwleusen. De pleegouders zijn al 
lang overleden, maar we hebben tot 
op heden nog steeds contact met drie 
van de kinderen, die nog op dezelfde 
boerderij wonen.

Joop Wolbers
0348-421459
jojawowo@planet.nl

Het ‘maagje’ bleek een jongetje te zijn
Na het lezen van het verhaal van de heer De Groot over de 
Utrechtse kinderen op transport naar boeren, kwam bij mij de 
herinnering weer boven. Ik woonde destijds in Zuilen (Eigen 
Haard) en was met mijn vader in december 1944 nog hout gaan 
hakken in het bos van baron Van Tuijl van Serooskerken. Die 
woonde in het kasteel in Oud-Zuilen, was ouderling van de kerk 
en had toestemming gegeven in zijn bos hout te hakken, want 
we hadden niet alleen honger, maar het was een zeer koude 
winter en steenkool was er niet.
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Het kasteel in Oud-Zuilen waar Joop Wolbers in de tuin hout mocht hakken

De oorlog was afgelopen en de familie 
kon terugkeren naar hun vernielde 
en leeggeroofde woning aan de op-/
afrit van de bekende Rijnbrug richting 
Nijmegen. Alle glazen ramen waren 
gesprongen als gevolg van de beschie-
tingen.

Vader maakte van een groot schilderij, 
waarvan het glas nog heel was geble-
ven, een venster zodat we naar buiten 
konden kijken. De rest timmerde hij 
dicht. Het zilverwerk had hij destijds 
uit voorzorg ergens verstopt in de tuin 
en dat kwam nu weer boven de grond. 
Het huis werd langzaam weer leefbaar 
gemaakt.

Aalten
Van de kerk uit mochten jongeren naar 
de Achterhoek om weer aan te sterken. 

Wij, de twee oudste kinderen, gingen 
naar Aalten, buurtschap IJzerlo. De 
één bij een smederij en de ander op 
een boerderij ‘de Klumpenhouer’. 
Een vriendinnetje ging ook naar een 
boerderij in de buurt.

Wat een prachtige tijd was dat. Wel 
het gewone leven. Naar school, naar 
de kerk. De school was tegenover de 
boerderij, dus lekker dichtbij. Alleen, 
in die tijd beet ik op mijn nagels en dat 
werd afgeleerd. Ook het schrijven met 
zo’n ijzeren kroontjespen moest met 
een gestrekte wijsvinger. Regelmatig 
kreeg je met de liniaal een tik op de 
kromme wijsvinger.

Pronken
‘s Zondags was er de kerkgang. Op za-
terdag werd het paardentuig ingevet en 

het koper gepoetst. De koets werd nog 
eens grondig schoongemaakt, zodat hij 
op zondag kon pronken. Vanuit IJzerlo 
ging de tocht dan naar Aalten. Daar 
werden de paarden verzorgd, terwijl 
wij de kerkdienst volgden.

Gezangen
‘s Avonds, bij het naar bed gaan, rolde 
schrijver dezes met zijn hoofd en zong 
dan allerlei gezangen. Dan stonden de 
boerin en boer aan het voeteneind te 
luisteren. Zij vonden het prachtig. Hun 
eigen kinderen waren al veel groter en 
nu hadden ze eigenlijk een kleinkind 
in huis.

Volle melk
Daar in de Achterhoek ben ik weer 
goed aangekomen. Dat kan ook niet 
anders. Volle melk, zo van de koe en 
van die ‘gekookte’ stukken spek.

Op latere leeftijd zijn we nogmaals bij 
ons toenmalige gastgezin gaan logeren 
en zijn daarbij ook nog in Varsseveld 
bij hun inmiddels getrouwde dochter 
Lina en schoonzoon Jaap Greveling 
geweest.

B.W.Buitink
bwbuitink@gmail.com 

Ode aan de Achterhoekers
Opvallende overeenkomst in de verhalen die dit jaar binnenkwa-
men voor onze oorlogs- en bevrijdingskranten zijn de verhalen 
vol dankbaarheid van mensen die in de oorlogsjaren en kort 
daarna kind waren en in die periode werden ondergebracht in an-
dere delen van het land om de oorlog te overleven. Voorbeelden 
daarvan las u al in de vorige uitgave van De Oud-Utrechter en 
ook in dit nummer. Dit verhaal hoort ook tot deze categorie. Het 
zijn de herinneringen van B.W. Buitink, die een ode schreef aan 
de Achterhoekers die hem kort na de oorlogstijd lieten aanster-
ken. Lees zelf maar.

Het oorlogsmonument te Varsseveld, 1949
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Op verhaal komen in de zomer: wat is uw verhaal?
Tijdens de zomerschool ‘Op verhaal komen in de zomer: wat is uw verhaal?’ kunt u met 
generatiegenoten in gesprek over zaken die u bezighouden nu u wat ouder wordt. Op luchtige 
en speelse wijze krijgt u de ruimte herinneringen te delen en inzicht te krijgen in wat het leven 
mooi maakt. U kunt zich aanmelden voor één of meer van de volgende workshops: Waardevolle 
Ontmoetingen (ma 25 juni), over bepalende personen in uw leven, Mijn leven in vogelvlucht 
(di 10 juli), over het nest waaruit u komt en het nest dat u zelf heeft gebouwd, De groeten van 
…. spelenderwijs vertellen over gelukkige momenten (di 24 juli), De waarde van uw (levens-)
verhaal (do 9 aug): hoe is het om ouder te worden en wat maakt het waardevol? En tot slot: De 
vruchten van het leven (vr 24 aug), uw verhaal creatief in beeld gebracht. De workshops zijn ‘s 
morgens van 10.00 - 12.30 uur met aansluitend een lunch (zie ook elders op deze pagina).
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die 
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJssel-
stein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Bijzondere bomen
Tijdens een Gildewandeling op woensdag 16 mei leren deelnemers zo’n 25 bijzondere bomen 
kennen. “We lopen een stukje Zocherplantsoen, maar ook langs de werven, door hofjes en 
oude kloostertuinen. Midden in de stad komt u een Ierse jeneverbes tegen en op een overhoek 
staat zomaar een amberboom!” vertellen gilderondleiders Aart de Veer en Han Davidse nu al 
enthousiast. Zie en hoor waarom de ginkgo er zo uitziet, en wat er met de essen aan de hand is. 
Ontdek de binnenstad op een andere manier - niet rood maar groen!
 
Tuindag Slot Zuylen in teken biologische tuin
De Tuindag op Slot Zuylen 
staat dit jaar helemaal in het 
teken van de (biologische) 
tuin. Er zijn allerlei leuke 
stands en activiteiten. Proef 
het buitenleven! Cultuur-
liefhebbers kunnen onder 
begeleiding van deskundige 
gidsen een rondleiding volgen 
door het kasteel of door de 
kasteeltuin. Er worden ook 
kinderactiviteiten gepland (zie 
ook elders op deze pagina).

 
De kunst van het filmen
Misschien weet u het nog: vader of 
moeder in de weer met een camera 
tijdens de vakantie en de filmvoorstel-
lingen die daarna werden gegeven. 
De filmzaal van het Utrechts Archief 
toont een mooie compilatie van al dat 
creatieve werk van amateurfilmers 
van 1922 tot 1968. De selectie van 
het materiaal was een hele klus: 
het Utrechts Archief heeft ruim 550 
historische films in de collectie. En dat 
aantal groeit, want nog altijd worden 
8- of 16-mm-films op zolders terug-
gevonden en naar HUA gebracht. Heeft 
ú nog oude filmrollen? Het archief 
ontvangt ze graag!

Vrijdag 4 mei
 
Herdenking met films en lezing
Podium Oost Utrecht, Oudwijkerdwarsstraat 148, herdenkt vrijdag 4 mei van 12.00 tot 22.30 uur de 
gevallenen in de oorlog met een filmprogramma en lezing. Overdag doorlopend filmprogramma over 
de bezetting en ‘s avonds lezing over de geschiedenis van de Kultuurkamer. Gratis toegang.

Woensdag 16 mei

Gildewandeling Eerbiedwaardige bomen
Woensdag 16 mei wandelt u met Gilderondlei-
der Aart de Veer of Han Davidse langs mooie 
oude bomen in de Utrechtse binnenstad. De 
wandeling start 19.30 uur en duurt anderhalf 
uur. Inlichtingen over en aanmelden voor deze 
wandeling op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 
uur via 030-2343252 of post@gildeutrecht.nl 
(met vermelding van uw telefoonnummer), of 
www.gildeutrecht.nl. Plaats van vertrek hoort 
u bij aanmelding. Kosten: € 6 p.p., € 3 voor 
kinderen tot 12 jaar of met U-pas.

Zondag 27 mei
 
Tuindag op Slot Zuylen
Zondag 27 mei houdt Slot Zuylen op eigen terrein haar jaarlijkse Tuindag: dé buitenmarkt voor tuin-
liefhebbers! Een evenement in de eeuwenoude kasteeltuin en het sfeervolle Slot met tientallen stands 
en activiteiten op het gebied van planten, bloemen, natuur, cadeauartikelen en kunst. Liefhebbers van 
tuinieren en het buitenleven kunnen hun hart ophalen, maar door het gevarieerde aanbod is de Tuindag 
voor iedereen een bezoek waard. Open van 11 tot 17 uur. Entree volwassenen € 5,-, kinderen: € 1,-.

Van 25 juni tot 24 augustus

Vijf workshops voor 70-plussers tijdens Zomerschool
Tussen 25 juni en 24 augustus organiseert COSBO vijf workshops voor 70-plussers die met anderen 
willen stilstaan bij hun leven, bijzondere momenten en personen. Locatie: WZC Parc Transwijk. € 15,00 
per workshop, € 65,00 voor 5 workshops (u-pas 20% korting). Voor informatie of aanmelden: 030-
2965108 of www.cosbo-stad-utrecht.nl

Tot en met 6 oktober
 
Utrecht op film
In de tentoonstelling ‘Utrecht op film’ wijdt het 
Utrechts Archief extra aandacht aan ama-
teurs die vroeger naarstig aan de slag gingen 
met filmrollen, camera’s en projectoren. De 
tentoonstelling is te zien tot en met 6 oktober 
in het gebouw aan de Hamburgerstraat 28, 
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 
uur en in het weekend van 12.30 tot 17.00 uur. 
Toegang gratis. Op de filmmiddag op zondag 
13 mei presenteert Het Utrechts Archief nieuwe 
aanwinsten en op 17 mei is de gratis lezing ‘van 
smalfilm tot selfie’, over de ontwikkeling van 
amateurfilms. Opgeven kan via www.hetutrechtsarchief.nl.

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de 
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of 
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Meer info elders op deze pagina’s.

Elke donderdag
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblij-
vende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht 
bij MPO/Heritage, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: José Gouweleeuw, 030-8200570

Esmay Hoekman 030 - 8200570

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€170,00 PP HP

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel: José Gouweleeuw, 
030-8200570

Esmay Hoekman 
030 - 8200570



Gijs Uittenbosch (82) werd zondag 
29 juni 1958 met zijn Velox 1 in 
Roosendaal kampioen van Nederland. 
‘’We kwamen nog achter met 1-0, 
maar gingen daarna écht los. Onze 
jarige spits en aanvoerder Jaap van de 
Horst scoorde maar liefst vier keer. 
Jaap was een echte spits, scoorde bijna 
elke wedstrijd. Jammer dat hij toen al 
33 was, hij had nog een mooie carrière 
in het betaald voetbal kunnen hebben. 
Daan van Beek was twaalf jaar mijn 
trainer. Hij was een voorstander van 
technisch voetbal. Alle trainingen 
waren daarop afgestemd. Ook onze 
vrouwen vergat hij niet. Ze mochten 
bij elke uitwedstrijd met de spelersbus 
mee. We zagen het als een dagje uit. 
Ook de bijeenkomsten in de Gelderse 
Bloem droegen bij aan het succes. We 
vormden één grote familie.

Tweede divisie
Bij terugkeer uit Roosendaal stond 
het zwart van de mensen op de Graadt 
van Roggenweg. Er werden bossen 
bloemen in de spelersbus naar binnen 
gegooid. Supporters klommen op het 
dak van de bus, achteraf levensge-
vaarlijk. De intocht eindigde bij het 
NV-huis, waar nog eens duizenden 
voetbalsupporters het elftal en trainer 
Daan van Beek stonden op te wachten. 
Het NV-huis puilde uit. Max Turksma 
speelde met zijn band tot ver in de 
kleine uurtjes. Echt, een onvergete-
lijk feest. We hoorden toen pas dat 
honderden supporters het live-verslag 
van Herman Nelissen hadden gevolgd 
op de tribune aan de Koningsweg. 
Het NUD, het toenmalig Nieuw 
Utrechts Dagblad, Radio Tolsteeg en 

het bestuur van Velox hadden dat goed 
geregeld. Het bestuur van Velox bood 
het elftal en de ook kampioen gewor-
den A-junioren de volgende dag nog 
een heuse rondrit aan door de wijken 
Tolsteeg en Hoograven. Van veel hui-
zen woei de driekleur en uiteraard de 
geel-zwarte Velox-vlag. Het zag wéér 
zwart van de mensen, velen uitgedost 
in Velox-tenue. We hebben daarna nog 
tot ver na middernacht doorgebracht in 
de Gelderse Bloem aan de Goylaan.”
Als kampioen mocht Velox van de 
KNVB overstappen naar het betaald 
voetbal. Twee keer eerder had een 
meerderheid van de Velox-leden zo’n 
overgang afgewezen. Velox begon 
in de tweede divisie. “De eerste goal 
voor Velox in het betaald voetbal werd 
zondag 24 augustus 1958 gescoord 
door de broer van Gijs, Dick. Velox 
won met 3-1 van Wilhelmina”, aldus 
Fred de Kleijn, toenmalig A-junior en 
huidig Velox-archivaris.

Vorstelijk salaris
“Ik heb trouwens nog best een aardig 
centje verdiend tussen 1958 en 1966 
bij Velox. Geen topsalaris, maar wel 
mooi een garantie op een basisjaarsa-
laris van 1500 gulden. Ook werden als 
stimulans premies van respectievelijk 
500 en 750 gulden in het vooruitzicht 
gesteld als de eerste of tweede plaats 
zou worden behaald. Ik verdiende bij 
de gemeente Utrecht zo’n 58 gulden 
netto in de week, moet je nagaan. Echt 
uniek, toen, een club als Velox lands-
kampioen! Mijn broer Dick, neven 
Gerrit Uittenbosch en Joop Optekamp 
en zwager Martin ‘Okkie’ Okhuijsen 
speelden ook allemaal voor Velox 1. 

Ik ben gestopt op mijn dertigste en 
heb na mijn actieve carrière nog wat 
amateurclubs getraind. Bij Utrecht 
heb ik als jeugdtrainer nog jongens als 
Jan Wouters, Willy Carbo en Rob de 
Wit getraind. Ik volg nu het voetbal 
veelal thuis voor de tv. Kom heel af en 
toe nog bij Elinkwijk, Hercules of Fc 
Utrecht. Tennissen doe ik nog graag, 
gaat best ondanks mijn twee nieuwe 
heupen en mijn pacemaker”, aldus de 
intussen 82 jaar jonge Gijs.

Witte veters
Velox werd vier jaar later, in 1962, 
opnieuw kampioen, nu van de tweede 
divisie. “We hadden zo’n goede en 
brede selectie, op een na allemaal jon-
gens uit de eigen jeugd. Alleen Leen 
Morelissen, Gijs en Dick Uittenbosch 
en Ton Sambeek waren nog over van 
het kampioenselftal van ‘58. Ik speel-
de vaak mee, ook in de kampioens-
wedstrijd thuis, 11.000 toeschouwers, 
tegen Oldenzaal. Er was veel concur-
rentie voor mijn plek op het midden-
veld van onder andere Joop Jochems, 
Ben Aarts, Kees Kastrop en Wim ‘de 
Buik’ van Arnhem. Ik ben een echte 
Veloxied, heb mijn hele jeugd bij 

Velox gespeeld. Velox was een strenge 
club, men controleerde vaak vlak voor 
de wedstrijd of de schoenen gepoetst 
waren en je witte veters gebruikte. Als 
het niet in orde was, werd je gewoon 
naar huis gestuurd. Ik heb, tot het niet 
meer ging, nog samen met Wim ‘de 
Buik’ van Arnhem bij de amateurs van 
Velox gespeeld. Daarna leuke clubs, 
zoals VVO’65, getraind. Tegenwoor-
dig ben ik druk met mijn volkstuintje 
en kijk alleen nog voetbal op tv, Messi 
is mijn favoriet.”

Clubliefde
“Wat mooi toch dat we na 60 jaar nog 
onderling zo’n mooie band hebben. 
Het zal ermee te maken hebben dat 
we bijna allemaal Utrechtse jongens 
waren. Bij de reünie laatst was nog 
bijna iedereen aanwezig. Niemand wil 
het missen, hoorde ik om me heen. 
En het clublied van Velox kan ik nog 
moeiteloos opdreunen. Over clubliefde 
gesproken”, aldus de nog altijd jong 
ogende Teus Huijgens.
Fred de Klein en Kees Kastrop 
beamen dat. Ook zij waren het kampi-
oensjaar ‘62 contractspeler bij Velox. 
“We hebben nog best wat wedstrijdjes 
meegedaan”, meldt Fred. “Zoals Teus 
al zei, de concurrentie was groot. Ik 
had Jaap van de Horst en Frans Geurt-
sen, hij speelde later nog in het Ne-
derlands elftal, als concurrent. Ik heb 
ook nog bestuurlijk werk gedaan voor 
Velox. Het was een mooie tijd. We 
maken regelmatig mee dat de naam 
Velox met respect wordt uitgesproken. 
We blijven liefhebber van het voetbal-
spelletje. Ik ben nog bestuurlijk actief 
bij UVV waar ook Kees jarenlang 
trainer en leider is geweest. Kees was 
ook nog succesvol trainer bij diverse 
amateurclubs. Echt, ik kijk terug op 
een heerlijke tijd bij Velox.”
Joop Jochems woont al jaren in 
Nootdorp. “Ik ben in 1963 door Velox 
verkocht aan ADO. Mooie promotie, 
ADO speelde in de eredivisie. Ik heb 
met Teus alle jeugdelftallen bij Velox 
doorlopen en samen zijn we kampi-

oen geworden in ‘62. Was nog even 
spannend of ik erbij kon zijn. Ik zat 
net als Cees Sluijk in militaire dienst 
en was dat weekend ingepland om 
twee keer wacht te lopen. Kostte me 
een flinke duit om dat af te kopen. Op 
zich achteraf niet erg, je wilt immers 
nooit een kampioenswedstrijd missen. 
Cees Sluijk kon dat niet, hij baalt er na 
56 jaar nog steeds van. Ik moet jullie 
nog iets leuks vertellen. Een trouwe 
supporter, de heer Roelofs, schoot 
me vlak voor de training aan en zei 
dat ik veel te mager was. Hij stelde 
voor dat hij iedere zaterdag even bij 
huize Jochems langs zou komen om 
bij mijn ouders een biefstukkie voor 
me af te geven. Ik heb na een paar 
weken heel brutaal gevraagd of hij 
ook een biefstukkie voor mijn ouders 
kon meenemen. Dat lukte, een seizoen 
lang hadden we op zondag altijd een 
biefstukkie op ons bord. Mijn ouders 
waren erg trots dat ik in Velox 1 speel-
de. Ik hoefde mijn ‘salaris’ niet af te 
dragen. De beste speler waarmee ik in 
mijn Veloxtijd speelde, is zonder meer 
Leen Morelissen. Hij was zó goed, 
doodzonde dat hij later zo geblesseerd 
is geraakt.”

Ploegmaten
“Ik heb als oud-ADO-speler bij thuis-
wedstrijden een vaste plek op de tribu-
ne. Dat is iedere keer een heuse reünie 
met oude ploegmaten. Mogelijk kan 
Fc Utrecht dat dit seizoen ook eens 
doen, bijvoorbeeld alle kampioenself-
tallen van Velox, DOS en Elinkwijk 
uitnodigen voor het bijwonen van 
een wedstrijd met vooraf een hapje 
en een drankje. Fc Utrecht mag best 
trots zijn op ons, zonder verleden is er 
immers geen heden. Ik kom nog heel 
graag met mijn vrouw naar Utrecht. 
We plannen dan wat familiebezoek, 
drinken een kopje koffie en eten een 
broodje in de HEMA op de Oude 
Gracht”, aldus Joop Jochems.”

Gert van Es &Piet Rison
gertvanes@planet.nl

Velox, een club om nooit te vergeten
In de geschiedenis van de stad Utrecht zal 1958 altijd bekend 
blijven als hét voetbaljaar. Dat zei toenmalig burgemeester van 
Utrecht, De Ranitz, maandag 30 juni 1958 in de trouwzaal van 
het stadhuis waar spelers en bestuursleden van Velox een offici-
ele ontvangst kregen in verband met het behaalde landskampi-
oenschap in het amateurvoetbal. De burgemeester prees in zijn 
toespraak het vele werk dat Velox voor de jeugd deed in de ware 
amateuristische geest, een geest waarin men de sport beoefent 
om de sport.
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Velox-spelers op de schouders na het behalen van het kampioenschap in 1958

Gijs Uittenbosch en Teus Huijgens zingen het Velox-clublied, met zwartgele vrouwelijke steun
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 035 - 538 66 66

Minder gewicht en 
een stralender gezicht
Verbluffend resultaat!
Ze belooft geen gouden bergen, Charifa van Slooten, 
maar de resultaten van haar behandelingsmethoden 
Differently Slim en lymfedrainage liegen er niet om. 
Vele cliënten hebben hier  baat bij en kiezen voor en 
combinatie van beide methoden.  In haar sfeervolle  
zaak Hair & Body in Maarssen legt zij uit:  

‘’Differently Slim helpt afvallen op een 
gezonde, eenvoudige manier”
Zelfs zonder sportschool of dagelijkse buikspier-
oefeningen. Juist als je gezondheidsklachten hebt 
waardoor je niet kan of mag sporten biedt deze 
methode de juiste oplossing voor één-twee maatjes 
minder, om specifi eke zones aan te pakken of om 
het fi guur te verstevigen. Met meetbaar en blijvend 
resultaat. Met behulp van elektrodes op de huid 
worden pijnloze golven naar de spieren gestuurd, 
waardoor deze aan het werk gaan. Het lichaamsvet 
wordt afgebroken, de opbouw van cellulitis neemt 
af, de spijsvertering versnelt en de bloedcirculatie 
verbetert.

Geen sportschool!
Een behandeling van 30 minuten staat gelijk aan 2 à 
3 uur actief sporten. Door de opbouw en versterking 
van de spiermassa zie je ook vaak verlichting bij 
aandoeningen als lage rugpijn, MS, reuma en fybro-
myalgie.’’ Dat laatste wordt bevestigt door Marjan, 
die zowel fybromyalgie als vaak lage rugpijn heeft:
 
“Voor mij is de winst groot
Dit is mijn exclusieve sportschool geworden!’’ 
Lymfedrainage speelt een belangrijke rol in ons 
immuniteitssysteem en zorgt voor de afvoer van 
ziektekiemen, afvalstoffen, spanningen, pijn-en 
stresshormonen. Een blokkade kan deze constante 
‘schoonmaak’ fl ink tegenwerken. Allerlei klachten 
kunnen het gevolg zijn. Aanhoudende vermoeidheid, 

hoofdpijn, slechte verbranding, vage pijnklachten, 
rusteloze benen of vocht vasthouden.  Blokkades 
opheffen zorgt voor verbluffende resultaten. ‘’Ik was 
bijzonder sceptisch’’, vertelt Jacqueline openhartig. 
‘’Ik had alles al geprobeerd en ken alle diëten uit 
mijn hoofd. Zodra je weer ‘normaal’ gaat eten zit al-
les er binnen de kortste keren weer aan, met dankzij 
het bekende jojo-effect nog wat pondjes extra. De 
laatste jaren, terwijl ik veel sport, kreeg ik er niets 
meer af. Maar nu, val ik langzaam maar zeker af, 
mijn huid straalt, ik voel me veel energieker en 
mijn chronische hoofdpijn is verdwenen.’’ Ook de 
op leeftijd zijnde Tonnie is vaste klant: ‘’Ik breng 
mijn kleinkinderen lopend naar school, dat heb ik in 
geen jaren gekund!’’ 
 
Proefbehandeling? Gewoon eens doen!
U kunt nu een vrijblijvende proefbehandeling probe-
ren voor een aantrekkelijke prijs van €19,95. 
Dit is inclusief meting van de lymfeblokkades en 
een behandeling. Bel en maak een afspraak!

Buitenweg 26B, 3602 PS Maarssen
Tel. 0346-555957
www.hairnbody.nl

VO0RJAARSVOORDEEL
Horren en Hordeuren

Duette en Plissé

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel.  
Actie is geldig t/m 31 mei 2018.Acties zijn produkt en merk gebonden.

50%
KORTING*
op 2e hor 

*Vraag naar de voorwaarden 
in de winkel

4e
Duette/
Plissé

GRATIS* 
*Vraag naar de voorwaarden 

in de winkel

Horizontale Jaloezieën
hout-en aluminium

4e
Jaloezie
GRATIS* 

*Vraag naar de voorwaarden 
in de winkel

Showroom: Ambachtsweg 1 - Nieuwegein www.vockinginterieur.nl

Bezichtiging op afspraak, 
Koningsweg 358
Utrecht

Gepensioneerde ouderen die nog 
zelfstandig kunnen wonen met af-
fi niteit voor wonen in woon/werk-
gemeenschap, en elkaar onderling 
mantelzorg willen bieden.
Appartementen zijn geschikt voor 
ouderen die een vorm van zorg 
behoeven.

Deze zorg wordt op basis van 
indicatie door externe zorg-
aanbieder geboden.
Stichting Klein Armelisweerd stelt zich ten doel 
deze vorm van wonen te bevorderen en te orga-
niseren in eigen beheer.
Participatie gebeurd op basis van een inwoon 
-overeenkomst en geldt voor onbepaalde tijd.

De appartementen zijn gelegen 
op een rustige locatie net buiten 
het centrum.
Appartementen met diverse 
oppervlakte ,beschikken over toi-
let, douche en keuken. Er is een 
gemeenschappelijke ruimte voor 
activiteiten en de mogelijkheid 
tot samen koken en eten.
De locatie  biedt ook wooneenhe-
den voor jongeren die een vorm 

van externe begeleiding ontvangen.
Appartementen beschikken over internet en t.v.
De prijs  per appartement exclusief servicekos-
ten wordt  middels de inwoon-overeenkomst 
vastgesteld.

Appartementen voor ouderen, 
wonen met aandacht voor elkaar

-overeenkomst en geldt voor onbepaalde tijd.

Tel. 030-2545422
Mobiel 06-14153157

E-mail: zorgvoorelkaar@kleinarmelisweerd.nl



Na wat rondgestruind te hebben vond 
ik in de hoek de vervlogen jaren, ge-
bundeld in bank- en giro-afschriften, 
kasboeken, postwissels en verdere 
papieren rompslomp. Maar hoe gaat 
het met nieuwsgierige mensen? 
Verder neuzen op de halfdonkere 
zolder. Gordijnen die je niet weggooit, 
lijstjes, prenten en schilderijen. In een 
gevlamd zilver lijstje zat onderaan nog 

een oud fotootje.
“Alles heb ik gevonden”, meldde ik 
aan mijn schoonmoeder. “Oh, geluk-
kig”, zei ze. “Je moet maar niet naar 
de rommel boven kijken.” (De geijkte 
uitdrukking).

Klein portretje
“Zeg moe”, vervolgde ik, “boven 
vond ik een gevlamd zilver lijstje 
met geschreven gouden letters en een 
portretje onderin. Waar is dat van?” 
“Verleden jaar is mijn tante Neel 
overleden, Stephan. Ik ben toen vanuit 
Utrecht naar Vlissingen gereisd om 
hun huis te ontruimen. Haar man, 
Chris van Dungen, was al eerder 
overleden. Hij was Surinamer. In 
hun jonge jaren een kleurrijk stel. 
Zij in Zeeuwse klederdracht en hij 
met Koopvaardij-uniform. Voor die 
tijd een opzienbarend gezicht. Black 
en white. Zij hadden twee zoons 
Jan en Franciscus van Dungen. Een 
van de twee zoons, Jan van Dungen, 
bijgenaamd Cupi of Cup, scheepte 
zich op twintigjarige leeftijd in op de 
ms.Christiaan Huygens naar Noord-

oost Indië, nu Indonesië. Dat was in 
februari 1940. Hier in Nederland was 
het al jaren crisis. Of zoals hij het ver-
woordde: “Ik ga in den verre zoeken 
wat het moederland mij niet biedt.” 
Hij kwam op Sumatra terecht en daar 
kwam hij, als de enthousiaste voetbal-
ler, die hij was, weer in het veld en 
wel speciaal bij de B.P.M.

Tampatje
Na de Nederlands capitulatie tegen 
Japan kwam hij in het krijgsgevange-
nenkamp Thimahu. Zelfs daar heeft 
Cupi nog gespeeld, voor Pradjen en 
het Nederlands elftal.”

“Na zijn overplaatsing naar de be-
ruchte spoorlijn in Thailand was het 
gedaan met voetballen. Toch heeft hij 
met A.G.Gleijm na de voltooiing van 
de spoorlijn, in het rustkamp op hun 
tampatje `s avonds, nog menig keer 
over de clubs, de jongens en het voet-
bal gesproken. Zijn broer Franciscus 
diende bij de marine. Van hem is mij 
weinig bekend. Hij voer in konvooi 
door de Indische wateren, onder bevel 
van Karel Doorman. De admiraal die 
bekend werd door zijn oproep: “IK 
VAL AAN VOLG MIJ”. Velen van 
hen zijn daar ten onder gegaan.

Droevig lot

Op een zomers mistige morgen, vlak 
na het einde van de oorlog, kwamen 
er twee mensen van het Ministerie 
van Defensie aan de deur mededelen 
dat hun 26-jarige zoon Franciscus van 
Dungen was gesneuveld in de Javazee.

Een week later lazen we de volgende 
advertentie: ‘Nog treurende over het 
bedroevende verlies van onze oudste 
zoon ontvingen wij heden het ontstel-
lende bericht dat onze enige geliefde 
zoon op 30 oktober 1944 op 25-jarige 
leeftijd in krijgsgevangenschap in 
Thailand is overleden.’ Gillend en haar 
haren uittrekkend liep tante Neel over 
de dijk heen en weer. Oom Chris heeft 
dagen zachtjes lopen huilen.”

Vuilnisbak
Mijn schoonmoeder had het bovenge-
noemde schilderijtje bij het ontruimen 
van het huis van tante Neel bij de 
vuilnisbak gezet. “Maar ik kon het 
maar niet over mijn hart verkrijgen”, 
zei ze. “Maar ja, wat moest ik ermee? 
Twee keer heb ik het bij de vuilnis 
neergezet. Uiteindelijk nam ik het toch 
mee met de trein naar Utrecht.”

Stephan Godijn
stephangodijn@hotmail.com
030-8785912

Het schilderijtje van Tante Neel
Het zal 1950 geweest zijn, dat ik mijn belastingpapieren moest 
ophoesten voor controle. Waar had ik die rommel in godsnaam 
gelaten? “Die papieren liggen, als ik het goed heb, bij mijn 
moeder op zolder”, zei mijn vrouw Rietje. “Trapje naar beneden 
trekken, luik openen en de zolder op.” 
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Het gezin Van Dungen

Een supermarkt (met de naam van een 
olifant) had ons de afgelopen maanden 
bij onze aankopen ‘munten’ gegeven 
die we bij diverse musea, dierentuinen 
en attracties kunnen inwisselen. Met 
korting ergens naartoe gaan is nóg leu-
ker. Zeg nou zelf, als je tegenwoordig 
met je gezinnetje een dagje uit gaat, 
kost het een paar centen. De toegangs-
prijzen zijn soms bizar. Dus, munten 
verzilveren, toegang met korting, zon-
nige dag en een vrolijke kleindochter. 
Het feest kan beginnen.

Eerst nog even naar de supermarkt om 
iets lekkers te halen voor onderweg. 
Robin mag kiezen. “Ooooh Oma, ze 
hebben donuts! Die vind ik wel héél 
erg lekker!” Ik zie dat we er 4 voor 1 
euro kunnen kopen. We zijn met z’n 
drieën, maar ach, die vierde komt vast 
wel op. Hup, in de zak en dóór naar 
de drank.

Water voor opa en oma. En wat lust 

Robin? Ze kijkt en kijkt, loopt van de 
flesjes naar de pakjes en weer terug. 
Dan ziet ze de limonade die ze het 
aller aller lekkerst vindt. Hup, in de 
mand en dóór naar de snoepafde-
ling. “Oma, zullen we apenkoppen 
nemen? Die zijn héél lekker en dat 
past goed bij een dierentuin!” Omdat 
het vandaag háár dag is, wordt het 
winkelmandje gevuld met Robin’s 
keuze en loopt ze even later huppelend 
naast me naar opa die buiten op ons 
staat te wachten. “Opa, we hebben de 
lekkerste dingen gekocht. Gaan we 
nu naar de haaien?” Opa Cor en ik 
kijken elkaar aan. Dat zou niet best 
zijn als dat zo zou zijn….spreekwoor-
delijk gezien dan. Robin had al van 
ons gehoord dat ze in deze dierentuin 
ook haaien zou zien en dat heeft dus 
indruk gemaakt.

We gaan op weg. Opa Cor is onze 
chauffeur en Robin en ik zitten als 
twee deftige dames achterin. Af en toe 

vragen we aan de ‘chauffeur’ of het 
goed gaat. Hij knikt ja en lacht naar 
ons in de spiegel. “Lust die chauffeur 
ook een apenkop?”, vraag ik stiekem 
aan Robin. Dat gezicht van haar 
spreekt boekdelen en ze fluistert terug 
“Als hij ze niet lust, is het niet erg 
hoor, ik lust ze wel!” Pech voor Robin, 
de chauffeur vindt ze óók lekker en 
zo zitten we even later alle drie te 
genieten van ons ‘snoepie’.

In Blijdorp duiken we meteen het 
Oceanium in. We zijn onder de indruk. 
Wat mooi, wat een kleuren, wat een 
vissen, dat koraal, en dáár zijn ze…..
DE HAAIEN! Ze zwemmen langs ons 
en zelfs óver ons heen! Robin staat 
er vol verbazing naar te kijken. Ze is 
er stil van. Ik zeg tegen opa dat ik het 
knap vind hoe het allemaal zo goed in 
leven blijft. Het water moet gezuiverd, 
het voedsel voor de vissen moet het 
juiste zijn. Robin kijkt me met grote 
ogen aan. “Getsie oma,eten die vis-
sen VOETZOOL?” We komen niet 
meer bij van de slappe lach. Verkeerd 
begrepen, maar de grootste lol! Ik doe 
nog even voor hoe een vis met één vin 
aan z’n ‘neus’ langs zwemt en zegt; 
“Nee dank u, jouw voetzool ruikt niet 
fris.” Héérlijk die humor. We lusten er 

wel pap van!

Als we weer een eindje verder zijn, 
zie ik Robin ineens naar haar buik 
kijken. Ik vraag wat er is. “Nou oma, 
mijn buikje zegt dat hij héél graag 
een donut wil, maar ik zei net tegen 
hem dat hij moet wachten tot oma 
het goed vindt.” Opa Cor is er als de 
kippen bij. “Dat is toevallig, die van 
mij was ook al aan het zeuren. Zullen 
we ze dan maar iets te eten geven, 
dan zijn ze weer stil!” Zie ons zitten 
op een bankje…..genietend van onze 
plakkerige, maar oh zo lekkere donut. 
De vissen zwemmen om ons heen en 
hebben hun eigen voetzool uh voedsel. 

Dus……er blijft nog één donut over. 
We delen hem in drieën en peuzelen 
hem gezellig op. We moeten alle 
dieren nog gaan bezoeken, maar dáár 
in het Oceanium, kan de dag al niet 
meer stuk!

En Blijdorp is beslist de moeite van 
een bezoek waard. Met of zonder 
korting!

Irene 
Kraaijenha-
gen

Naar de haaien!
Het is een mooie zonnige maandag. Opa Cor en ik hoeven van-
daag alleen op kleindochter Robin te passen. Haar neefjes zijn 
met hun papa en mama op vakantie. We hebben vandaag het 
‘rijk’ alleen en besluiten met Robin naar de dierentuin in Rotter-
dam te gaan. Die hebben we nog nooit bezocht en we hoorden 
er enthousiaste verhalen over.

Het schilderij van Tante Neel



op de Dom, zeven kilometer verderop. Wat een 
bevoorrecht man voelde ik me dan”, schrijft hij in 
z’n voorwoord.

Lam maakte de oorlogsjaren bewust mee en 
schrijft daarover ook in zijn boek. Maar ook over 
het ontstaan van het dorp Achttienhoven, het 
leven in het dorp. sterke verhalen en gebeurtenis-
sen, eigen belevenissen en nog veel meer. De 
historie komt aan de orde ‘van Persijn tot West-
broek’. Ook Rode Kruisboottochten, vakantierei-
zen en fietstochten worden beschreven. Het zal 
voor velen een feest der herkenning zijn.

Veel gaat het ook over zijn leven als buitenmens. 
Want Kees Lam en de natuur zijn aan elkaar ver-

bonden. Heel fraai zijn de illustraties in het boek, 
dat prettig leest door de relatief grote letters.

“Met dit boek ging een langgekoesterde wens in 
vervulling”, schrijft Kees Lam in zijn nawoord. 
“Ik ben blij dat nu is vastgelegd hoe in korte tijd 
alles compleet veranderd is en niet alleen in ons 
dorp.”

Het boek ‘Kees Lam vertelt’ is 200 pagina’s. Het 
is te bestellen via de bestelbon op deze pagina of 
via de webshop op www.deoud-utrechter.nl.

keuken’. Hij sprak met toekenners én ontvangers 
van een lintje. En met Wouter van Veluw, die in 
zijn traditierijke bedrijf in Zeist veel bijzondere 
onderscheidingen vervaardigt.
In het boek alvast een waarschuwing: hoedt U 
voor ambtenaren die een aanvraagformulier onder 
in de la laten liggen, want dan krijgt U niets!
Dit boek is de derde - uitgebreide en geactuali-
seerde - versie van Van Nieuwenhuizen’s ‘Lintjes-
gids’. Op de twee eerdere, inmiddels uitverkochte, 
boeken reageerde de pers enthousiast. Zo schreef 
De Telegraaf: ‘Een overzichtelijk, helder en bij 

vlagen sarcastisch werkje’. Het Reformatorisch 
Dagblad meldde erover: ‘Dit boekje biedt veel 
bruikbare informatie, ook ten aanzien van de weg 
die men moet volgen om een ridderorde aan te 
vragen’.

Het boek telt 150 pagina’s, is geillustreerd met 
zwart-witfoto’s en is te bestellen via de bestelbon 
onderaan deze pagina of via de webshop op www.
deoud-utrechter.nl

Kees Lam vertelt Een lintje van 
de koningIn het boek ‘Kees Lam vertelt’ neemt 

de schrijver, Kees Lam, u mee naar 
een andere tijd, toen alles nog hand-
werk was. Kees Lam (89) schreef het 
boek om een generatie die opgroeit 
en geen weet heeft van hoe het leven 
van alledag vroeger was, bij te praten. 
Maar ook voor mensen ‘van zijn tijd’ is 
het leuke leeskost en roept het onge-
twijfeld nostalgische gevoelens op.

Kees Lam schrijft over een leven op het platteland 
in het dorp Achttienhoven, niet ver van Utrecht en 
Hilversum. “Vanuit mijn woning had ik vrij zicht 

Jaarlijks worden in Nederland dui-
zenden Koninklijke onderscheidingen 
toegekend. Omdat het ‘Zijne Majesteit 
heeft behaagd’. Ook enkele dagen 
geleden kregen er weer velen eentje 
opgespeld. Maar wat is eigenlijk de 
feitelijke bemoeienis en invloed van 
de koning? Bert van Nieuwenhuizen 
schrijft erover in zijn boek ‘Een lintje 
van de koning’.

Bert van Nieuwenhuizen, die jarenlang als redac-
teur van het Utrechts Nieuwsblad de jaarlijkse 
‘lintjesregen’ volgde, nam een kijkje in de ‘lintjes-
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Stad van zachte idioten bevat bijdra-
gen over Utrecht van Martin Bril, 
Bert Natter, Manon Uphoff, Vincent 
Bijlo, Tommy Wieringa, C.C.S. 
Crone, Herman van Veen, Arthur 
Japin, Claudia de Breij, Inmar Heytze, 
Japke-d. Bouma, Peter Buwalda en 
vele anderen.
Alle verhalen en gedichten in deze 
bloemlezing gaan over of spelen zich 

af in Utrecht. De titel van het boek 
is ontleend aan een uitspraak van de 
schrijver C.C.S. Crone, die Utrecht 
ooit zo betitelde. “Het is de vervelende 
taak van een bloemlezer om een keuze 
te maken, in de wetenschap dat er 
altijd parels over het hoofd worden 
gezien en op tenen wordt gestaan”, 
stelt de schrijver in zijn voorwoord. 
“Uiteindelijk heb ik gekozen voor 

bijdragen waarin Utrecht een al dan 
niet bescheiden rol speelt als aanjager 
van de gebeurtenissen of de gedach-
testroom.”
Schrijver Frank Heinen noemde 
Utrecht ‘een stad die, hoewel je ‘m 
moet delen, toch aanvoelt of hij 
helemaal van jou alleen is’. Ronald 
Giphart daarover: “Deze bloemlezing 
is helemaal voor jou alleen.”

Het boek ‘Stad van zachte 
idioten’ telt 352 pagina’s, 
kost 19,99 euro en is ver-
krijgbaar via de bestelbon 
onderaan deze pagina of 
de webshop van www.
deoud-utrechter.nl.

 

Stad van zachte idioten
Talloze literaire schrijvers woonden of wonen in de Domstad. Zo ook Ronald Giphart, die vanuit Soest naar Utrecht verhuisde 
om er te studeren en er sindsdien is blijven wonen. Voor de bundel ‘Stad van zachte idioten’ verzamelde hij de mooiste verha-
len en gedichten van auteurs die aangeraakt werden door de Domstad.

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer 
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 
 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 
Stuur deze bon op naar De Oud-Utrechter, 
Postbus 615, 3500 AP Utrecht.of ga naar de webshop 
op www.deoud-utrechter.nl en bestel digitaal.

Ja, ik bestel:

Kees Lam vertelt €  16,80

Een lintje van de koning €  16,95

Stad van half zachte idioten €  19,99

Het klinkend Muntje €  7,50

Nach Holland €  29,95

Het Telegram €  24,02

Straatgenoten €  19,90

Utrecht 40-45 €  24,95

Van Stadsie tot Stad, Utrecht 1950-1975 €   24,95

111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben €  16,95

Nederland Museumland €   19,95



Bankier van ‘t verzet
Nu er een film is over het geld dat in 
de oorlog werd uitgekeerd, schrijf ik 
ook mijn verhaal. Toen de spoor-
wegstaking een feit was, moesten de 
gezinnen van geld worden voorzien. 
Ik werd door de ondergrondse ge-
vraagd te helpen. Eén keer per maand 
bracht iemand een baal met geld en 
een lijst met namen en bedragen. Op 
de tafel in de huiskamer verdeelde ik 
dat geld. De volgende dag ging ik, 
meisje van 20, met al dit geld op pad. 
Lopen van de Wittevrouwenstraat 
naar de Amsterdamse Straatweg, want 
daar woonden veel spoormensen, met 
angst in mijn hart. De mensen waren 
gelukkig als ze hun loon weer hadden 
ontvangen en keken naar mij uit. 
Om fit te blijven kreeg ik een zakje 
met 100 gram melkpoeder. Meisjes 
moesten het karwei opknappen, want 
jongens konden niet over straat.

F.J. Zwiep Top (93)
Houten

Oorlog en bevrijding
Ik woonde in Utrecht, in wijk Zuilen 
op de Marnixlaan 23, 2 hoog. Nu 45, 2 
hoog. Zijde A., Straatweg. De oorlogs-
winter, herfst 1944, weet ik nog goed. 
Geen voedsel en mijn moeder liep 
met een klein koffertje helemaal naar 
Zwolle om bij de boeren voedsel te 
halen. Het koffertje kwam leeg terug. 
Dat weet ik nog wel als 6-jarige. Door 
vitaminegebrek zag ik alles dubbel en 
op afstand. Ik kreeg in de hongerwin-
ter weinig voedsel. De voedseldrop-
ping was op zondag 29 april 1945 
omstreeks 12.30 uur. Ik zag vanaf 
ons balkon achter twee hoog op de 
Marnixlaan veel vliegtuigen, zo’n 30, 
vanaf de Lage Weide laag aan komen 
vliegen. Ze gooiden pakketten uit. 
Die kwamen overal terecht en werden 
verzameld. Mijn vader en ik klommen 
via het kolenhok het dak op. Ik had 
hoogtevrees en werd bang en wilde 
terug. Pa hielp me.
Verder kregen we voedsel via de 
gaarkeuken. Ook een halfje wit. 
Helemaal wit. Ik zie het nog in de 
keuken liggen. Het werd rondgebracht 
met een klein autootje. Pa werkte bij 
Werkspoor als metaalschaver. Tijdens 
Sint Nicolaas was het bij Werkspoor 
feest en we kregen cadeaus zoals 
sleetjes. Wel uitkijken voor bombarde-
menten van de moffen…
Op 7 mei 1945 was de intocht van 
de Canadezen. Vanaf de Amster-
damse Straatweg gingen ze rechtsaf 
de Marnixlaan op met tanks en andere 
oorlogsvoertuigen. Er werd gestrooid 
met sigaretten en chocolade. Mijn 
ouders hingen uit de ramen en ik stond 
met mijn tweelingzusjes Cor en Riet 
(2 jaar ouder) op straat de sigaretten 
op te rapen. Pa wees erop. Ik had nog 
nooit sigaretten gezien.
Ik heb tijdens de oorlog geen Duitser 
gezien. Achterin de Marnixlaan stond 
wel een bunker van de Duitsers op 
het sportveld Kleefseveld, waar DOS, 

Holland en HMS voetbalden. Zuilen 
werd 1 november 1954 bij Utrecht 
gevoegd. Nu word ik dit jaar 80 jaar. 
Over mijn jeugd heb ik nog veel te 
vertellen. Misschien voor later. Na 
militaire dienst, marine en ander werk 
ben ik verhuisd uit Utrecht. Ik woon al 
een tijd in Brabant.

Rob Smit (80),
Kluisstraat 6,
5701 KR Helmond
0492-771134
Rwsmit38@gmail.com

Onderduikers
Ik las uw oproep in De Oud-Utrechter 
over herinneringen aan de oorlog 
40-45. Ik woonde destijds nog niet in 
Utrecht, maar ik ben 92 jaar en heb 
de oorlog met al zijn ellende bewust 
meegemaakt. Ik woonde destijds in 
Oisterwijk, echt in het natuurgebied. 
Een gunstige plaats voor onderdui-
kers. Mijn ouders hadden daar een 
boerderij en zij hebben gedurende de 
oorlog 23 onderduikers gehuisvest. 
Niet allemaal tegelijk natuurlijk Het is 
begonnen met een student die gewei-
gerd had het tolerantiepact te tekenen. 
Een groep Utrechtse studenten had 
een protestmars georganiseerd op de 
Maliebaan. De Duitsers grepen na-
tuurlijk hardhandig in, met als gevolg 
veel gewonden naar het ziekenhuis. 
Het is gelukt een aantal te laten vluch-
ten en deze jongen is bij ons thuis 
terechtgekomen. De volgende was een 
joodse man die door het hoofd van 
de openbare school bij ons werd ge-
bracht. Dat is verraden en die onder-
wijzer had eigendommen van die man 
in bewaring die bij hem gevonden 
werden. Hij heeft het niet overleefd. 
Mijn ouders kregen via het verzet de 
boodschap dat die man weg moest. 
Toen de Polizei bij ons thuis binnen 
viel, was hij al naar een veilige plaats 
gebracht. Toen de S.S. bij ons thuis 

binnenviel werden mijn oudste zus en 
mijn broer naar buiten gestuurd, maar 
vonden ze niemand. Ze staken met 
hun bajonetten door het hooi en stro. 
Mijn oudste zus trok de stoute schoe-
nen aan, ging naar binnen en vertelde 
dat zij, toen mijn ouders niet thuis 
waren, iemand weg gestuurd had die 
om onderdak gevraagd had. Ze werd 
samen met mijn vader opgebracht en 
omdat ze niemand gevonden hadden, 
is dat goed afgelopen. Ondanks deze 
ervaring hebben mijn ouders de hele 
verdere oorlog onderduikers gehad. 
Een van die jongens kwam van de 
Vechtdijk. Daar ben ik na de oorlog 
mee getrouwd en zo in Utrecht terecht 
gekomen. In 1944 hadden we weer 
een inval ‘s nachts. Een van mijn drie 
broers was actief in het verzet. Die 
was ondergedoken en toen de moffen 
hem niet vonden bij de huiszoeking 
namen ze mijn oudste broer van 24 
jaar en mijn jongste broer van 17 jaar 
als gijzelaars mee. Ik was 14 jaar 
toen de oorlog begon. Wij hebben de 
Oorlogswinter niet meegemaakt, maar 
onze portie wel gehad.

A.M.J. van den Brink-van de Wouw
Bovenpolder 228
3453 NP De Meern
fienvandenbrink@gmail.com

Difterie om Duitsers af te 
schrikken
Ik woonde in de Bazelstraat 66 en 
ook daar kwamen de Duitse soldaten 
regelmatig razzia’s houden. Je wist 
niet half wat de bewoners allemaal 
verzonnen om zich te verbergen. Het 
begon al door elkaar in te seinen dat 
ze eraan kwamen. Ons huis had een 
vliering waar je, via een laddertje, 
door het luik op kon komen. Het 
laddertje was al opgestookt in het 
salemanderkacheltje. Op de zolder 
waren alleen de balken en was verder 
niet bedekt, zodat je zo op het plafond 

van de kamer keek. Mijn vader had 
tegen de schuine kant, richting goot, 
een nepmuurtje gemaakt waar drie 
man achter elkaar konden liggen. Bij 
alarm, vluchten mijn vader en twee 
andere buren als de bliksem achter dat 
schot en dat werd dan dichtgescho-
ven. De Duitsers gingen natuurlijk 
wel kijken of er iemand verborgen 
zat. Pakten dan een stoel om zo net 
op de zolder te kunnen kijken. Zagen 
allen maar balken waar ze overheen 
konden lopen en gingen weer verder. 

We hadden ook een poosje de mazzel 
dat ik neusdifterie had (nooit meer van 
gehoord). Ik zag er niet uit, want mijn 
voorgevel was een en al korst.
Als er roodvonk of difterie in huis 
was, werd er door de huisarts een 
plakkaat op het raam geplakt dat één 
van de ziektes aanwezig was. Die 
van mij was niet besmettelijk, maar 
dat ging de Duitsers niets aan. Onze 
dokter Spoon plakte ook zo’n plakkaat 
bij ons op het raam om ze af te schrik-
ken. Ze keken wel, maar kwamen echt 
niet binnen. Niet alleen mijn vader, 
maar ook andere buurtbewoners waren 
op een gegeven moment de klos en 
werden opgepakt. Mijn vader is toen 
in Keulen terecht gekomen en te 
werk gesteld in een staalfabriek. Nog 
voor de oorlog was afgelopen, stond 
hij ineens weer voor de deur. Stond 
helemaal scheef. Zijn verhaal was 
dat hij vanaf het begin een rugklacht 
simuleerde en zo krom ging lopen 
dat hij voor dat zware werk niet meer 
geschikt werd geacht. Het heeft een 
hele tijd geduurd voor hij weer recht 
kon lopen.
Bij ons hing een spotprent in het hal-
letje met daarop een graatmager man-
netje en een goed uitziende Tommie 
(Engelse soldaat). Zegt dat mannetje 
tegen die soldaat: “Met het eten ging 
het wel, maar oh Boy die moffen.”

Leen van den Heuvel
Maarssen
heuvelleen@ziggo.nl
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Verkeerd bijschrift
Onder de foto in het interview van Jan Jansen met Lonie Querido is in het vorige nummer van De Oud-Utrechter een 
verkeerd bijschrift terechtgekomen (Joodse meisjes in oorlogstijd). Bij de bijgaande foto had moeten staan: Lonie tussen 
de blonde tweelingzusjes Hadassa en Sophie Wyzenbeek. Onze oprechte excuses!

Herdenkingsbordje
Op mijn beurt reageer ik weer op het artikel 100 jaar Kromstaf van Wim P.M. 
van Wezel. Het kon natuurlijk niet uitblijven dat de aardewerkfabrieken in 
het Katholieke Zuiden, Maastricht, een herdenkingsbordje maakten. Het is 
afgebeeld en beschreven in ons boek “Vaderlandse Geschiedenis op Maas-
trichts Aardewerk”.

Wim en Anke Meershoek
Stadhouderslaan 50
3417 TX Montfoort
0348472857
w.meershoek@hetnet.nl

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST



4 mei herdenking in Podium 
Oost
Kunst is in ‘40 - ‘45 gebruikt als mid-
del tot propaganda door de bezetter 
en kunstenaars. Maar het was ook een 
inspiratiebron en uiting van verzet en 
daarmee een middel om te overleven. 
In Podium Oost is een herdenking op 
4 mei met als thema ‘De Kracht van 
Kunst’. Zowel de films als de lezing 
is gratis toegankelijk.
Het filmprogramma De Bezetting 
duurt van 12.00 tot 18.00 uur. Vanaf 
12.00 uur doorlopende voorstelling 
over Utrecht Oost in WO II en de film 
‘Achter de Maliebaan’.
14.00 uur: Son of Saul van de Hon-
gaarse filmmaker Lászlo Nemes uit 
2015. De film gaat over het zogeheten 
Sonderkommando in Auschwitz, zij 
hadden tot taak om hun medegevan-
genen naar de gaskamers te brengen. 
Ze beramen een opstand. En ondertus-
sen zie je Saul in het kamp op zoek 
naar een rabbijn die zijn zoon een 
waardige begrafenis kan geven. Heel 
aangrijpend.
16.00 uur: God on Trial van Andy 
DeEmmony. Deze film speelt ook in 
Auschwitz rond een groep Joodse 
gevangenen die een strafzaak voeren 
tegen God over de vraag of God 
het heilige verbond met het Joodse 
volk heeft doorbroken. Docudrama, 
geproduceerd door de BBC uit 2008. 
Bijzondere film.
De lezing ‘De kracht van Kunst’ is 
van 20.30 tot 22.30 uur. Na de doden-
herdenking op 4 mei bent u welkom 
in Podium Oost bij een inleiding op 
de geschiedenis van de Kultuurkamer 
en de daarbij aangesloten kunstenaars. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gebruikt de bezetter ook kunst en 
cultuur om de Nederlandse bevolking 
te doordringen van het nationaalso-
cialistisch gedachtengoed. Daartoe 
wordt in 1940 het Departement van 
Volksvoorlichting en Kunsten opge-
richt met als doel de bevolking op te 
voeden naar de nationaalsocialistische 
denkbeelden over volksch bewustzijn.
Een kunstwerk moet figuratief zijn, 
realistisch liefst, zoals `het doordrin-
gend portret, het verstilde stilleven, 
het landschap met sfeer´, vindt Tobie 
Goedewaagen, hoofd van het Depar-
tement en verantwoordelijke voor de 

Kultuurkamer. Kunst die daar niet aan 
voldoet wordt beschouwd als ontaard 
en moet verboden worden. Iets dat in 
nazi-Duitsland veelvuldig is gebeurd. 
‘Bloed’ en ‘bodem’ (Blut und Boden) 
zijn daarbij gangbare en veelbeteke-
nende trefwoorden. Typerend is een 
hekelende uitspraak van een Duitsge-
zinde criticus uit 1942 over Hollandse 
kunstenaars die hun ‘kracht zoeken in 
het nabootsen, in slaafsche onder-
werping aan kunstenaars van ander 
bloed en anderen bodem. Dan dreigt 
de ondergang van de cultuur’. Ook 
Rembrandt, de beroemdste Hollandse 
schilder, wordt door de propaganda ´in 
het nationaal-socialistisch gelid gezet, 
gehuldigd als een op en top ariër met 
sterk nationalistische trekken’, zoals 
kunsthistoricus Eddy de Jongh in zijn 
lezing over ‘Eigen’ en ‘vreemd’ in de 
Nederlandse kunst van de zeven-
tiende eeuw op die avond vertelt. 
David Keuning, auteur van het boek 
Bouwkunst en de Nieuwe Orde van 
1940-1945, gaat in op de collabora-
tie en berechting van Nederlandse 

architecten. Boris van den Wijngaard 
draagt verzetspoëzie en propaganda-
verzen voor.
Voor meer informatie kijk op www.
podiumoostutrecht.nl

De gebroeders Brinkhof
Twee broers Brinkhof werden 5 
april 1945, kort vóór het einde van 
de Tweede Wereldoorlog gefusil-

leerd als gevolg van een mislukte ver-
zetsdaad van het verzet uit Bilthoven. 
Op 27 maart 1945, een kleine twee 
weken daarvoor, werden zij door de 
Duitsers gevangen genomen. Om over 
deze twee personen iets meer te weten 
en dan te kunnen herdenken op 4 mei 
van elk jaar ben ik nog op zoek naar 
hen, die deze personen hebben gekend 
of van hun ouders informatie hebben 

verkregen via verhalen. Zij woonden 
ten tijde van de oorlog in Utrecht: Jan 
(Johannes) Brinkhof, Tulpstraat 7 en 
15; en Anton (Antonius) Brinkhof, in 
de Zandhofsestraat 56 bis. Hun wedu-
wen hebben daar nog lang gewoond.

Leo van Vlodorp
actief lid van de Historische Kring van 
De Bilt
Bosuillaan 75
3722 XE Bilthoven
030-2257978
L.van.vlodorp@wxs.nl

Gezocht voor reünie Zandhof-
sestraat/Bladstraat
Aangezien het al 30 jaar geleden is, 
zijn we op zoek naar bewoners die 
in de periode 1998 en 2017 gewoond 
hebben tussen de Poortstraat en Bol-
lehofseplein en Bladstraat tussen de 
Gildstraat en Zandhofsestraat voor een 
reünie op zaterdag 30 juni a.s. vanaf 
15.00 uur! U kunt zich aanmelden via 
telefoonnummer 06 25 52 46 28 of 
via cor.nagtegaal@casema.nl en alex-
yes150@live.nl

Nieuwe verhalen
Wilt u ook wel eens met uw verhaal 
over vroeger in De Oud-Utrechter? 
Aarzel niet en klim in de pen of zet 
u achter uw toetsenbord. We kunnen 
wel weer nieuwe verhalen gebruiken. 
Maak het niet te lang en kies voor 
leuke anekdotes over wat u zelf heeft 
meegemaakt. U kunt uw bijdragen 
sturen naar: info@deoud-utrechter.
nl of naar De Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht
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Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:

   € 54,90 (in Nederland)                        € 105,00 (buitenland)

Dhr./Mevr. Voorletters      Tussenvoegsel                 Achternaam
 Adres
 Postcode                      Plaats
 Telefoon
 E-mail
 Ingangsdatum

Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oud-Utrechter BV, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of ga naar
www.deoud-utrechter.nl en vul de bon digitaal in.

Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje 
akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Herkent u iemand 
op deze foto?
In 1931 ben ik als 
kleuter van drie jaar een 
jaar op de Christelijke 
kleuterschool op de 
Billitonkade in Utrecht 
geweest. Het hoofd van 
de ‘bewaarschool’ was 
juffrouw Naerebout. Op 
de foto sta ik bedeesd 
voor haar met een knuf-
felkonijn. De tweede 
van links bovenaan met 
haarspeldje was mijn 
vriendinnetje Annie van 
Houwelingen. Zij was 
op 5 maart jarig. Achteraan rechts is juffrouw Tinie. Hoewel ik katholiek ben, kozen mijn ouders voor een jaar voor 
deze school. Het was bij ons om de hoek en de weg er naartoe voor kleuters verkeersveilig. Doorslaggevend was het 
feit dat mijn moeder zwanger was van mijn broertje. Ik moet wel gezegd hebben dat we geen kruisje maakten bij het 
bidden. Mijn moeder had gezegd: “Dat hoeft ook niet altijd.” Het lijkt mij geweldig als er mensen zijn die zichzelf of 
familieleden herkennen op de foto en reageren.

Joke Eijzenbach-van Eck
Vleuten
joke.jos.eijzenbach@casema.nl

Nieuwe nummer Oud-Utrecht is uit
Het aprilnummer van het tijdschrift Oud-Utrecht is uit. In het nieuwste nummer 
is er onder andere aandacht voor de fietsfiles bij de spoorwegovergangen bij de 
Jeremiebrug in Utrecht.

Ook is een artikel gewijd aan de Utrechtse kaatsbanen tussen 1590 en 1800. 
Leuk is ook het artikel over Juffrouw Houtzagen, die van 1951 tot 1972 direc-
teur was van het Centraal Museum.

Losse nummers van het Tijdschrift Oud-Utrecht (prijs € 3,-) zijn verkrijgbaar 
bij: Broese, Stadhuisbrug 5, Bruna, Nachtegaalstraat 83, Bruna, Zevenwouden 
220, Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Het Utrechts Archief, 
Hamburgerstraat 28, Utrecht Toerisme, Domplein 9, Readshop Express, Oude-
gracht 427 of via de webwinkel op www.oud-utrecht.nl.
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

De Oud-Utrechter 
is een uitgave van:
De Oud-Utrechter BV
Postbus 615
3500 AP Utrecht
Tel:  030 - 302 00 17
Email:  info@deoud-utrechter.nl
Website: www.deoud-utrechter.nl

Administratie, Webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
administratie@deoud-utrechter.nl

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 030 - 302 00 17
Email: info@deoud-utrechter.nl

Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel



Jutezak
Mijn vader had een kruidenierswinkel 
in de Poortstraat. In 1939 werd hij 
voor de dienst opgeroepen en was 
tijdens het uitbreken van de oorlog 
gelegerd en actief op de Zuid Hol-
landse eilanden onder Rotterdam. Aan 
het eind van de oorlog zat hij bij het 
verzet. Hoe lang weet ik niet, want 
wij wisten van niets. Maar op 6 mei 
was hij vaak weg en als hij thuis was 
stond er een Franse karabijn in de 
hoek van de keuken. 0p één van die 
chaotische dagen kreeg hij, samen 
met Maton, een aardappelhandelaar 
en buurman van verderop, opdracht 
het gebouw in de Kruisstraat over 
te dragen aan een Canadese kolonel 
van het leger. De Duitse Wehrmacht 
was gelegerd geweest in de oorlog en 
ook uit de Kruisstraat verdwenen, dit 
gebouw was voordien de rijks hbs. De 
overdracht was toen nog simpel en 
makkelijk; ze kregen de sleutel(s) mee 
en dat was het. In deze geweldige tijd 
van nu zouden ontelbare formulieren 
ingevuld moeten worden en lijsten 
gemaakt voor controle van wat aanwe-
zig was, wat niet en en wat misschien 
aanwezig had moeten zijn. Maar nu 
liepen zij samen met de kolonel alleen 
door het gebouw, mijn vader noch 
Maton sprak Engels en de kolonel 
sprak geen Nederlands. Gelukkig had 
Kees Maton vanuit zijn beroep een 
jute aardappelzak mee. En als zij op 

iets wezen en de kolonel knikte ja dan 
verdween dat in de jutezak. Alleen 
mijn vader was niet zo assertief en 
zover ik weet bracht hij drie dingen 
mee. Allereerst een beschuitbus 
jarenlang bij ons gebruikt. Mijn vader 
was er zeer trots op, ik denk ook 
vanwege de historie. Als tweede een 
blikken Droste doos vol met stalen 
beslag voor onder de schoenneuzen en 
hakken. Als de Duitsers over de Bilt-
straat marcheerden, zongen zij vaak 
“Wir gehen fahren nach Engeland-
Engeland” daarbij klapten zij in de 
maat op de straatkeien, dat was best 
intimiderend. Dit blik is naar mijn 
oom de melkboer gegaan, want deze 
repareerde zelf zijn schoenzolen. En 
als derde een sigarenkistje, helemaal 
vol met nieuwe sigarenbandjes Willem 
2, aan bosjes gebundeld van twintig 
stuks, naar ik nog meen te weten. Dat 
kistje stond ergens op zolder. Ik zat 
toen in de zesde klas en achter mij zat 
Peter, zijn vader was voddenboer. Nu 
zouden wij zeggen ‘hij had een winkel 
in tweedehands spullen’. Ik bood Peter 
twee bosjes sigarenbandjes te koop 
aan voor 25 cent en dat was akkoord. 
Toen ik aan de tweede en onderste 
laag begon, zei ik dat ze vanwege 
de schaarste vijf cent duurder waren 
geworden, maar dat was ook akkoord. 
Een handel met dit percentage winst 
heb ik mijn hele leven niet meer kun-
nen halen. Ook al omdat mijn vader 

dit nooit geweten heeft, anders had hij 
wel willen delen.

F. Bos, De Bilt
030-200971

Gregoriusschool
Leuk om het artikel van Hans Heunks 
te lezen. In De Oud-Utrechter van 
dinsdag 3 april 2018. Zelf heb ik ook 
op de ,ulo van de Gregorius gezeten, 
het A en B diploma gehaald, nadat ik 
eerst de zes basisklassen had door-
lopen aan de Nobeldwarsstraat. Een 
geweldige school, gedisciplineerd, 
hoog niveau, waar ik later veel plezier 
aan heb gehad in mijn verdere ontwik-
keling; al met al een heel goede basis. 
Leuk om de namen te lezen van Frater 
Emmanuel; streng, maar rechtvaardig, 
gold trouwens ook voor de gebroeders 
Brouwer en met veel humor, meester 
De Lange, leraar Frans. Eerst een tijd 
gelopen vanuit Zuilen naar de No-
beldwarsstraat 1 ½ uur 6 dagen in de 
week, tijdje later met de bus en weer 
wat later op de fiets.
Zoals de heer Heunks aangeeft, 
bestaat de Gregorius nog steeds. Het 
grappige is, dat ik nu nog regelmatig 
kinderen vervoer, van groepen 8, die 
aangeven, dat hun vervolgstudie plaats 
vindt op de Gregorius. Inderdaad 
een heerlijke tijd, waar ik ook nog 
steeds met veel plezier op terug kijk. 
Het was voor mij een mooi begin, 

dankzij de fraters uit de Herenstraat, 
o.a frater Roland een lange sympa-
thieke man, frater Lucianus, die erg 
fanatiek meeleefde als leider van o.a 
de A aspiranten bij Zwaluwen Vooruit, 
waar ik later nog een aantal jaren in 
het eerst heb gekeept. Voor mij is het 
al met al allemaal wat langer geleden, 

want ik ben van 1940, maar nogmaals 
ik kijk er met veel plezier op terug. 
Hans Heunks, uw naam ken ik niet, 
maar dank voor het artikel in De Oud-
Utrechter.

G.A.Veenstra
g.a.veenstra@casema.nl
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de kruiswoordpuzzel in het vorige nummer van De Oud-Utrechter luidde:

Is april eenmaal voorbij dan komt mei

Uit alle goede oplossingen die we binnenkregen hebben we weer drie prijswinnaars geloot. Zij krijgen ieder een 
exemplaar toegestuurd van de cd ‘Hilversum Expres(s)’ van het vermaarde orkest de Ramblers. De gelukkigen zijn: 
Arno Smit, J.J. Schoenmaker en M. Beeker.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer drie prijzen beschikbaar. Driemaal een exemplaar van het populaire 

boek van Irene Kraaijenhagen, getiteld ‘Oma kan je 
nog huppelen’.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? 
Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 10 
MEI 12.00 UUR naar De Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht of via e-mail naar info@
deoud-utrechter.nl. U kunt de puzzel ook oplossen 
op www.deoud-utrechter.nl.

Kijkje bij oudste vrijmetselaarsloge
Wilt u een indruk krijgen van een ritueel zoals vrijmetselaren die opvoeren? 
We kunnen u wel met woorden proberen te vertellen over onze rituelen, maar 
hoe het voor u voelt om erbij te zijn, dat weten we niet. De ervaring leert ons 
dat ieder individu, met zijn persoonlijke geschiedenis, kennis en ervaringen, 
andere accenten ervaart. Genoeg reden u uit te nodigen, zodat u zelf een 
eerste indruk van zo’n ervaring kunt opdoen. En ons kunt vragen wat ónze 
ervaringen zijn. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken 
met ons, onze sfeer en werkwijze. Dat kan op maandag 7 mei om 20.00 
uur (inloop vanaf 19.30 uur) in ons logegebouw aan de Maliebaan 70A in 
Utrecht. Meld u zich svp vóór 3 mei aan via secretaris.loge042@vrijmetsela-
rij.nl. Meer nformatie over ons kunt u vinden op www.ultrajectina.nl en ons 
volgen via https://twitter.com/ultrajectina en https://facebook.com/ultrajectina

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Horizontaal
1. medische verrichting; 7. kamerplant; 12. deel van gelaat; 13. tropische vetplant; 14. borstbeen; 15. lengtemaat (afk.); 17. het bin-
nenste van iets; 19. koraaleiland; 21. heden; 22. gesloten; 24. werkschuw persoon; 27. reuzenslang; 28. klipgeit; 30. ontkenning; 31. 
lidwoord; 32. opschik (tooi); 33. loofboom; 35. insect (aastor); 37. brood van fijn roggemeel; 38. bekende Belgische (oud)wielren-
ner; 41. huisdier; 42. Afrikaans lastdier; 44. berggeel; 46. spijslijst; 47. verward spreken; 48. pas opgeroepen soldaat; 49. zachte 
metaalsoort; 50. modder (slib); 52. uiting van toejuiching; 54. betoog (verslag); 56. tennisterm; 58. onderwijzer; 61. aangehecht 
takje; 62. ronddwalen; 64. deel van oor; 65. graafschap in Engeland; 67. waterkering; 68. schrijfplankje; 70. richtlijn; 72. uitroep van 
schildwacht; 73. voorraad inslaan; 76. voormalig Chinees leider; 77. technische school (afk.); 78. pier; 79. land in Azië; 81. laatst-
leden (afk.); 82. platte schudmand; 83. bewerking van grond; 84. kledingstuk; 86. volk in het Midden-Oosten; 87. Europese vrouw.
 
Verticaal
1. schrijfgerei (stuf); 2. Japans bordspel; 3. kledingstuk; 4. insecteneter; 5. plotselinge angst; 6. spuugbeest; 7. digitale projector; 
8. twaalf dozijn; 9. brandstof (Engels); 10. noorderbreedte (afk.); 11. waterverfschilderij; 16. afgemat; 18. grote toeloop; 20. Engels 
telwoord; 21. bijbelse aartsvader; 23. Arabische vorst; 25. deel van jaar; 26. finishlijn; 27. fiets (Engels); 29. helper van schaakmees-
ter; 32. ziekte voorwenden; 34. Koerdische arbeiderspartij (afk.); 36. afscheidsgroet; 37. echtgenoot; 39. Drents vliegveld; 40. lichte 
Spaanse wijnsoort; 42. kookgerei; 43. verwoestende virusziekte; 45. veerkracht; 46. los (van zand); 51. knaagdier; 53. huid (schil); 
54. gymnastiektoestel; 55. rivier in Rusland; 56. niet dikwijls; 57. ver (in samenstelling); 59. allerwegen; 60. vloeistof voor auto’s; 62. 
denksport; 63. handels- of koopwaar; 66. kopergravure; 67. mannetjesbij; 69. Europeaan; 71. waadvogel; 73. huisdier; 74. ambtsge-
waad; 75. Indisch rijstgerecht; 78. knoest in het hout; 80. vrouwelijk rund; 82. persoonlijk voornaamwoord; 85. kosten koper (afk.).
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk  
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen 
bent u in onze winkels aan het juiste adres.

Stoffeerwerk  U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd 
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK  meubelen.
 
Leerbewerking  Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het 
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of 
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals  bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Restauratiewerk  Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels 
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd 
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
 
48 uur service  Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur 
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577

Miedema & zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76

Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen 
bent u in onze winkels aan het juiste adres.

Stoffeerwerk  U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd 
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK  meubelen.
 
Leerbewerking  Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het 
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of 
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals  bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

Restauratiewerk  Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels 
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd 
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
 
48 uur service  Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur 
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie
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Het zorghotel is onderdeel van 
AxionContinu, een organisatie voor 
wonen, zorg en revalidatie in de 
regio Utrecht. 
 
Meer informatie
Zorgbemiddelaar Domstate
Mirjam van Nieuwkerk
T: 06 - 5367 3255
info@domstate.nl

Domstate, zorghotel en 
behandelcentrum
Beneluxlaan 928
3526 KJ Utrecht
T: 030-2820500
www.domstate.nl

AxionContinu. Optimisten in de zorg.

Vlakbij het mooie park Transwijk in Utrecht ligt het nieuwe zorghotel en behandel-
centrum Domstate. Domstate biedt een comfortabel en prettig verblijf voor ieder-
een die revalideert of herstelt na een ziekenhuisopname zoals een knie- of heup-
operatie, of na ziekte. Ook voor Eerstelijns Verblijf kunt u in het zorghotel terecht.

Domstate is van alle gemakken voorzien en u 
wordt omringd door de allerbeste zorg. 
Onze professionele medewerkers geven u 
precies de zorg die u nodig heeft. Zij werken 
nauw samen met de ziekenhuizen uit de regio. 
De comfor tabele kamers met eigen sanitair 
en de vele extra faciliteiten maken van uw 

verblijf gegarandeerd een aangename ervaring. 
U bent bij ons te gast. Dat betekent echter 
niet dat u achterover kunt leunen. Onder het 
motto ‘revalidatie is topsport’ wordt u 
uitgedaagd om actief uw zelfstandigheid 
weer terug te winnen. U komt verder dan 
u denkt! 

Vaak vergoed 
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, 
is een verblijf in een zorghotel in de regel heel 
betaalbaar. Als u beschikt over een basiszorg-
verzekering en een indicatie voor revalidatie, 
vergoedt uw verzekeraar de kosten van uw 
verblijf, zorg en behandeling. Neem contact op 
met onze zorgbemiddelaar om te bespreken 
welke mogelijkheden er in uw situatie zijn. 

Alles bij de hand
Domstate is een zorghotel met de rust 
en gastvrijheid van een viersterren hotel en 
is van alle gemakken voorzien: 
•  Comfortabele kamers met eigen sanitair 

en balkon
• Moderne therapiefaciliteiten
• Restaurant met bar
• Loungeruimte
• Terras 
• Binnentuin
• Kapsalon
• Wifi 
 
Daarnaast kunt u in het pand terecht voor 
vrijwel alle vormen van diagnostiek bij het 
GezondheidsLab. Een initiatief van Saltro 
en de Huisartsen Utrecht Stad.  

Domstate zorghotel en behandelcentrum opent de deuren
Alle ruimte voor uw herstel
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