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Jarenlang heeft u in deze krant kun-
nen genieten van de interviews op 
pagina 5, die werden afgenomen 
door Jan Jansen. Daar komt na deze 
krant helaas een einde aan. Jan moet 
er noodgedwongen een punt achter 
zetten. Zijn laatste wens richting ons 
was een verhaal op de voorpagina te 
mogen publiceren. We geven hem bij 
deze de gelegenheid uitleg over een 
en ander te geven.

Beste lezers,

Na tweehonderd interviews ben ik door medische 
omstandigheden gedwongen te stoppen met het 
schrijven ervan. Er is bij mij namelijk een hersen-
tumor geconstateerd. Vanaf de start van De Oud 
Utrechter in 2010 heb ik vele boeiende verhalen 
van oudere Utrechters via mijn interviews aan 
u mogen overbrengen. Verhalen van bewoners, 
vaak heel gewone mensen, die kleur gaven aan 
onze stad en aan onze samenleving. Ik heb tijdens 
al mijn gesprekken voor deze krant ondervonden 
over hoeveel unieke eigenschappen mensen be-
schikken waardoor de wereld een stukje mooier 
gemaakt kan worden. De betrokken inzet voor de 
eigen woonbuurt, het onbezoldigde vrijwilligers-
werk, de zorg voor mensen met een beperking en 
altijd was er trots en liefde voor onze stad. Dat 
ademt de sfeer van mijn interviews.

Ik ben geboren en getogen in Utrecht. Na mijn 
studie architectuur was ik als architect onder 
meer verantwoordelijk voor meerdere nieuw-
bouwprojecten in de Utrechtse stadsvernieu-
wingsgebieden. Verder werd ik leidinggevende 
op het gebied van volkshuisvesting, monumenten 
en archeologie. Was voorzitter van de Neder-
landse Federatie van Monumentensteden en 
lid van een adviescommissie van de Raad van 
Europa. Tijdens mijn professionele loopbaan was 
ik voortdurend betrokken bij de ontwikkeling en 
groei van de hele stad. Na mijn pensionering in 
2004 kon ik me als vrijwilliger blijven inzetten 
voor Utrecht. Als stadsgids van de VVV mocht 
ik gasten tien jaar lang via stadswandelingen en 
publicaties overbrengen welke bijzondere histo-
rische achtergrond en kwaliteiten Utrecht heeft. 
Vanaf het begin ben ik voor De Oud Utrechter 
interviews gaan schrijven. Als lid van de Advies-
commissie voor het Ouderenbeleid heb ik kunnen 
bijdragen aan aandacht voor geschikte huisves-
ting van ouderen en mensen met een beperking.

Met groot genoegen zie ik hoe Utrecht zich de 
laatste jaren ontwikkelt. Van de stad uit mijn 
jeugd met veel armoede, verpaupering en wo-
ningnood tot een bruisende historische stad met 
een actief cultureel leven. Een stad aantrekkelijk 
voor jong en oud met ruimte voor diversiteit en 
creativiteit. De veranderingen van het stationsge-

bied, het water in de singel en Hoog Catharijne 
zijn na vele jaren bouwen voor het grootste deel 
afgerond. De stadsvernieuwing heeft bijgedragen 
aan vitale buurten. Gezellige buurtactiviteiten 
vinden overal plaats, belangrijk voor de onder-
linge samenhang. Ik vind het geweldig daaraan 
te kunnen bijdragen. Wel moet ervoor gezorgd 

worden dat de populariteit niet en koste gaat van 
de leefbaarheid door drukte en hoge prijzen.

De afgelopen jaren heb ik met erg veel genoegen 
interviews geschreven en daarbij mensen ontmoet 
die trots waren over hun prestaties. Het waren 
open gesprekken bij de geïnterviewden thuis met 
vele leerzame momenten. Ik kan weliswaar niet 
meer via mijn interviews een bijdrage leveren 
maar zal met belangstelling de artikelen in de 
krant blijven volgen zolang het mij gegeven is.

Jan Jansen
jan-jansen@kpnmail.nl
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Sprakeloos
Een telefoontje. Een schok. Een confrontatie met de keiharde realiteit. Een mond vol tanden. Sprakeloos. Dat overkwam mij twee weken geleden. Jan Jansen 
belde me. Eerst over een kwestie rond mailtjes over zijn meest recente afleveirngen van interviews voor de krant. Of ze nu wel of niet waren aangekomen. 
Maar wat hij daarna vertelde maakte dat eigenlijk al totaal onbelangrijk. Jan was getroffen door een hele agressieve hersentumor en merkte zelf dat hij 
razendsnel achteruit ging. Hij kondigde dan ook zijn afscheid van de krant aan.
Daarmee kwam een eind aan ruim acht jaar medewerking aan De Oud-Utrechter. Precies tweehonderd afleveringen maakte hij van z’n interviewreeks. Geen 
week sloeg hij over. Trouw leverde hij altijd al enige weken voor publicatie de verhalen aan. Ook al omdat hij daarnaast nog veel meer deed in en buiten het 
Utrechtse. Op Jan kon je bouwen. Zijn teksten waren er altijd en ruim op tijd. Met zijn rubriek maakte hij een ware kaleidoscoop van stuk voor stuk interes-
sante (oud-) Utrechters die ieder op hun manier iets bijdragen of hebben bijgedragen aan de stad. Hij gaf een inkijkje in de sociale kant van de Domstad en 
zijn interviews vormden een informatieve, leerzame en leuke toevoeging aan al dat ander moois in ons blad. We gaan dit enorm missen. Jan heeft inmiddels 
een ingrijpende operatie ondergaan. Een herstel naar de situatie van voorheen zit er helaas niet in. We wensen hem en zijn vrouw Anja alle sterkte in de 
komende tijd en danken Jan voor zijn geweldige inzet voor onze krant.

Peter Schilthuizen,, eindredacteur De Oud-Utrechter

 

alting uitvaartenruimte voor afscheid

06 45 363 220 
(dag & nacht)
Geertekerkhof 3 
3511 XB Utrecht 

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€170,00 PP HP

Zorgoutlet Utrecht 
Winkelcentrum Overvecht 
030-633 69 47
www.zorgoutletutrecht.nl    
6 dagen per week geopend

Ook 2de hands rollators 
vanaf €30,- en scoot-
mobielen vanaf €399,-

Nieuwe Rollator 
lichtgewicht
Van €149,- 
 

Nieuwe 4-wiel 
Scootmobiel
Van €2499,- 
Voor 

€1799,- €119,-
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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.

TELEVISIE 

zondag 

10
J U N I 

TELEVISIE 

donderdag 

7
J U N I

TELEVISIE 

dinsdag 

5
J U N I 

TELEVISIE 

donderdag 

7
J U N I

Nieuw seizoen:
Westbroek!

Nieuw seizoen:
Van Rossem Vertelt

Nieuw op RTV Utrecht:
Mijn Mooiste Plek
In de televisiese-
rie Mijn Mooiste 

Plek nemen kijkers presen-
tatrice Evelien mee naar 
hun mooiste plek in de  
provincie Utrecht. In iedere 
aflevering is ook een boswach-
ter, de vlogwachter, te zien. 
Het programma laat zien hoe 
prachtig de natuur in onze 
regio is en wat er allemaal te 
doen is. Ook voor een gezellig 

In Van Rossem Vertelt 
gaat Maarten op zijn  

eigen wijze op zoek naar op-
merkelijke gebeurtenissen uit 
andere tijden.

dagje uit met de kinderen. De 
afleveringen zitten dan ook 
bomvol met tips om eropuit te 
gaan.

Zoals altijd is Henk  
Westbroek weer  heel 

nieuwsgierig, zeer direct en 
informatief en bekijkt de  
dingen met een vleugje 
humor.

Live bij RTV Utrecht:
Alpe d’HuZes
Op donderdag 7 juni 
zenden Radio M  

Utrecht  en RTV Utrecht  
rechtstreeks de twaalfde 
editie van Alpe d’HuZes uit.

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 035 - 538 66 66

AUTOBEDRIJF VAN DIJK
Kerkweg 25   3465 JG Driebruggen
0348 - 50 13 16  www.vandijk-mobiel.nl

www.ligier.cool

ALTIJD EEN RUIME KEUZE BETROUWBARE BROMMOBIELEN

BIJ U IN DE REGIO! 45BIJ U IN DE REGIO!

Bokanté & Metropole Orkest 

James Farm 
met o.a. Joshua Redman 

Madeleine Peyroux 

ICP Orchestra 

Jacob Collier 
& Metropole Orkest 

Amadou & Mariam 

Randy Brecker/Bill Evans 

Tigran Hamasyan 

Dave Holland 

Reinier Baas 

Peter Beets 
& Stochelo Rosenberg 

Jazzmeia Horn 

Benjamin Herman 

Brad Mehldau 

Maria Schneider 

& meer!

PROGRAMMA 
2018-2019 IN UTRECHT

HET UITGEBREIDE PROGRAMMA BEKIJKEN? 

VRAAG KOSTENLOOS DE JAZZBROCHURE AAN 

VIA TIVOLIVREDENBURG.NL/JAZZBROCHURE. 



Het ging hier ging om technisch 
onderwijs en daarom bestonden de 
leerlingen toentertijd uitsluitend uit 
jongens (die zichzelf graag als mannen 
gedroegen). Logisch was het dus dat je 
veel vrienden kreeg op die school. De 
techniek trok jongens uit de hele regio 
aan. Uit Maarssen, Loenen, Wilnis, 
Vianen, Woudenberg en zelfs Gouda 
en Alphen aan de Rijn. Wij waren jong 
en grepen uiteraard iedere mogelijk-
heid aan om een feestje te vieren. Zo 
was het vaste gewoonte dat iedereen 
zijn verjaardag thuis vierde, maar zijn 
schoolvrienden uitnodigde. Ik heb dan 
ook menig tochtje op de bromfiets 
gemaakt op zaterdagavond door de 
polders rondom Utrecht, al dan niet 
met de nodige drank achter de kiezen. 
Héél onverantwoord, natuurlijk, maar 
dat wist je toen nog niet.
Op één van die feestjes in Wilnis 
ontmoette ik een leuk meisje uit Mijd-
recht en wij vonden elkaar ‘erg aar-
dig’. Hoewel ik aardig kon meekomen 
op school, ontbrak het mij bij één vak 
aan het benodigde inzicht: wiskunde. 
Dat vak, en dan vooral Algebra, was 
voor mij te abstract; het was een kwes-
tie van zien ‘of ‘niet zien’. Met andere 

woorden: je kon het niet leren!
In 1967 was het in april tijd voor 
de schriftelijke eindexamens. En, 
zoals verwacht, alle vakken gingen 
voorbeeldig, maar over wiskunde 
maakte ik mij grote zorgen. Je kon je 
nòg zo goed voorbereiden en zelfs alle 
examenopgaven uit voorgaande jaren 
bestuderen, het zou lastig worden, dat 
wist je zeker. Dus ik zat aardig aan te 
hikken tegen de bewuste examendag, 
28 april 1967. Ondanks dat ik zeker 
wist dat het toch niks zou uithalen, 
nam ik me voor om de avond ervoor 
nog wat oude examenopgaven door te 
nemen. Maar toevallig had ik op de-
zelfde avond een afspraakje gemaakt 
met dat leuke meisje uit Mijdrecht. Zij 
zou met de regionale bus komen en ik 
zou haar bij het oude Stationsplein op-
pikken. In Utrecht was immers meer te 
beleven dan in Mijdrecht. Een beetje 
zorgen maakte ik me wel, want nà 
deze afspraak moest ik mijn wiskunde 
nog nakijken; als ik maar niet in tijd-
nood kwam. Maar goed, liefde maakt 
blind én overmoedig.
Toch wel een beetje zenuwachtig 
stond ik te wachten op de streekbus op 
het oude Stationsplein. Ik merkte al 

snel dat ik niet de enige was die ner-
veus was. Van enkele buspassagiers, 
die ook stonden te wachten hoorde 
ik dat er zojuist een kroonprins was 
geboren! Dat dit nieuws zo snel door-
sijpelde, kwam doordat de geboorte 
had plaatsgevonden in het naburige 
SAZU aan de Catharijnesingel. Er 
was een uitgelaten stemming bij de 
wachtende passagiers; ik was al blij 
want ik wachtte op mijn vriendinnetje. 
Maar mijn geluk nam grotere vormen 

aan toen ik hoorde dat iedereen 
de volgende dag vrij zou zijn. Een 
nationale feestdag. Door die vrije dag 
kwam mijn examen wiskunde op 28 
april te vervallen. Ongehinderd en vrij 
van alle zenuwen kon ik dus toch nog 
genieten van een gezellige avond met 
mijn nieuwe vriendin. Twee weken 
later kwam er wel een inhaalexamen, 
maar toen waren de examens bij de 
andere klassen al geweest en was het 
type vragen én de zwaarte ervan bij 

ons bekend. Met een 6 voor wiskunde 
slaagde ik uiteindelijk voor mijn 
examen. Een grote stap voor mijn 
toekomstige carrière. Ik blijf Willem-
Alexander - ook na 51 jaar - eeuwig 
dankbaar, hoewel hij er natuurlijk ook 
niets aan kon doen!

Herman Nieuwdorp
herman.nieuwdorp@gmail.com

Diploma te danken aan Willem-Alexander
Ik ben opgegroeid in Utrecht-Noord, ook wel Zuilen genoemd. Na 
de Mulo speelde mijn middelbare schooltijd zich af op de UTS 
aan de Grebbeberglaan in Transwijk. Dat was dagelijks dus een 
flink eindje (brom)fietsen.
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Prins Willem-Alexander geboren. (foto: RVD, Z.K.H. Prins Claus)

  

HWtjeHWtje
Voor de fietser reed een bestelbusje van 
het soort dat kisten absurd dure groen-
ten bij mensen bezorgt. Die groenten 
zijn gekweekt in een straal van slecht 
115 kilometer rond Utrecht en omdat 
het bestelwagentje elektriciteit eet, 
gedragen de consumenten van dat 
groenvoer zich voorbeeldig. Ik spreek 
als altijd vanuit het perspectief van een 
gezond milieu. De fietser die een stevig 
tempo aanhield ontging het dat het 
busje stopte en knalde er vol tegenop. 
Ik draaide op elektronische wijze het 
raampje van mijn auto open om te 
horen of de jongeman huilde. Dat was 
niet zo; hij gilde. Omdat de bezorger 
van de kistjes vitaminebommen - het 
was immers de week van de knolge-
wassen- druk met bezorgen was, stapte 
ik uit om de fietser behulpzaam te zijn. 
Zijn fiets hoefde ik niet meer voor hem 
op slot te zetten want die maakte op 

mij dezelfde indruk als de berijder zelf; 
goed in de kreukels.
Ik hielp de jongeman mijn auto in 
waarbij me opviel dat hij luisterde naar 
muziek waar ik wel van hou, wat een 
band schepte want niet iedereen houdt 
van de Mattheus Passion. Het geluk 
wilde dat we op maar op ongeveer 2 
kilometer van het Diaconessenhuis 
verwijderd waren. Het ongeluk wilde 
dat de straat waarin we reden smal was 
en dat voor de bestelwagen met kistjes 
groenten een bestelbusje reed dat bij 
elk tweede huis een pakje bezorgde 
en weer voor dat bestelbusje een bestel-
busje dat namens de Jumbo bij elk 
vijfde huis kruidenierswaren afleverde. 
Een kwartier later waren we 200 meter 
opgeschoten. Daarna bleek dat de 
stoplichten op alle kruispunten uitgezet 
waren. De wethouder van verkeer had 
net die ochtend besloten dat wegge-

bruikers ervan bewust gemaakt moes-
ten worden hoe afhankelijk ze in wezen 
van stoplichten zijn. Ze had die nacht 
slecht geslapen en aan het ontbijt ruzie 
met haar partner gekregen over een net 
iets te zachtgekookt biologisch eitje. 
Dat verklaart wellicht de beslissing om 
de stoplichten in de stad uit te zetten. 
Het kan ook ingegeven zijn door de 
wens om te besparen op het gebruik 
van elektriciteit zodat er dan meer geld 
over blijft voor windmolensubsidies.
Na een klein halfuur was de fietser 
van de ergste schrik bekomen en 
constateerde hij via zelfbetasting dat er 

waarschijnlijk niks gebroken was. Hij 
hield ook op met kreunen en zuchten 
waar ik blij van werd want dan kon 
ik de subtiliteit van The White album 
van de Beatles beter horen. Bleek die 
jongen ook mooie muziek te vinden. 
Ik zette hem af bij de eerste hulp en hij 
bleek gelukkig in staat te zijn om op 
eigen kracht naar binnen te strompe-
len. Onderweg naar huis hoorde ik op 
het nieuws dat de zelfrijdende auto 
een stapje dichterbij gekomen was. 
Fijn, maar aan een zelfrijdende fiets is 
volgens mij meer behoefte.

Het busje komt zo
Ik reed in mijn auto. Die is uitgerust met 3 achteruitkijkspiegels, 
8 airbags, een veiligheidskooiconstructie en een elektronische 
assistente die automatisch op de rem gaat staan als ik een over-
stekende veldmuis over het hoofd zie. Voor mij reed een fietser 
die zonder handen reed omdat ie tweehandig aan het whatsappen 
was, waarbij hij met een koptelefoon naar muziek luisterde waar 
ik vermoedelijk niet dol op ben. Geeft niks, leven en laten leven. 
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Mango heeft 11 winkels in Nederland
Zie: www.mangomobility.nl/winkels

KOM NAAR 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

DROOMSALE BIJ MANGO

Acties geldig t/m 30 juni 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
• Lichtste opvouwbare rolstoel ter wereld
• Super compact en toch comfortabel
• De beste e-rolstoel voor 
 binnen of op reis

• Comfortabel en meest verkocht
• Snel en met grote actieradius
• Goed geveerd

Van € 4.495,- 

voor €  2.995,-

NIEUW BIJ MANGO 6
km/u

13
km

17
km/u

50
km

OPRUIMING E-BIKES EN 
SPEED PEDELECS

Van € 3.990,- 

voor €  2.993,-

SHOWROOMMODELLEN COLLECTIE 2017

KOM NAAR ONZE SHOWROOM
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

LEASE
VANAF € 349,-

45
km/u

40
km

NU GRATIS RIJKLAAR-

MAKEN 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

Van € 2.495,- 

voor €  1.745,-

 

 B
es

t v
er

ko

chte vouwscootm
obiel 

in de U SA

SHOWROOM EN EX-DEMO MODELLEN 2017

Bijvoorbeeld een Stromer ST1

voor
2.799,-

DE ENIGE VOUWSCOOTMOBIEL

DIE IN HET VLIEGTUIG MAG!

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 
  

 
  

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 

  

 All Inclusive Bus excursievakantiesAll Inclusive Bus excursievakanties  

 All Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingenAll Inclusive Hotels Autoreizen aanbiedingen  
Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam Instap: Rotterdam ---   Den Haag Den Haag Den Haag ---   UtrechtUtrechtUtrecht 

Luxe Seine cruise nu KORTINGEN tot € 900,Luxe Seine cruise nu KORTINGEN tot € 900,--  p.p. p.p. 

  

LUXE SEINE CRUISE LUXE SEINE CRUISE   
8 dagen met MS River Venture *****8 dagen met MS River Venture *****8 dagen met MS River Venture *****   

   28 aug. t/m 4 sept. 201828 aug. t/m 4 sept. 201828 aug. t/m 4 sept. 2018   
vanaf  € 1.998, vanaf  € 1.998, --  nu voor € 1.248,nu voor € 1.248,--  p.p. p.p.   

  nu kortingen tot wel € 900,nu kortingen tot wel € 900,--  p.p.p.p.   
   

busvervoer Nederland busvervoer Nederland busvervoer Nederland ---   Parijs v.v.Parijs v.v.Parijs v.v.   
mooi vaarprogramma over de Seinemooi vaarprogramma over de Seinemooi vaarprogramma over de Seine   

met Normandië met Normandië met Normandië    
Luxe cruiseschip met volledige Luxe cruiseschip met volledige Luxe cruiseschip met volledige    
verzorging en mooi programmaverzorging en mooi programmaverzorging en mooi programma   

    informatie informatie --  reserveringen               reserveringen                 

                    gratis reisbrochuregratis reisbrochure  

 

 

5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***5 dg. All Inclusive Hotel Jagershof ***   
Nunspeet / Veluwe al voor Nunspeet / Veluwe al voor Nunspeet / Veluwe 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 voor al voor al 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 / SauerlandSoest / SauerlandSoest / 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 / EifelStadtkyll / EifelStadtkyll / Eifel   ---               al voor al voor al voor € 349,€ 349,€ 349,---   p.p.p.p.p.p.   

Vele reizen  

met vertrek 

garantie  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   

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. € 143,€ 143,--  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   

Nu 50% KORTINGNu 50% KORTING  
  

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

Nu 30% KORTINGNu 30% KORTING  
  

All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***   
Rijs / FrieslandRijs / FrieslandRijs / Friesland   

      Zomervoordeel Zomervoordeel 5 dg. € 259,-  nu € 229,€ 229,--             
BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels gelegen 

op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland met veel Voordeel 

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



  Iedereen dacht dat het een echtpaar 
was dat in het voorname grachtenpand 
woonde. Maar ze waren broer en zus. 
Lambertus (1888-!964) en Josephina 
(1890- 1959) van Baaren bleven hun 
hele leven ongehuwd en bewoonden 
samen tot hun dood het ouderlijk 
huis. Ze waren enthousiaste kunstver-
zamelaars en hebben een imposante 
verzameling Nederlandse en Franse 
schilderijen uit de laat 19e en vroeg 
20e eeuw, waaronder schilderijen van 
Vincent van Gogh, nagelaten. Ze had-
den geen nakomelingen als erfgenaam. 
Tezamen met het onroerend goed is er 
sprake van een groot vermogen waar-
van de beschikbare middelen door de 
Van Baaren Stichting ingezet moeten 
worden voor het lenigen van noden in 

de Utrechtse samenleving.
Ze groeiden op in een streng katholiek 
milieu en bewoonden ieder een eigen 
deel van het grote huis. Lambertus 
was aannemer en succesvol hande-
laar in onroerend goed. Hij was zijn 
vader, die een aannemersbedrijf had 
opgebouwd, opgevolgd en wist het 
vermogen verder uit te breiden door de 
aankoop van panden. De huuropbreng-
sten hiervan vormden een vaste bron 
van inkomen voor broer en zus. Beide 
hadden grote interesse in kunst maar 
verder een sobere leefwijze. Vanaf 
1925 begonnen ze met het verzame-
len van schilderijen, ieder naar eigen 
smaak. Ze volgden daarbij adviezen 
op van een kunstkenner, die ook 
mevrouw Kröller-Müller adviseerde 

bij het samenstellen van haar collectie. 
Totaal hebben ze 420 kunstvoorwer-
pen van grote waarde verzameld. 
Broer en zus woonden temidden van 
de schatten in hun huis. De muren van 
de hal, het trappenhuis, de gangen en 
kamers hingen vol met schilderijen, 
vaak boven en naast elkaar. In de salon 
hingen de topstukken.
Josephina trad weinig in de open-
baarheid. Ze speelde piano en was 
geïnteresseerd in bloemschikken en 
beeldende kunst. Ze was lid van de 
vrouwenvereniging St. Elisabeth, die 
zieken verzorgde en armen voed-
sel, huisvesting, onderwijs en een 
goed christelijk voorbeeld gaf. Zij 
ondervond hoe moeilijk het was voor 
kwetsbare mensen hun leven goed op 

de rit te krijgen.
Overeenkomstig de wens van Lam-
bertus van Baaren werd in 1966 door 
de stichting het museum aan de Oude-
gracht 317 geopend. Bij de inrichting 
werd getracht zoveel mogelijk de 
huiselijke sfeer te bewaren. De werk-
kamer van Lambertus en het boudoir 
van Josephina werden geheel intact 
gelaten. De salon met de topstukken 
werd het centrum van het museum, dat 
een goed voorbeeld is van hoe twee 
rijke Utrechtse burgers overeenkom-
stig hun stand woonden. Bezoekers-
aantallen vielen echter tegen. Het mu-
seum moest daardoor al snel de deuren 
sluiten waarna het Centraal Museum 
de collectie in beheer kreeg. 

     Kwetsbare mensen 
Joep Receveur (76), voorheen notaris 
in Houten, was 29 jaar bestuurslid 
waarvan 5 jaar voorzitter van de Van 
Baaren Stichting. In 2016 is hij opge-
volgd door Rob van Warmerdam (52), 
advocaat. “De stichting zet beschik-
bare middelen in om noden te lenigen 
voor kwetsbare mensen in Utrecht,” 
vertelt Receveur. “De voorkeur gaat 
daarbij uit naar projecten waarbij met 
professionele partners wordt samenge-
werkt. Giften zijn eenmalig, projecten 
kunnen meerdere jaren bestrijken. Een 
voorbeeld van één van de vele projec-
ten is dat jarenlang eens per maand via 
een zorginstelling ouderen vanuit een 
verzorgingshuis met een busje opge-
haald worden om geheel verzorgd een 
bezoek te brengen aan een museum in 
de stad. Verder zijn bijdragen verstrekt 
aan een organisatie voor daklozenop-

vang. In de vorm van eenmalige giften 
waren er bijvoorbeeld bijdragen voor 
de inrichting van gemeenschappelijke 
ruimtes in woon/zorgvoorzieningen. 
Ook op het gebied van kinderopvang, 
gezondheidszorg, onderwijs en cultu-
rele activiteiten versterkt de stichting 
fi nanciële ondersteuning.”
Door de terugtredende overheid 
komen kwetsbare mensen eerder in 
de knel. Rob van Warmerdam: “We 
willen initiatieven ter voorkoming 
daarvan ondersteunen maar moe-
ten er wel voor zorgen dat we als 
stichting niet de rol van de overheid 
overnemen. We richten ons met 
projecten vooral op bevordering van 
cohesie in de samenleving. Vooral bij 
ouderen is vereenzaming een groot 
probleem mede doordat ze tot zeer 
hoge leeftijd zelfstandig thuis moeten 
blijven wonen. Ouderen die met 
elkaar activiteiten ondernemen zijn 
gelukkiger en blijven gezonder. Samen 
koken en eten geeft voldoening en is 
prettig voor contacten. Zo steunen we 
bijvoorbeeld ook een organisatie, die 
buurtmaaltijden organiseert.”
Lambertus en Josephina van Baaren 
wilden met hun nalatenschap een 
bijdrage leveren aan de cultuur in 
Utrecht en aan het verbeteren van 
leefomstandigheden van kwetsbaren in 
de samenleving. De fraaie kunstcollec-
tie is te zien in het Centraal Museum. 
Aanvragen voor eenmalige giften of 
projecten bij de Van Baaren Stichting 
kunnen worden gedaan via de website. 

 De kapitale nalatenschap van
Van Baaren voor Utrecht   
  In het Centraal Museum is een aparte grote zaal ingericht voor de kunstcollectie Van Baaren. Weinig bezoekers weten iets over 
de achtergrond van deze gepassioneerde kunstverzamelaars. Net als de familie Singer en mevrouw Kröller-Müller had Lambertus 
van Baaren de wens om na zijn dood de collectie bij elkaar te houden in een op te richten museum in zijn woonhuis Oudegracht 
317 waar hij van zijn geboorte tot zijn overlijden woonde. 
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 Josepphina en Lambertus van Baaren    

 Het zou een uit de hand gelopen hobby genoemd kunnen worden, de enorme kunstverzameling uit de eerste helft 20e eeuw van 
Van Baaren. De collectie is sinds het overlijden in 1964 van Lambertus van Baaren in beheer bij de Van Baaren Stichting.

    Interview door Jan Jansen    

 Rob van Warmerdam en Joep Receveur   

v Verhuizen 
v In- en uitpakservice 
v Klussen- woning aanpassing 
v Schilderwerk- behangen
v Vloerbedekking 
v Schoonmaakservice
vv Tuinwerkzaamheden
v Ontruimen

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte gerust contact met ons op! 

15
Ruim 

jaa 
ervaring

 

www.tpc-logistics.nl | 0346 830662 | info@tpc-logistics.nl

Verhuisservice
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Landal Bad Boltenhagen
Ontspannen aan de Oostzee

Kijk voor meer informatie op www.badboltenhagen.nl

Verkoopdag zondag 10 juni a.s. van 11.00 - 16.00 uur 
Van der Valk Hotel Houten, Hoofdveste 25 te Houten (zaal ”Miami”)

n Unieke locatie bij populaire Oostzee (D)

n 54 Vrijstaande recreatiewoningen in  
eerste deelgebied 

n 8 Fraaie woningtypes met o.a. spa en wellness

n Vanaf € 224.000,- incl. inventaris en excl.  
Grunderwerbsteuer en btw

n Vast netto rendement vanaf 4%

n Verhuur door Landal GreenParks

Verkoopmakelaar

T: 0548 – 538 750  |  info@residentia.nl

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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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. 

Peter Macco “Alles voor uw fi ets!” Grootste E-bike centrum van Utrecht 
Nu de beste merken tegen de beste prijzen!

Internetprijzen mét Service & Garantie. Voor een totaaloverzicht van alle aanbiedingen kijkt u in onze webshop: www.petermacco.nl

Gazelle Grenoble C7+ HMB
Model 2018 met extra sterke nieuwste Bosch middenmotor
Van €2649,- Voor €2385,- 
Door Telegraaf-Fietsentest als beste getest!!

Gazelle Vento C7 HMB 
Model 2018 met nieuwste Bosch middenmotor (zie foto)
Van €2199,- Voor €1979,- 
Door Telegraaf-Fietsentest als zeer goed getest!!

Gazelle Orange HFP C8
Uitgevoerd met krachtige probleemloze Panasonic voorwielmotor
Van €2199,- voor €1799,- 
Totale voordeel maar liefst €400,- 

Bezoek onze winkels of oriënteer in onze webshop:
Peter Macco E-Bike ExperienceCenter

Nijverheidsweg 18B
 (Zijstraat Cartesiusweg tegenover 

de Werkspoorkathedraal)
3534AM Utrecht 

Tel: (030) 243 38 32

Peter Macco CityStore 
Amsterdamsestraatweg 591

3553EJ Utrecht
Tel: (030) 2 44 26 37

www.petermacco.nl

Amsterdamsestraatweg 591



Zo ook om ons heen in de Laan van 
Engelswier. Ongelukkigerwijs werden 
we omgeven door families die het 
regelmatig met elkaar aan de stok had-
den, een enkele keer zaten ze elkaar 
letterlijk met een stuk hout achterna. 
Ze deinsden niet terug voor geweld. 
Voor mij als kind was dat behoorlijk 
heftig. Ik begreep totaal niet wat daar-
van de achtergrond was. Waarschijn-
lijk vlogen er kwetsende opmerkingen 
over en weer waarvoor voldoende 
munitie voorhanden zal zijn geweest.

Periodieke uitbarstingen
Bij ons thuis ging het er tot in het 
extreme geweldloos aan toe. We 
mochten niet eens stoeien met elkaar. 
Dan zei mijn vader altijd: daar komt 
alleen maar ruzie van, dat loopt nooit 
goed af. Terugblikkend en met de ken-
nis van nu besef ik dat onverwerkte 
oorlogservaringen waarschijnlijk 
debet waren aan die periodieke uitbar-
stingen en het korte lontje. Het ging 

om ogenschijnlijk normaal functio-
nerende gezinnen. Bij een buurgezin 
uitte het zich door zeer hardvochtig 
gedrag tegenover de kinderen in zowel 
fysieke als geestelijke zin. Het oudste 
meisje is op een gegeven moment 
gevlucht en door de jeugdbescherming 
opgevangen. Hartverscheurend. De 
vader had in een jappenkamp gezeten, 
zoals ik pas veel later te horen kreeg. 
Op mij heeft het de uitwerking gehad 
dat ik verschrikt terugdeins als er 
maar ergens sprake is van geweld. Ik 
kruip nog steeds figuurlijk onder die 
tafel waar ik me met een vriendin-
netje Tineke verstopte toen haar vader 
door de bovenbuurman in elkaar werd 
geslagen.

Het was een tijd van wederopbouw. 
Het land en het volk moesten voor-
waarts. Met terugblikken op dat wat 
was gebeurd en oude wonden likken 
had men niet veel op. Van beschikbare 
psychische hulp was nog helemaal 
geen sprake. Zo konden die trauma’s 
voortwoekeren en ook weer hun 
impact uitoefenen op de volgende 
generatie.

Voedingsmiddelen
En er werd daadkrachtig aangepakt. 
Aanvankelijk waren voedingsmid-
delen alleen verkrijgbaar met ter be-
schikking gestelde bonnen en konden 
de lege magen nog bij lange na niet 
naar hartenlust worden gevuld. Toch 
werd er langzamerhand meer verkrijg-
baar en kregen we het steeds beter.

Mijn moeder moest passen en meten 
met het beschikbare budget. Het was 
geen vetpot die we kregen voorge-
schoteld. Zij was echter een meester 

in omgaan met geld en zo kregen 
we toch wel zo ongeveer wat we het 
meest nodig hadden. En… er was 
altijd een chocolaadje bij de thee voor 
de visite: de trots van mijn moeder.
Aangezien mijn vader banketbak-
ker was, waren er op hoogtijdagen 
gebakjes in huis. Ook voor de paar 
vriendinnetjes die mochten komen bij 
verjaardagen. Voor hen was dat vaak 
een ongekende luxe. We kregen bij-
voorbeeld nooit een hele, maar altijd 
een halve appel. Ik herinner me dat ik 
die meekreeg als ik met vriendinnetjes 
naar de gymnastiekclub liep. Dan at 
ik snel de scherpe kantjes eraf zodat 
je het niet meer kon zien. Zo gênant 
vond ik dat.

Je had wit en bruin brood, niet te 
vergelijken met de rijkdom aan soor-
ten brood die nu voorhanden is. Het 
waren ook nog eens van die slappe 
boterhammen. Wij moesten altijd eerst 
bruin brood eten en wel dubbel, want 
dat scheelde beleg. Daarna mocht je 
nog een witte boterham. Later, toen 
ik me meer kon veroorloven heb ik 
me voorgenomen om nooit meer te 
bezuinigen op beleg. Dat viel zelfs 
mijn destijds driejarige kleinzoon op. 
Hij zei: mama, kijk eens wat oma veel 
kaas op haar boterham doet. Mijn 
dochter heeft daar echter begrip voor 
en kleinzoonlief is er inmiddels aan 
gewend.
Wat dan weer wel luxe was was dat 
we het ontbijt altijd begonnen met een 
beschuit en de warme maaltijd met 
een bordje soep. In het weekend trok 
mijn moeder een bouillon en daar kon 
elke dag iets van groente aan worden 
toegevoegd.

Macaroni en nasi
Op een gegeven moment werd de 
monotonie van aardappelen, groente 
en vlees doorbroken. Meestal aten we 
op dezelfde dag van de week ongeveer 
hetzelfde, afhankelijk van het seizoen. 
Vlees in beperkte mate en als goede 

katholieken vis op vrijdag. Die vis 
was meestal een gestoomde makreel 
die met zes personen moest worden 
gedeeld. Maar toen introduceerde mijn 
moeder als nieuwtje macaroni. Van die 
kleine pijpjes met gehakt en tomaten-
saus. Dat was even wennen voor mijn 
vader, maar wij kinderen waren ver-
rukt. En dat was nog niet alles. Opeens 
doken er overal Chinese restaurants op 
in het straatbeeld. Het duurde bij ons 
even voor het besluit viel, maar er was 
niet aan te ontkomen. Ook wij gingen 
zo heel af en toe naar de Chinees en 
haalden daar dan voor zes personen 
2 porties nasi of bami normaal. De 
Chinese restaurants stonden erom 
bekend dat ze grote porties gaven, 
dus dat moest kunnen. Het jammere 
was alleen dat er maar twee gebakken 
spiegeleieren en idem plakken ham te 
verdelen waren. Doch niet gekniesd, 
ook bij ons begon de internationale 
keuken voet aan de grond te krijgen.

Friteskramen, snackbars en 
Italiaanse ijssalons
Vanaf toen was er geen houden meer 
aan. Het straatbeeld veranderde totaal. 
Tot dan, en mijn vader vond dat nog 
heel lang niet kunnen, werd er op 
straat niet gegeten. Friteskramen 
verschenen op hoeken en pleinen en 

binnen de kortste keren zag je mensen 
op straat smullen van de frites die 
werd geleverd in een puntzak met een 
klodder mayonaise. Ook verschenen 
er snackbars waar behalve frites ook 
kroketten, allerlei gefrituurde snacks 
en slaatjes te verkrijgen waren. Niet 
alleen in de winkel maar ook ‘uit de 
muur’. En niet te vergeten de Itali-
aanse ijssalons. Wat hadden zij ver-
rukkelijk ijs. Dat hadden we allemaal 
te danken aan immigranten uit China 
en Italië die naar ons land kwamen 
en zich hier vestigden. De Hema ging 
halve warme worsten verkopen die zo 
uit het vuistje konden worden gegeten. 
Op straat dus, al lopend. Je kunt gerust 
stellen dat er sprake was van een 
flinke cultuurverandering.

Zo werden de lege magen van vlak 
na de oorlog langzamerhand gevuld 
en ook nog op onvoorziene wijze. De 
nood van de opgelopen zielenpijn zou 
niet zo makkelijk worden gelenigd als 
die van de honger. Die nood woekert 
tot op de dag van vandaag nog voort 
in menig familie.

M. Bartelds
mbartelds@casema.nl 

Naoorlogse perikelen in het Utrechtse
Vlak na de oorlog, de tijd waarin ik opgroeide, hadden mensen 
niet alleen gebrek aan van alles. Velen worstelden met traumati-
sche ervaringen opgedaan tijdens de oorlog. In zowel Nederland, 
als Duitsland als de jappenkampen in Indonesië. Helaas uitte 
zich dat nog al eens door woedeaanvallen vaak gepaard met 
lichamelijk of geestelijk geweld.
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IJssalon La Venezia in Utrecht

Chinees Tong Au

Voedselbonnen in en na de oorlog
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Schatten van Amersfoort
In 1884 wilde het gemeentebestuur 
van Amersfoort de Koppelpoort 
slopen. In die tijd van industriali-
sering was er namelijk een grote 
drang om te vernieuwen; menig 
oud gebouw verdween. Gelukkig 
was er een jonge vereniging die 
zich sterk maakte voor restauratie 
van de historische poort. Hierdoor 
kunnen wij nog steeds genieten 
van dit prachtige stukje stad. De 
Oudheidkundige Vereniging Flehite 
(OVF) bestaat 140 jaar en markeert 
dit met een tentoonstelling in 
Archief Eemland. In samenwerking 
met Museum Flehite is een expo-
sitie ingericht die me foto’s en film 
een indruk geeft van de tijd waarin 
de vereniging werd opgericht en 
laat zien hoe de OVF zich al bijna 
anderhalve eeuw heeft ingezet voor 
het historisch erfgoed van de stad. 
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.
 
Weemoed speelt Gemis
Gemis speelt een grote rol in het leven van vele mensen. Verlies, het missen van vrienden, 
vaders, moeders, kinderen. Rouw en rauw verdriet. Onrechtvaardig slaat de dood toe. Onmach-
tig blijven de nabestaanden achter. Woede over het lot dat om zich heen lijkt te slaan. Weemoed 
maakt muziek over gemis. Weemoed troost. Een klein beetje door de dood te benoemen. Door 
over gemis te zingen, door over machteloosheid te spelen. Edu Hackenitz verbindt de muzikan-
ten op gitaar en baritongitaar, transparant en melodieus. Liza Meuldijk kleurt met haar warme 
stem de muziek in, soms met indringende improvisaties. Herman van Tongerloo zingt en speelt 
saxofoon. Al zijn teksten laten een andere kant zien van groot en klein gemis. Gemis dat we 
allemaal kennen. Kom mijmeren, struinen, herinneren en luisteren op vrijdagavond 1 juni op 
begraafplaats Soestbergen, aanvang 20.00 uur, toegang gratis, koffie is vers.
 

Fietstocht rond de Dorsserwaard
Het Vechtstreekmuseum houdt op 3 juni een fietstocht rond de Dorsserwaard. Het wordt een 
fietstochtje rond de geschiedenis van een middeleeuwse polder. Naast de zichtbare geschiede-
nis stoppen de deelnemers op verschillende plaatsen om deze en andere verhalen te vertellen. 
Over buitenplaatsen, kasteel Vreeland , boerderijen, fort Spion, Hilversums kanaal, industrie, 
landschap en natuur. De fietstocht wordt begeleid door Jhr. Kees Beelaerts van Blokland. Voor 
meer informatie: zie elders op deze pagina.
 
Lezing over accessoires van de adel
In Slot Zuylen is woensdag 20 juni een lezing over de adel en haar accessoires. Het aristocra-
tische leven is een voorstelling die vraagt om een passend decor. Natuurlijk hoort daar een 
kasteel bij - maar ook heel kleine, schijnbaar nietige dingen zijn van belang. De knopen op de 
livreien van de knechten, de wandelstok van de baron, mutsen, hoeden en petten, zulke zaken 
hadden in het verleden een diepe betekenis die in deze tijd aan velen ontgaat. Ileen Montijn 
ontraadselt een verloren wereld. Voor meer informatie zie elders op deze pagina en kijk op de 
website van Slot Zuylen, www.slotzuylen.nl

Zondag 3 juni
 
Vechtstreekmuseum houdt fietstocht
Het Vechtstreekmuseum organiseert op 3 juni een fietstocht van 5 kilometer rond de Dorsserwaard. 
De start is om 14.00 uur bij de buitenplaats Vreedenhorst in Vreeland. Als u de fietsen op de auto 
meeneemt, dan kunt u parkeren op de parkeerplaats vlak voor de ingang van Vreedenhorst. Inschrij-
ven kan via de website van het museum www.vechtstreekmuseum.nl De deelnameprijs is € 8,00. Het 
maximum aantal deelnemers is 15.

Tot en met 3 juni
 

Optreden tijdens Week van de begraafplaats
Tot en met 3 juni is de Week van de begraafplaats. Op 1 juni om 20.00 uur is op begraafplaats Soest-
bergen een optreden van de formatie Weemoed. Op begraafplaats Soestbergen zijn diverse onbege-
leide wandelingen te doen wanneer u wilt. Boekjes staan in de postbus bij de ingang. Ook mooi om 
met kinderen te doen. Luister thuis of op de begraafplaats naar de podcasts over bijzondere graven via 
www.thedeadsociety.nl. Alles is gratis. U bent van harte welkom.

Van 8 juni tot en met 6 januari
 
Tentoonstelling Schatten van Amersfoort in Archief Eemland
In Archief Eemland aan het Eemplein 77 in Amersfoort houdt de Oudheidkundige Vereniging Flehite 
(VOH) vanaf 8 juni een tentoonstelling getiteld ‘Schatten van Amersfoort’. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. Voor meer informatie: zie elders op deze pagina en kijk op www.museumflehite.nl.
 

Woensdag 20 juni
 
Lezing Illeen Montijn: Bijzaken 
van betekenis
In het kader van de nieuwe themarondlei-
ding ‘Adel & Accessoires’ wordt er woens-
dag 20 juni om 20.00 uur in Slot Zuylen 
de lezing ‘Bijzaken van betekenis’ gegeven 
door Ileen Montijn. Meer informatie, zie 
website Slot Zuylen.
 

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



De opleiding duurde twee jaar. Het 
was een vrij nieuwe school. Maar de 
school kwam al lokalen tekort. Som-
mige lessen werden in een zaaltje in 
de Emanuelkerk of de Marcuskerk 
gegeven Ook kregen we les in een 
lokaal in de Noordzeestraat. En ook op 
Kanaaleiland. Dus we fietsten heel wat 
af. De lessen begonnen om half 9 en 
duurden op sommige dagen tot kwart 
voor 5. Dat waren dan wel erg lange 
dagen. We moesten toen ook nog op 
zaterdagmorgen naar school. Ze had-
den drie eerste klassen. Ik kwam in 
1C, de klas waar de meeste kinderen 
van buiten Utrecht in zaten. In de les 
moest je de hele dag, ook bij theorie-
lessen, een witte schort dragen met 
gekruiste banden op de rug. Linksbo-
ven aan de schort moest je je naam 
borduren in blauwe kruissteek. Je was 
dan voor de leraressen makkelijk te 
herkennen. Gelukkig was mijn meis-
jesachternaam kort. Dus was ik snel 
klaar. Ook mochten we geen schoenen 
of laarzen met hakjes dragen. En al 

helemaal geen lange broeken.

Strijken
De lessen vond ik niet zo moeilijk. 
Ik kon het allemaal wel bijbenen.
We hadden veel praktijklessen. Dee 
lessen gingen over hoe je later je huis 
en je spullen schoon moest houden, 
bijvoorbeeld het poetsen van zilver en 
koper of het poetsen van schoenen. Je 
moest dan spullen van thuis meene-
men. Ook leerden we hoe je de was 
moest doen. En natuurlijk hoe je de 
was moest strijken. We begonnen met 
de zakdoek. Dat moest wel erg netjes 
gebeuren. Eerst helemaal glad strijken. 
Dan op een speciale manier opvou-
wen. De juffrouw controleerde of er 
vier losse punten aan een kant zaten 
van de zakdoek. Was dat niet zo, dan 
trok ze hem helemaal open, net zolang 
tot je het goed deed. Als mijn moeder 
aan het strijken was ging dat wel een 
stuk sneller. En al zaten er geen vier 
punten aan een kant, er lagen altijd 
keurige stapeltjes in de linnenkast. De 

manier hoe wij het moesten strijken 
kostte in de praktijk te veel tijd.
Bij de kooklessen moesten we ook 
nog een soort kookmuts dragen. 
Aan de ene kant van het kooklokaal 
waren de gasfornuizen en aan de 
andere de elektrische fornuizen zodat 
je op beide leerde koken. Het eerste 
wat we klaarmaakten was warme 
chocolademelk. Later kookten we hele 
maaltijden die je dan wel op moest 
eten, ook al was het niet zo lekker. Bij 
de theorielessen kregen we ook baby- 
en kinderverzorging, EHBO-lessen 
en wat algemene vakken. Ook hadden 
we handwerklessen, borduren, haken 
breien enzovoorts. Naailes hadden we 
ook een paar keer per week. Op twee 
trapnaaimachines en een elektrische 
naaimachine in de klas moesten alle 
kinderen naaien. Omdat ik niet zo han-
dig was met het voorbereiden van een 
naaiwerkje, waren de naaimachines 
altijd bezet als het mij eindelijk gelukt 
was om het werkje te gaan naaien. 
Van de juffrouw moest ik het thuis 
maar verder afmaken. Maar dat lukte 
vaak helemaal niet op de oude Singer 
handnaaimachine van mijn moeder. 
Ik had geen handen genoeg om goed 
te naaien. Met een trapnaaimachine 
kon je allebei je handen gebruiken, bij 
de handnaaimachine moest je steeds 

met de hand het wiel rond draaien. 
Vaak had ik lange rijgdraden aan de 
achterkant of brak de naald. Dus de 
volgende dag was mijn naaiwerk nog 
niet af. De juffrouw kon dat niet be-
grijpen en was regelmatig boos op mij. 
Later moesten we ook nog kleding 
voor onszelf maken. Dat was helemaal 
een ramp. De kinderen die het goed in 
de vingers hadden maakten de mooiste 
kleding en waren er snel mee klaar. 
Bij mij duurde het langer en vaak niet 
zo netjes. De kleding werd beoordeeld 
door de directrice. Je moest het aan-
trekken en dan naar haar toe voor een 
cijfer. Als ik binnenkwam zag ik al een 

glimlach op haar gezicht. Zij begreep 
mij wel en dan ging ik met een zesje 
bij haar vandaan. Later is het toch nog 
goed gekomen en maakte ik kleding 
voor mijn kinderen en mijzelf.
Na deze 2-jarige opleiding wilde ik 
graag gaan werken, maar helaas ik 
was nog te jong. Dus heb ik nog een 1 
jarige opleiding leerling-verkoopster 
gevolgd. Daarna ging ik werken. De 
school is jaren later afgebroken. Wat 
mij altijd is bij bleef zijn de naailessen 
en het onbegrip van de naaijuf.

Bep Sturkenboom
bepsturkenboom@hotmail.com

Strijkles op huishoudschool De Sprong
Onze lagere schooltijd hebben mijn broer en ik in Houten door-
gebracht. Mijn zus is in Utrecht naar de lagere school gegaan. 
In de zesde klas werd er besloten wat voor vervolgopleiding we 
gingen volgen. Mijn leerprestaties waren wel goed, maar ik had 
nooit zoveel zin om te leren. Dus ging ik naar de huishoudschool 
De Sprong op Hoograven op de Linschotensingel. 
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Kooklokaal in De Sprong aan de Linschotensingel

Wij zijn op voorhand al blij als het 
droog weer is want dan gaan we 
lekker naar buiten. We hebben een 
ritueel.Vaste prik is een wandeling 
vanuit huis naar de Lekdijk, even 
kijken bij de sluis en dan langs de 
recreatieplas en via Hagestein weer 
terug. Als we vertrekken heeft Caelum 
een rijstewafel in zijn hand, maar zijn 
we de bocht om dan roept-ie al ‘Isse 
op!’ Er vliegen wat vogels door de 
lucht boven een veld.

Het kleine joch weet al hoe ze heten. 
Alle vogels heten KOEKOEK.

Hij kletst honderduit. ‘Opa Cor, oma 
Jene, ben je nou?’ ‘Hie-hier’ roepen 
Cor en ik terug en dan horen we uit 
de wagen ‘Oh.’ Met andere woorden, 
goed zo! We lopen langs de Lek waar 
de sluis in de steigers staat, maar het 
water met een flink tempo doorheen 
stroomt. ‘Isse niet boot. Boot weg’ Al 
weken dezelfde zin. Nee boten zijn 
er niet te zien. Wel vogels, hele zwer-
men. Caelums vingertje gaat de lucht 
in; ‘Jaaaa, koekoek!’ Even verderop 

komt ons een echtpaar tegemoet. Ze 
lopen iedere week op dezelfde tijd 
onze route, maar dan omgekeerd. We 
begroeten ze en Caelum doet mee, hij 
zwaait en zegt; ‘ Mo-ge.’De wande-
laars lachen en zwaaien terug.

Op een hoek bij de dijk staat een huis 
waar altijd een hond in de tuin loopt. 
Vandaag zien we hem niet. ‘Isse niet 
waf waf’, klinkt het uit de wandel-
wagen. We lopen verder en ik zeg 
tegen opa Cor dat er deze keer weinig 
paardenpoep op onze route ligt.

Er is een manege in de buurt en tijdens 
een buitenrit laten de paarden nog wel-
eens een flinke keutel vallen. Moeten 
de hondenbezitters met poepzakjes 
op pad, ik heb de paardendrollen nog 
niet in een zakje zien verdwijnen. 
Het komt wel voor dat we werkelijk 
moeten zigzaggen om de hopen te 
ontwijken. Afijn, de boef van net twee 
ontgaat niets en hij heeft zijn oren 
niet in zijn zak zitten. Hij begint te 
roepen ‘Paa-haar-den-poepie waar 
ben je?’ We maken er een liedje van 

en zingen het uit volle borst. Kleine 
man in de wandelwagen zingt vrolijk 
mee. In Hagestein blaten we naar de 
schapen. Zij staan ons schaapachtig 
aan te kijken, een enkeling blaat terug. 
‘Ja, hij doet het’ zegt Caelum. Het 
scheelde maar weinig of hij had er 
‘nog’ aan toegevoegd! Even verderop 
is de eigenaresse van een theetuin in 
haar tuin aan het werk. ‘Mo-ge’ klinkt 
het uit de wagen. De vrouw kijkt op en 
zegt; ‘Jij bent een vrolijk ventje!

Kom je de volgende keer mijn kipjes 
voeren? Dan mag je ook op de tram-
poline en dan kunnen opa even uit-
rusten met een bakkie koffie.’ Caelum 
vindt het best, maar zegt; ‘Moete poe-
pie doen!’ Gelukkig is het vals alarm. 
We beloven de mevrouw dat we een 
keer een bakkie komen doen en zijn 
nog net op tijd bij de kerk. Want, dat 
is ook vaste prik, we wachten tot het 
elf uur is en het carillon gaat spelen. 
En daarna tellen we samen mee met de 
slagen van de klok. Caelum ook; ‘Een, 
een, een,’…….

Een stuk verderop is de manege….en 
ja hoor, dáár zien we dan toch einde-
lijk een paar paardendrollen! Of het 
goud is wat daar ligt……’Jahaaaaaaa, 

isse paa-haar-den-poepie, hoi hoi hoi!’

Opa Cor en ik komen niet meer bij van 
het lachen. Héérlijk die spontaniteit. 
Het laatste stuk van onze wandeling 
zingen we in koor ons nieuwe lied. 
En de volgende dag? Caelum aan de 
telefoon, zingend …..het is een hit! 

Weer eens iets anders dan ‘Er staat een 
paard in de 
gang!’

Irene 
Kraaijenha-
gen

Paa-haar-den-poepie waar ben je?
Het is weer onze oppasdag in Hoef en Haag ( het nieuwe deel 
van Vianen) Kleinzoon Darren is naar school en zijn kleine broer 
‘boef’ Caelum blijft gezellig bij opa en oma.



Het christelijke sanatorium Zon-
negloren gelegen in de bossen van 
de gemeente Soest stond bekend als 
één van de beste zorginstellingen 
voor TBC in Nederland en had een 
capaciteit van 400 bedden. Men was 
in de tijd van oprichting in 1927, nog 
van mening dat een gezonde bos of 
zeelucht heilzaam zou zijn voor veel 
lichamelijke kwalen. Op het terrein 
van 20 hectare had de bedrijfsvoering 
naast de patiëntenzorg veel taken in 
eigen beheer, zoals de voedselvoorzie-
ning, een slagerij, een wasserij, werk-
plaatsen en zelfs een boerderij. Het 
sanatorium was voor bezoekers goed 
bereikbaar met een busverbinding en 
het inmiddels opgeheven NS station 
Soestduinen op loopafstand.

Suffige handenarbeid
Het paviljoen van het sanatorium 
voor 13 tot 21-jarige jongens, was 
gelegen aan de bosrand, telde 20 bed-
den verdeeld over drie vier persoons 
kamers en vier twee persoons kamers. 
Met openslaande deuren naar een 
gemeenschappelijk overdekt terras, 
wat gebruikt werd als dagverblijf. 
Naast veel lezen, de koptelefoon-
radio en wat suffige handenarbeid 
was er ook sprake van verveling door 
de verplichte bedrust. Op deze stille 
momenten van rust was er wel bezoek 
van vogels, soms ook een eekhoorn op 
het bed en in de avonduren van schar-
relende egels.

Schrikbewind
Het jongenspaviljoen werd bij mijn 
opname geleid door een strenge 
hoofdverpleegster die een autoritair 
schrikbewind voerde. Gelukkig werd 
zij snel opgevolgd door een verpleeg-
ster met meer begrip voor deze doel-
groep. De samenstelling van de groep 
was verschillend in leeftijd, afkomst 
en interesse. Ondanks deze diversiteit 

was er onderling wel samenwerking 
en weinig irritatie.
De verzorging en verpleging was 
goed met de nadruk op genezing en 
wat minder op welzijn, en bestond 
uit jonge leerling-verpleegsters onder 
leiding van de hoofdverpleegster. 
Deze hadden ook de zorg voor de 
operatieafdeling gelegen aan een 
andere gang. Met als voordeel voor de 
jongens, minder toezicht en wat meer 
ruimte voor eigen vertier. Dit laatste 
zal voor buitenstaanders elke fantasie 
te boven kunnen gaan en kan beter 
niet worden beschreven. Patiënten 
die zich ernstig hadden misdragen 
kregen een rode kaart en een tweede 
kans in het sanatorium Berg en Bosch 
in Bilthoven, deze maatregel werd 
wederzijds toegepast.

Bezoek
De langdurige bezoektijden op woens-
dag, zaterdag en zondag werd benut 
door familie uit het hele land, en na 
een lange reistijd werd deze vaak ten 
volle uitgezeten. Maar veel bezoekers 
keken ook op de klok en wachtte op 
de gong. Bezoekers werden toegelaten 
vanaf 18 jaar, bezoek van jongeren en 
kinderen werd bij bijzondere gelegen-
heden op afspraak toegestaan in een 
familiekamer met faciliteiten.
Mijn bezoek 1 á 2 maal per week, 
beperkte zich tot mijn moeder en als 
zijn werk dit toeliet ook van mijn 
vader. Bezoek van familie of elk ander 
contact met derden werd door mijn 
moeder afgehouden, mogelijk door 
een angst voor besmetting. Dit laatste 
waarschijnlijk door ervaringen uit het 
verleden.
Sommige jongens kregen bezoek 
van hun in het geheel zwartgeklede 
dominees uit de bijbelgordel, en deze 
probeerden wel eens een openbare 
preek te houden. Dit vaak tot zichtbare 
ergernis van de kamergenoten.

Laag pitje
Ondanks de aanwezigheid van een 
leraar met hulpkrachten stond de leer-
plicht, door alle bijzondere omstandig-
heden, op een laag pitje. Enkele heren 
van de mannenafdeling hadden een 
lesgroepje gevormd voor opleiding tot 
het toenmalige middenstandsdiploma. 
In het laatste jaar heb ik hieraan mee 
gedaan.
Het traject tot genezing was in die tijd 
nog ongewis, maar zeker langdurig en 
zonder garantie. Naast de bedrust be-
stond deze uit medicatie en regelmatig 
een röntgenonderzoek. En indien 
noodzakelijk geacht, een belastend 
invasief onderzoek waarvoor werd 
gevreesd. En soms als onvermijdelijk 
eindpunt een zware operatie. Deze 
werden in Zonnegloren op de woens-
dag uitgevoerd door een chirurgisch 
team van het oude Antonius zieken-
huis uit Utrecht.

Paardenmiddel
De gemiddelde opnameduur bedroeg 
ongeveer 15 maanden met in de 
eerste jaren hierna, nog een kans op 
terugkeer van de ziekte. Mijn verblijf 
heeft een duur gehad van 2,5 jaar. Na 
eerst zonder succes behandeld te zijn 
met het toenmalige reguliere medicijn 
PAS, werd er zwaarder geschut ingezet 
met het paardenmiddel Streptomycine, 
2 injecties per dag. Na 2 zware kuren 
van dit omstreden medicijn bleek na 
onderzoek geen enkele verbetering. 
Herhaald onderzoek wees ook nog-
maals uit, niet operabel. Samengevat: 
een slechte prognose.
In de medische literatuur werd al 
eerder ernstig gewaarschuwd voor het 
gebruik van Streptomycine. Langdurig 
gebruik van een hoge dosis zou ver-
antwoordelijk zijn voor ernstige bij-
verschijnselen met blijvend letsel. Het 
gebruik zou ook nadelig kunnen zijn 
voor een nodige volgende medicatie. 
Zonder een snel succes was het advies, 
direct stoppen met deze behandeling. 
Toch werd het vooral gezien al een 
alternatief voor een aantal moeilijk te 

behandelen patiënten. Ondanks een 
langdurige behandeling heb ik voor 
zover mij nu bekend hier geen schade 
van ondervonden. Streptomycine is 
inmiddels verboden in de humane 
geneeskunde.
De informatie over hun herstel van 
artsen naar jonge patiënten was zeer 
minimaal en beperkte zich tot het toe-
kennen van meer vrijheden buiten het 
bed. Ook de informatie naar familie 
was vaak onduidelijk en niet compleet. 
Er rustte in die tijd nog een taboe op 
slecht nieuws van artsen en ouders. De 
ervaring van medepatiënten met medi-
catie, behandeling, en vooruitgang gaf 
soms meer duidelijkheid over de eigen 
status en vooruitzicht.

Snelle genezing
Eindelijk goed nieuws. Na een periode 
zonder medicatie kwam er een nieuw 
medicijn beschikbaar Rifampicine, 
wat een wonderbaarlijke en snelle 
genezing inluidde. Na een gefaseerde 
revalidatie van 6 maanden en in de 
eigen overtuiging dat ik voorgoed was 
genezen kon dit onzeker avontuur na 
2,5 jaar in juli 1961 worden afgeslo-
ten. Met het medische advies, zo snel 
mogelijk terug naar school of aan het 
werk.

Surrealistisch circus
De omstandigheden en sfeer tijdens 
een langdurige sanatoriumopname 
in een gezelschap van ook jonge 
lotgenoten lijkt terugkijkend, op een 
wat vreemd surrealistisch circus. Met 
eigen codes, rituelen, regels, en altijd 
opzoek naar afleiding op elk gebied en 
niveau. Hoe langer dit duurde hoe gro-
ter de afstand tot de buitenwereld. De 
gedachten aan een herstel en toekomst 
werden steeds meer verdrongen door 
de waan van de dag veroorzaakt door 
hilarisch en soms extreem gedrag in 
de groep. Het maakte mede hierdoor 
ook mogelijk dat deze periode voor 
de meeste jongens toch in een redelijk 
welbevinden is doorgebracht.
Na afloop is mijn verblijf in het 
sanatorium ervaren als een afgeslo-

ten hoofdstuk zonder naweeën. Veel 
oud-patiënten melden echter ook dat 
zij jaren na hun genezing nog lijden 
aan depressies en angsten veroorzaakt 
door de onzekerheid, de ziekteduur, 
het strenge regiem, de behandeling, de 
onderzoeken en de kans op recidive. 
Deze ervaringen zijn in de 90er jaren 
na een oproep, beschreven in onder 
andere het weekblad Libelle.

Cultuurschok
De eerste indruk na terugkeer in het 
normale leven van gezin en samen-
leving en inmiddels 16 jaar oud, was 
enigszins een cultuurschok. Maar na 
gewenning het begin van een nieuw 
leven in vrijheid met een verhuizing, 
werk, avondschool, en nieuwe vrien-
den. De 60’er jaren waren begonnen.
Hierna ben ik nog jaren onder controle 
gebleven van het Consultatiebureau 
voor TBC-Bestrijding. Voorgoed af-
gekeurd voor de militaire dienstplicht 
in 1964 maar wel altijd goedgekeurd 
voor alle andere diensten, werkzaam-
heden en sport. Met een ziekteverzuim 
van achter de komma.

Importziekte
Door de goede gezondheidszorg in 
Nederland is TBC inmiddels bijna 
een importziekte geworden. Maar 
in derdewereldlanden nog altijd de 
gevreesde volksziekte. Sinds lange tijd 
bestaat er al een vaccin (BCG) maar 
de bescherming die deze biedt is matig 
en variabel. De huidige behandeling 
van TBC bestaat uit een combinatie 
van verschillende medicijnen in een 
lage dosering en zonder bedrust. De 
laatste TBC-sanatoria in Nederland 
zijn gesloten omstreeks 1970. Sana-
torium Zonnegloren is na een fusie 
ziekenhuis geworden en in het jaar 
2000 opgeheven en afgebroken. Het 
vrijgekomen grote terrein in Soestdui-
nen is met nieuwe bosaanplant weer 
natuur geworden.

John Veenema
De Wadden 97
3524 AG Utrecht

Tbc-patiënt in sanatorium Zonnegloren
Na een positieve huidreactie (von Pirquet) bij een TBC controle 
op de voormalige christelijke technische school aan de Henge-
veldstraat in Utrecht volgde een onderzoek op het Consultatie-
bureau voor TBC-Bestrijding. Dat was destijds gehuisvest aan de 
Nieuwegracht 92 in Utrecht. En er werd bij mij in januari 1959 
op 13-jarige leeftijd een long TBC vastgesteld. Dat resulteerde in 
een langdurige sanatoriumopname in Zonnegloren. Uit contact-
onderzoek bleek geen verdere besmetting en ook de bron bleef 
onbekend.
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Luchtfoto van Zonnegloren in de jaren vijftig

Het jongenspaviljoen van Zonnegloren
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Kees Lam vertelt
In dit boek neemt de schrijver Kees Lam 
u mee naar een andere tijd, toen alles 
nog handwerk 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 ongetwijfeld nostalgi-
sche gevoelens op.

 

Oma kan jij nog huppelen
‘Oma kan jij nog huppelen?’ is een ver-
halenbundel over klein geluk. Een boek 
vol kleine wijsheden over grote geluk-
smomenten. In een bonte verzameling 
rijgt Irene Kraaijenhagen herkenbare 
situaties, gekke types, oude liedjes en 
kostbare herinneringen zorgvuldig aan 
elkaar. Met haar verhalen en gedichten wil ze de lezers raken, 
laten lachen en vooral laten meedoen. Voor wie kan genieten 
van haar bijdragen in de rubriek ‘Geluksvogels’ in deze krant is 
dit boek een absolute aanrader. Voor wie haar werk niet eerder 
las een mooie kans op een kennismaking met deze Utrechtse.

 

Stad van zachte idioten.
Verhalen uit Utrecht
Schrijver Ronald Giphart verzamelde 
de mooiste verhalen over Utrecht, 
geschreven door literaire schrijvers die 
woonden of wonen in de Domstad. 
Met bijdragen van Martin Bril, Manon 
Uphoff, Vincent Bijlo, Tommy Wie-
ringa, Herman van Veen, Arthur Japin, Claudia de Breij, Peter 
Buwalda en tal van andere bekende schrijvers die vertellen over 
hun belevenissen in ‘hun’ Utrecht.

 

Kees Lam vertelt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 16,80

Oma kan jij nog huppelen? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,95

Stad van zachte idioten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,99

Zoekboek Van Haasteren  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,95

5 jaar Koningspaar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95

Van stadsie tot stad, Utrecht 1950-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  24,95

Utrecht 40-45  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95

De oorlog in kleur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17,50

Het Grote 40-45 Boek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,95

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:

Zoekboek
In dit tekstloze Jan van Haasteren Zoek-
boek voor jong en oud, vind je de leuk-
ste prenten en zoekplaten om eindeloos 
naar te kijken! Ontdek de haaienvinnen, 
hoedjes met voetjes, Sinterklazen, pleis-
ters, losse handjes, slakken, spoken, 
indianen en nog veel meer! Per plaat 
zijn er extra zoekopdrachten opgenomen. Een boek voor 
uren kijkplezier waarbij bovendien de fantasie van de lezer op 
speelse wijze gestimuleerd wordt.

 

5 jaar Koningspaar
Dit prachtige boek boordevol foto’s 
geeft een overzicht van gebeurtenissen 
rond ons koningspaar, koning Willem-
Alexander en koningin Maxima. Foto-
graaf Bernard Rübsamen volgde hen 
vanaf het eerste moment en deelt zijn 
fascinatie voor het koningspaar met de 
lezer. Een impressie in woord en beeld van staatsbezoeken en 
andere gebeurtenissen, van het overlijden van prins Friso tot het 
drama met de MH17 en van Koningsdagfeesten tot Prinsjesdag.

 

Van stadsie tot stad. Utrecht 
1950-1975
De absolute bestseller van onze boeken 
over Utrecht van vroeger. Samenstellers 
Ad van Liempt en Ton van den Berg 
geven een indruk van ontwikkelingen 
in de stad Utrecht tussen 1950 en 
1975. Het boek is samengesteld uit 
onder andere de beste amateurfoto’s die de auteurs kregen 
toegezonden na een oproep in lokale media en sloot bij het 
verschijnen aan bij een expositie in het kader van de manifesta-
tie ‘Utrecht 50/75’.

 

Utrecht 40-45
Utrecht was in de Tweede Wereldoorlog 
‘de Stad der Beweging’. Het kloppend 
hart van de NSB. Maar er gebeurde 
meer. Het prachtige boek Utrecht 40-45 
vertelt met veel foto’s het verhaal van 
een stad in oorlogstijd. Het is geschre-
ven door Utrechter Ad van Liempt, die 
eerder naam maakte met tal van oorlogsboeken 
en verscheen in samenwerking tussen W-Books en Het Utrechts 
Archief.

 

De oorlog in kleur
Fotograaf en cineast Alphons Hustinx 
reisde door Nederland en legde tijdens 
de Tweede Wereldoorlog gewone en 
ongewone gebeurtenissen op straat vast 
op dia. Hustinx bleef dat volhouden 
tot eind 1943. Toen moest ook hij 
onderduiken om niet in Duitse handen 
te vallen. Op 18 januari 1945 lukte het hem de Maas over te 
steken en zo door de Duitse linies in bevrijd gebied te komen. 
Wat restte waren 2000 kleurendia’s uit de vijf oorlogsjaren. Een 
prachtig fotoboek.

 

Het Grote 40-45 Boek
Dit is een onontkoombare klassieker 
binnen de oorlogsfotografie. Deze best-
seller, nu in een aantrekkelijk geprijsde 
midprice-editie, bevat een omvangrijke 
selectie foto’s uit de internationaal 
vermaarde collectie van het NIOD en 
andere Nederlandse en buitenlandse 
oorlogsarchieven. Nog altijd komen in archieven 
en privécollecties onbekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog 
boven water. Dit intrigerende boek is het resultaat van uitvoerig 
historisch onderzoek.
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‘s Morgens stonden we al vroeg op en 
we waren opgetogen over alle leuke 
dingen die ons te wachten stonden die 
dag. We trokken onze zondagse kleren 
aan en ik deed een mooie strik in mijn 
haar.
Na de middagboterham togen mijn zus 
en ik samen met mijn moeder naar het 
Julianapark. Mijn oudere zussen gin-
gen liever hun eigen gangetje. Ma nam 
biskwietjes en een fles limonadesiroop 
mee en een deken om op te zitten. In 
het park speelde het Zuilense Fanfare 
Orkest en er werden allerlei spelletjes 
gedaan.
Adrie en ik deden mee aan de zak-
loopwedstrijd en we knutselden een 
muts van oranje crepepapier. Het was 
die dag meestal zonnig weer, dus daar 
boften we erg mee.

Wiepie
‘s Avonds vond de lampionoptocht 
plaats en Adrie en ik hadden er erg 
veel zin in om mee te lopen. Bij 
Wiepie in de Betonbuurt hadden we 
een lampion gekocht. Wiepie was een 
klein, maar overvol winkeltje waar 
van alles werd verkocht. Serviezen, 
speelgoed, tafelkleedjes, je kan het zo 
gek niet bedenken of ze hadden het. 
Op feestdagen werden er door de vele 
kinderen uit de buurt toeters gekocht. 
Tot laat in de avond hoorde je de toe-
ters. Soms vloog een buurman die de 
avond tevoren een paar borrels te veel 
had gedronken op zo’n luid toeterende 
meute kinderen af en riep met boze 
stem: “Wegwezen, hier, anders maak 
ik die herriedingen kapot!”
Dan maakten ze zich snel uit de 
voeten om een stuk verderop te gaan 
‘musiceren’.

Rampscenario
Toen we ons avondeten op hadden 
pakten we snel onze lampion en we 
speelden dat ze al brandden. Ma gaf 
ons de raad om als we in de optocht 

liepen we niet te hard moesten lopen, 
omdat de lampions dan zouden gaan 
wiebelen en dat als je niet goed 
oplette het kaarsje kon omvallen, met 
alle nare gevolgen van dien. Zo’n 
rampscenario zorgde ervoor dat we 
ma plechtig beloofden om heel erg 
voorzichtig te zijn.
We oefenden nog maar een keertje 
droog en rond zeven uur gingen we op 
pad. We wilden er zeker van zijn dat 
we vlak achter de muziek aan konden 
sluiten. Zoals elk jaar voerde de Zui-
lense Fanfare de optocht aan. Dat was 
een flink orkest.

Julianapark
Net voor we de hoek omliepen kwam 
er een buurmeisje aangelopen. In haar 
hand hield ze een mooie kleurrijke 
ronde lampion. Die van Adrie en mij 
was nogal gewoontjes, rechthoekig en 
in simpele kleuren. Jaloers keken we 
naar de mooie lampion van Katrien, 
ons buurmeisje.
Zo een hadden we ook wel wil-
len hebben zeiden we tegen elkaar. 
“Buurvrouw?” vroeg Katrien aan ma. 
“Mag ik met jullie mee? Mijn moeder 
voelt zich niet zo lekker en daarom 
moest ik aan u vragen of ik met jullie 
mee mag.”
Ma zei dat het goed was maar dat ze 
dan el steeds bij ons moest blijven. 
Vrolijk huppelend gingen we op weg 
naar het Julianapark. Voor het park 
had zich al een flinke menigte ouders 
met kinderen verzameld. Veel van 
hen hadden net als Adrie en ik hun 
zelfgemaakte feestmuts opgezet. Het 
zag er erg vrolijk uit, al zakte de muts 
bij sommigen over hun ogen. De onze 
bleef goed zitten, want die had onze 
moeder vastgezet met haarspelden.
Er klonk een fluitsignaal. Dat was 
het sein dat we de lampions moesten 
aansteken. Daarna zou de stoet ver-
trekken. We stonden te trappelen van 
ongeduld. We hadden er veel zin in en 

waren er helemaal klaar voor. Ma was 
druk bezig om de lampions aan te ste-
ken. Dat ging echter niet zonder slag 
of stoot, want telkens ging de lucifer 
uit en een paar keer brandde ze bijna 
haar vingers. Op een gegeven moment 
werd ze boos omdat het telkens niet 
lukte.
Ze kreeg een idee. Wij moesten om 
degene wiens lampion het eerst aange-
stoken zou worden gaan staan, zodat 
de wind er geen vat op zou hebben. 
Hè, wat duurde het lang. We werden 
er zenuwachtig van. Wij waren nog de 
enigen van wie de lampion nog niet 
brandde. Eindelijk was het zover. We 
moesten rennen om achter de lange 
optocht aan te sluiten. We konden niet 
te snel lopen, want dan zwiepte de 
lampion heen en weer. Dat was erg. 
Gelukkig ging het goed en genoten we 
van de gezellige muziek. Ineens zagen 
we Pa langs de kant van de weg staan 
en we zwaaiden vrolijk naar hem. Hij 
vroeg aan ma of het allemaal lukte en 
of hij misschien mee moest lopen. Ma 
zei dat het wel goed ging en dat hij 
niet mee hoefde. Opgelucht ging Pa 
naar huis.

Eigen leven
De muzikanten hadden de vaart er 
goed in. Op een bepaald moment 
moesten we flink rennen om ze bij 
te kunnen houden. Met onze korte 
beentjes hadden we veel moeite ze 
bij te benen. Daar kwam nog bij dat 
de lampions een eigen leven leken te 
leiden. Ze zwiepten alle kanten op en 
telkens vielen de kaarsjes bijna om.
Ma had het druk om alles in de gaten 
te houden en bijna viel ze omdat ze 
niet zag waar ze liep. Mopperend 
zei ze: “Had ik nou maar net Pa mee 
laten lopen, dan had hij ook kunnen 
helpen.”
Een man die ook met zijn kinderen 

meeliep zei: “Dat is toch niet normaal 
dat dat orkest zo hard loopt! Ik ga er 
wat van zeggen, hoor!”
Aan ma voreg hij of ze zijn kinderen 
even in de gaten wilde houden. “Dat 
is goed”, zei ze, “maar schiet dan wel 
op hoor, want ik heb mijn handen er 
vol aan!”
De man rende naar voren en kwam 
gelukkig al gauw weer terug. “Nou, 
ik heb het gezegd, hoor. Ze hebben 
beloofd om rustiger aan te lopen”, zei 
hij. We kregen er weer lol in en mijn 

moeder kon weer opgelucht adem 
halen. Ze begon zelfs uit volle borst 
te zingen en ze zwaaide met een vlag-
getje dat ze van iemand in haar hand 
gedrukt had gekregen.

Gulp
De pret was helaas maar van korte 
duur, want ineens kwam ons buur-
meisje met een zielig gezicht naar ma 
toegelopen. Ma vroeg haar wat er aan 
de hand was en met een huilend stem-
metje zei Katrien: “Buurvrouw wilt u 
me even komen helpen? Mijn lampion 
zit vast en ik kan hem zelf niet los 
krijgen.”
Kordaat liep ma achter Katrien aan en 
ze zei: “Nou, ik zal je wel even hel-
pen, hoor wijffie, laat me eerst maar 
eens even zien waar je lampion is.”
Katrien bleef voor een grote man taan 
en wees waar de lampion zich bevond. 

Mijn moeder schrok zich een hoedje 
toen ze zag dat het lampionstokje 
vastzat aan de rits van de gulp van de 
man. De beste man keek mijn moeder 
hulpeloos aan, maar daar had ze geen 
enkele boodschap aan. Verbouwereerd 
riep ze: “Maar daar begin ik niet aan! 
Ben je gek. Ik ga toch zeker niet aan 
een vreemde vent zijn gulp zitten 
friemelen! Nee hoor, geef mijn portie 
maar aan Fikkie en laat die lampion 
maar lekker hangen waar die hangt!”
Zielig kijkend liet ze de man staan met 

de vrolijk gekleurde lampion doelloos 
hangend aan zijn gulp.
Katrien begon hard te huilen omdat 
ze haar mooie lampion kwijt was. Ma 
beloofde aan haar moeder te vragen 
om een nieuwe te kopen en gelukkig 
hield ons buurmeisje toen al snel op 
met huilen.

Daara hebben we om de beurt Katrien 
met onze lampion laten lopen en 
werd het toch nog erg gezellig. Thuis 
vertelde mijn moeder het verhaal in 
geuren en kleuren aan mijn vader. Na-
tuurlijk onder het genot van een oranje 
tompouce. We hebben nog vaak om 
het malle voorval gelachen, dat zult u 
wel begrijpen.

Bep van den Berg
Thorbeckelaan 27
2552 CR Utrecht

Lampionoptocht om nooit te vergeten
Koningsdag is alweer voorbij. Het was een leuke dag. Net als 
vroeger keken we naar het feestelijke programma op tv. Met 
uiteraard een oranje tompouce bij de koffie. Mijn gedachten 
gingen terug naar 1969. Ik was toen tien jaar. Op Koninginnedag 
waren we allemaal vrij. Ook mijn vader was dan gezellig thuis.
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Nooit vergeten
Op 25 februari 1942 vertrokken mijn 
broertjes van 11 en 6 jaar oud met 
onbekende bestemming. Zij zouden 
worden opgenomen bij mensen in 
het noorden of oosten van ons land. 
Het afscheid nemen was voor mijn 
ouders zwaar. Je kinderen weg laten 
gaan naar voor ons vreemde mensen 
ergens in Nederland en voor hoelang? 
Zij hadden echter geen keus want 
al geruime tijd was er hongersnood 
en de gevolgen daarvan waren bij 
de jongens goed te zien, mager en 
bloedeloos. s’Morgens vroeg stonden 
mijn moeder en ik met de kinderen 
en koffertjes met zo heel en schoon 
mogelijke kleding op de Oude Gracht 
bij Meisjesstad. Een mijnheer die 
wij kenden als de vader van achool-
genoten liep heen en weer aan de 
stoeprand. Mijn moeder vroeg hem of 
er van hem ook kinderen meegingen.” 
Nee,” zei hij: Ik mag meerijden tot 
Voorthuizen. Onze oudste kinderen 
kwamen terug van een hongertocht. 
Onderweg raakten zij verzeild in een 
vuurgevecht van Engelse vliegtuigen 
die schoten op een colonne Duitse 
vrachtauto”s. Met meerdere mensen 
zochten zij dekking in een greppel. 
Mijn dochter en zoon werden dodelijk 
getroffen. Hun lichamen zijn thuis 
opgebaard maar het meisje mist een 
voet. Dat ga ik nu zoeken.”
Een bijzonder triest verhaal wat bij 
mijn moeder nog meer zorg veroor-
zaakte Na 2 dagen en 3 nachten zijn 
de vrachtauto’s met witte lakens over 
de daken in Twente aangekomen. 
De oudste bij een weduwnaar met 
twee schoolgaande kinderen en de 
jongste bij de buren in een gezin met 
grote kinderen. Er waren daar al twee 
logeetjes, een jongetje uit Rotterdam 
en een die na de oorlog bekend werd 
als een joods kind.
Enige dagen later bracht een frater een 
brief geschreven door de oudste doch-
ter van het grote gezin. De inhoud gaf 
rust en vertrouwen. In juni kwamen 
mijn broertjes thuis, goed gezond, 
flink gegroeid en sprekend met een 
Twents accent.
Het trieste verhaal over de dood van 
de twee schoolgenootjes komt ieder 
jaar tijdens de dodenherdenking weer 
in mijn gedachten. Zij horen niet bij 
de gevallenen die wij officieel herden-
ken. Ik denk daarbij aan de woorden 
op hun bidprentje: Als ge dit leest 
weet dan dat er in ons lieve vaderland 
eens hongersnood heerste en dat men 
met levensgevaar op voedsel uittrok. 
Maar weet ook dat er toen kinderliefde 
bestond en dat deze twee hun liefde 
met de dood moesten betalen.

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

Spek en bonen
Mijn broer Henk is in 1941 gebo-
ren - ikzelf ben van na de Tweede 
Wereldoorlog - en hij was drieënhalf 

toen onze moeder op hongertocht 
moest, terwijl vader ondergedoken 
was. Henk vertelde me dit verhaal 
onlangs; het is zijn eerste bewuste her-
innering. Omdat er overdag niemand 
thuis was, werd het zo geregeld dat 
kleine Hennie met zijn twee oudere 
broers mee naar school ging. Maar het 
was alleen voor spek en bonen, werd 
hem duidelijk gemaakt, hij mocht niet 
meedoen met de andere leerlingen en 
hij moest braaf stil in de bank blijven 
zitten. Hennie vond het prachtig met 
zijn twee grote broers mee naar school 
te mogen en liep dapper het hele 
lange stuk mee, helemaal van de Van 
Eimerenstraat langs het Julianapark 
over de Amsterdamse Straatweg naar 
de Ludgerusschool. De hele dag stil 
zitten was een ander verhaal. Het 
kostte Hennie, die een drukke kleuter 
was, de grootste moeite om al die uren 
stilletje in de bank te blijven zitten 
met zijn armpjes over elkaar. Maar 

het vooruitzicht van de spek en bonen 
hielp hem vol te houden. Wie schetst 
de teleurstelling van de kleine jongen 
toen er aan het eind van de middag 
noch spek, noch bonen waren.

C.W.M. Hazelzet-van der Linden
khazelzet@ziggo.nl

Stamkaart
Bij het artikel van de heer Landzaat in 
De Oud-Utrechter van 15 mei is een 
foto toegevoegd waarbij is vermeld 
dat het afgebeelde document een 
Sonderausweis is. Dat is niet juist. 
Het zijn distributiestamkaarten. De 
voorste is de Distributiestamkaart 
uit 1939. Deze stamkaart was tevens 
het bewijs dat je was ingeschreven in 
het Bevolkingsregister. De achter-
ste stamkaarten werden in 1943 als 
Tweede Distributie stamkaart inge-
voerd. Vanaf 1 Jan. 1942 moest iedere 
Nederlander van 15 jaar en ouder een 

persoonsbewijs hebben. Eind 1943 
moest men met het persoonsbewijs en 
de Tweede Distributie stamkaart naar 
het distributiekantoor om de echtheid 
van de documenten te controleren. 
Er waren namelijk heel veel valse 
persoonsbewijzen in omloop. Waren 
de documenten echt dan werd er een 
controlezegel op het persoonsbewijs 
geplakt. Men dacht dat er dan een 
betere controle was op de echtheid 
van het persoonsbewijs. Ongetwijfeld 
zal het verzet zal ook dit zegel wel 
weer vervalst hebben. Een Ausweis 
is een ander verhaal. Het formaat was 
meestal een half A4 en werd voorzien 
van Duitse hakenkruis stempels. Ook 
die stempels werden door het verzet 
kundig na gemaakt.
Als toevoeging op het verhaal van de 
heer Landzaat over de Adelaarstraat 
en omgeving, nog het volgende. Op 
de hoek bij de Monicakerk bevond 
zich een kleine binnenhaven. Vraag 

niet hoe, maar daar lag heel veel 
kaf, afkomstig van de Korenschoof. 
Door gebrek aan zuurstof begon er 
een rottingsproces onder deze laag 
kaf. Zolang je er maar niet aan kwam 
was er niets aan de hand. Als kleine 
kwajongens hadden wij het volgende 
bedacht. Als er veel volk op weg naar 
het centrum voorbij kwam, gooiden 
wij een grote steen of stoeptegel met 
grote kracht in het water. Er onstond 
een grote fontein maar daar ging het 
ons niet om. Doordat er gassen van het 
rottingsproces vrij kwamen, kwam er 
een geweldig smerige stank naar bo-
ven. Wij hadden er geen last van want 
de steen had de drab nog niet geraakt 
of wij renden al weg. Op een afstand 
keken wij toe hoe de voorbijgangers 
ook snel de benen namen, de meesten 
met dicht geknepen neus. Bij deze 
bied ik , 70 jaar na dato, alsnog mijn 
excuus aan voor deze onbezonnen 
daad(?).
Over de Korenschoof nog het volgen-
de: De Duitser lieten alle meelzakken 
bedrukken met de gevleugelde Ade-
laar met Hakenkruis. Na de bevrijding 
was er door gebrek aan grondstoffen 
niet zo gauw een oplossing te vinden 
voor nieuwe meelzakken. Men kwam 
toen op het geweldige idee om de 
zakken binnenste buiten te keren zodat 
er niets van het Duitse stempel te 
zien was. Veel bakkers die hun meel 
betrokken van de Korenschoof zullen 
dat niet hebben geweten!

Joop Zijderveld
joorin@casema.nl

Kookles
Ik werkte vele jaren als lerares koken 
en voedingsleer op de Oudenoord. In 
de buurt was een fabriek in elektrici-
teitszaken. Er werkten veel meisjes 
met alleen lagere school. Zij kregen 
op zaterdagmorgen maatschappelijke 
begeleiding en ik mocht de kookles 
geven. Ik deed mijn best ze goede 
voeding te leren. Wat ze gekookt had-
den mochten ze opeten of meenemen. 
Ik besloot een maaltijdsoep te koken: 
erwtensoep. Als het gerecht klaar 
was, proefde ik mee en verbeterde. 
Ik herinner me dat een leerling voor 
mijn tafel de soep in de afvalbak goot 
en terug op haar plaats twee Bossche 
Bollen uit haar tas haalde en ze peste-
rig voor mijn ogen opat
Later moest ik met deze fabrieksmeis-
jes mee naar Scheveningen als ont-
spanning voor de dames. Aangekomen 
op de boulevard stortten ze zich zee, 
zonder verkleden. In de zon moesten 
ze drogen. Terug in Utrecht gingen ze 
in de Viestraat op de banken staan om 
te schreeuwen door het het open dak. 
Maarschappelijk werk? Erg moeilijk.

Francien Zwiep Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten
tel. 030-6379161
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Het vastentrommeltje
Nadat we op dinsdag met de carnival geheel uit ons dak gingen, was het op woensdag een dag van stilte. Het begon al met, 
voordat we naar school gingen, het halen van het askruisje in de kerk. Wij moesten in de rij keurig onze beurt afwachten. 
De woorden, vrij vertaald, ‘Bedenk dat je als stof gekomen bent en ook weer als stof zal eindigen’ zette elke feestganger 
weer met beide benen op de grond. Vanaf nu begon de vastenperiode. Moeder haalde de vastentrommel tevoorschijn en 
het grote inleveren kon beginnen. Het werd afzien van snoep, drop etc.. Alles verdween in dit trommeltje. Denk maar 
niet dat je stiekem bij het trommeltje kon komen, want de sociale controle was groot. Stel dat het wel zou lukken dan had 
je wekenlang spijt en tijdenlang een onprettig gevoel. Er zat niets anders op dan te wachten tot Paaszaterdag. Om 12.00 
uur zouden de klokken weer gaan luiden om het einde van de vastentijd te bevestigen. Moeder haalde het trommeltje 
tevoorschijn en de aanval begon. Van vorige jaren wisten we al dat je niet teveel moest nemen want dat moest je bezuren 
met een flinke pijn in de buik. Paaszondag was eierendag. Wij begonnen met ‘s morgens twee eieren en ‘s middags twee 
en ‘s avonds ook twee. Was dat wel gezond? Niemand maakte zich daar druk over en we hadden geen onderzoekers die 
met verontrustende uitslagen kwamen. Wij hadden ook onze eieren met de hand in allerlei bonte kleuren geschilderd en 
die maakte we liever niet stuk. Ook gingen we chocoladeeieren zoeken die verstopt waren door de paashaas. Binnen en 
buiten vulden we onze zakken en het vastentrommeltje werd weer gevuld. Maar nu was het open. ‘s Middags kwam mijn 
oom Michiel en van hem kregen we altijd een dubbeltje voor een ijsje. Wanneer de ijscoman met zijn ijscowagen de straat 
inreed en met zijn bel liet horen dat hij er was. Zo was het vasten alweer gauw vergeten. Dinsdags was alles weer zoals het 
altijd was.

N. van Maurik
Gestellaan 9
3431 GM Nieuwegein

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



Vakantie 1953
Weet iemand zich misschien ook nog 
iets te herinneren van een vakantie in 
1953 voor moeders en hun kinderen 
aangeboden door ....(?) naar aanlei-
ding van de watersnood. Ik woonde in 
Zuidland en was toen 4 jaar. Als ik het 
me goed herinner was dat op of in de 
buurt van de Grebbeberg. Er is toen 
ook een groepsfoto gemaakt. Ik zou 
wat opheldering over dit gebeuren 
heel erg leuk vinden.

Ans van Rietschoten -de Graaff
ansvanrietschoten@hotmail.com

Nieuwe gidsen gezocht
Elke zomer verzorgt Kerken Kijken 
Utrecht de openstelling van 11 
Utrechtse binnenstadskerken voor 
publiek. Dit cultuurhistorische project 
zou niet mogelijk zijn zonder de 
vrijwillige inzet van gidsen. Voor het 
nieuwe seizoen (26 juni t/m 8 septem-
ber) zijn wij op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers om ons gidsenteam 
te ondersteunen. Wij zoeken vrijwil-
ligers die meer (willen) weten over 
kerkgebouwen en hun geschiedenis, 
daar graag over vertellen, die het leuk 
vinden in een team te werken, die een 
gastvrije instelling hebben en soms 
een mondje over de grens spreken. 
Meer informatie en aanmelden via 
www.kerkenkijken.nl/gidsen

Theater op ‘t Fort
Een dag lang locatietheater op een 
unieke locatie, waarbij jong en oud 
kan genieten van buiten zijn en 
theater in al haar facetten. Dat is 
Theater op ‘t Fort, dat op 30 juni 
wordt gehouden. Van meedoe-theater 
tot straattheater en van jong talent tot 
inspirerende workshops. Dit alles in 
een prikkelende historische setting, 
waar geschiedenis tot leven komt: het 
Fort aan de Buursteeg. Theater op ‘t 
Fort is een combinatie van cultuur, 
natuur, experiment en theater. Het 
festival biedt verrassende optredens 
in de open lucht, geschikt voor zowel 
jong als oud. Kom kijken, meedoen, 
luisteren of genieten van de bijzon-
dere omgeving en indrukwekkende 
locatie. Het Fort aan de Buursteeg is 
één van de grootste en belangrijkste 
verdedigingswerken van de Greb-

belinie. Het werd in 1786 aangelegd 
op de plaats waar de Buursteeg en de 
Slaperdijk elkaar kruisten. Vanwege 
de omvang van het fort konden er 
enige honderden militairen bivakkeren 
binnen de vestingwallen.
Op 30 juni kunt u op deze unieke plek 
genieten van een bijzonder theater-
festival. Voor een fijn prijsje (€5, 
€ 3,50 voor kinderen) krijgt iedere 
bezoeker een festivalbandje. Met dit 
bandje heeft u onbeperkt toegang tot 
het terrein én kunt u genieten van alle 
optredens, voorstellingen en work-
shops. Het festivalterrein is open van 
12 tot 18 uur. Het programma vindt 
plaats tussen 13 en 17 uur. Kijk voor 
meer informatie en kaarten op www.
lampegiet.nl

Repair Café Transwijk zoekt 
vrijwilligers
Repair Café Transwijk zoekt techni-
sche repairders (man/vrouw) om het 
team te versterken. Dit Repair Café 
is elke eerste en derde donderdag van 
de maand open. De locatie is Woon-/
zorgcentrum De Bijnkershoek, Van 
Bijnkershoeklaan 250. Ben je handig 
en heb je zin om als vrijwilliger 
reparaties uit te voeren, dan ben je van 
harte welkom! Aanmelden of meer 

informatie inwinnen over dit vrijwil-
ligerswerk kan bij Maria Mol van 
AxionContinu: e-mailadres mmol@
axioncontinu.nl, tel. 030-2965559.

Gildefietstochten en -wande-
lingen
Komende weken houdt Gilde Utrecht 
een wandeling en twee fietstochten 
die met de Nieuwe Hollandse Wa-

terlinie te maken hebben. Eerst is er de 
Gildefietstocht ‘De forten Rijnauwen 
en bij Vechten’. Dinsdag 12 juni kunt 
u met Gilderondleider Johan Le Fèvre 
fietsen langs Fort Rhijnauwen en Fort 
bij Vechten. De fietstocht start om 
14.00 en duurt anderhalf tot twee uur. 
In de 19e eeuw kwam in verschillende 
fasen de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
tot stand. Toen de eerste fortengordel 

rond Utrecht door een groter bereik 
van moderner geschut te dichtbij de 
stad bleek te liggen, kwam tussen 
1860 en 1870 een tweede fortengordel 
gereed. De twee grootste forten wer-
den toen gebouwd: Fort Rhijnauwen 
en Fort bij Vechten. Imposante wallen 
en grachten en bomvrije schuilplaat-
sen zijn kenmerkend voor deze ‘dode 
weerwerken’.
Vervolgens is er de Gildewandeling 
‘Belle van Zuylen: Rebels en Bemin-
nelijk’. Gildegidsen Trudi Schuring 
en Rien Stein brengen U woensdag 
13 juni om 19.30 uur langs huizen 
en plekken waar Belle van Zuylen in 
de 18e eeuw gelopen heeft, waar ze 
vrienden en leermeesters ontmoette en 
met hen discussieerde.
Tot slot is er de Gildefietstocht ‘Wa-
terliniefietstocht noord’. Op de fiets 
door de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
krijgt u een andere kijk op het land-
schap. Zaterdag 16 juni van 12.30-16 
uur kunt u mee met Gildegids Bert 
Groeneveld. Na een korte rondleiding 
op Fort de Bilt gaan we langs restan-
ten van deze unieke verdedigingslinie 
naar Fort aan de Klop. Inlichtingen 
en aanmeldingen: op werkdagen 
tussen 14.00 en 16.00 uur via tel. 
030-2343252 of post@gildeutrecht.
nl (vermeld uw telefoonnummer), of 
via www.gildeutrecht.nl. Kosten: €10 
pp, €5 voor kinderen onder 12 jaar of 
met U-pas.
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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.

Marnixschool
Wij Lucia,Anja,Jeanette en Rietje zouden het erg leuk vinden om onze oude klasgenoten van de Marnixschool op 
de Springweg een keer te ontmoeten. Reacties graag naar henklucia@casema.nl

Wie weet het?
Onlangs kocht ik op een rommel-vlooienmarkt een minia-
tuur pianootje. Zoiets was ik nog niet eerder tegengeko-
men. Als je de doorzichtige vleugel opent zie je in het 
midden een hartje met een danseresje erop. Daaronder is 
een muziekdoosje die je als je opwindt gaat het danseresje 
haar dansjes uitvoeren. Naast dat speeldoosje is een ander 
vakje waarop staat: What kind of music do you like? I like 
classical music. How about you? Helaas waren die vakjes 
leeg en ik veronderstel nu dat daar ander soort musiccaset-
tes ingezeten hebben. Maar wat? Kan een van de lezers 
mij helpen? Graag uw reactie. Met dank.

Theo de Ruiter
ruit2181@Planet.nl
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Otterstraat
Wat een aardig verhaal over de Ot-
terstraat in De Oud-Utrechter van 15 
mei. Er kwamen bij mij dan ook herin-
neringen boven. Wat is het geval? 
Mijn vader Jan van der Louw was in 
de jaren 1950 tot aan zijn pensione-
ring werkzaam bij Wasserij Snel. Als 
chauffeur besteller. Ik ging als jochie 
vaak mee om ‘s avonds de was voor 
een klant , die gewassen en gestreken 
bezorgd moest worden, naar een was-
serij in Amsterdam ate brengen. De 
A2 was maar pas in gebruik genomen. 
En dan mocht ik als 16-jarige een stuk 
over de A2 naar Amsterdam rijden. 
Mijn eerste rijlessen van mijn vader. 
Kom er nu maar eens om. Ook deed 
hij in de wasserij onderhoudswerk. 
Materiaal daarvoor ging hij halen 
bij Hamminga. Ook Aannemerij van 
Voorn zat schuin tegenover de was-
serij. En dat allemaal gelezen in De 
Oud-Utrechter. Leuk!

Gerard van der Louw

Utrecht,
g.v.d.louw@kpnplanet.nl

Vogelbuurt
Ik ben geboren voor de hongerwinter 
van 1944 op 6 juli. bij mijn geboorte 
woog ik 7 pond. Na 5 mei was ik 
gegroeid naar 11 pond, maar dat is mij 
niet meer aan te zien. Wij woonden 

in de Kwartelstraat 2. In 1956 zijn 
we verhuisd naar Soesterberg. Mijn 
vader was beroepsmilitair en was in 
de Dumoulin kazerne gelegerd. Maar 
terug naar de Vogelbuurt. Het was 
een sociale buurt met veel negorij: 
bakkers, slagers, groentewinkels, 
melkwinkels enzovoorts. in de straat 
het tweede gedeelte zat meubelfabriek 
Huizinga. Daar pikten wij altijd hout 
om hutten te bouwen. Mijn tante en 
oom hadden in de Van Humboldstraat 
een bloemenwinkel, Seringa genaamd. 
De broer van mijn oom was Joop. Die 
stond op de markt en werd (Hang)
wang genoemd. De familie heette Van 
Dorpe. Verder had je in de nieuwe 
Koekoekstraat Bakkerij Talsma. Op 
de Koekoekstraat/Nieuwe Koekoek-
straat had je een groentezaak. Die 
bezat zo’n driewiel bestelkar. Als je 
spijkers had kon je hem zo starten. 
Dit heeft mij menige klap opgeleverd. 
In de Koekoekstraat zat visboer Den 
Dulk. Die had een grote trapauto 
gebouwd. ‘s Zondags gingen ze daar 
mee rijde. De school waar ik op zat 
was de van Beeck Calkoenschool. 
Als het winter was en de sloot achter 
ons huis dicht was liep ik over het ijs 
heen naar school. Een paar nummers 
terug schreef mevrouw Knieriem. 
Met haar broer was ik bevriend verder 
met De Tjeerd, Chris Talsma, Tommy 
Jongerius en Jan van Dam. Daar trok 
ik mee op. Met de kerstdagen jagen op 

bomen in andere buurten. Op de singel 
waar nu de Monicabrug ligt lagen 
platbodems met zakken erwten. Als je 
dan vrij had gingen we daar naar toe 
en gaven met een zakmes een streep 
over de onderkant. Als ze de zakken 
dan opbeurden gingen de erwten zo 
over straat.

G.J Van Hal
GELOVAHA4244@hotmail.com
tel. 06-11291189

Utrecht bovenaan!
Als ik De Oud-Utrechter heb geleen, 
is mijn dag weer goed. Na de mulo 
ben ik naar kantoor gegaan. Eigen 
Vervoerders Organisatie (EVO) op 
het Janskerkhof. Moest daar wegens 
bezuinigingen weg. Toen al. De chef 
daar heeft gezorgd dat ik bij de Koren-
schoof kon gaan werken, niet wetend 
dat dat daar een soort slavenbaan was. 
Er werd op de klok gekeken hoelang 
ik naar het toilet ging, ik mocht na het 
werk niet naar huislopen met een jon-
gen. Later naar het postkantoor. Daar 
was het net omgekeerd. Ik omest laten 
zien dat ik werkte. Heb heel wat brie-
ven naar soldaten geschreven die in 
Indonesië hun dienstplicht vervulden. 
Na het postkantoor ging ik werken bij 
een autobedrijf bij de Noorderbrug. 
Een fijn en prettig bedrijf. Eind 1953 
en ik getrouwd en verhuisd naar Am-
sterdam. Mijn man werkte bij Fokker. 

Nu woon ik al 12 jaar in Zeeuws-
Vlaanderen. Na het overlijden van 
mijn man zeiden de kinderen ‘kom in 
Zeeland wonen, dan kunnen wij beter 
op je passen’. Maar Utrecht staat nog 
altijd bij mij bovenaan. Ik heb ook 
veel boeken over Utrecht. Dit moest ik 
even kwijt.

C.L.C. Keuken-Vos,
Henri Dunantstraat 9
4564 AT Sint Jansteen
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van vorige keer had te maken met Pinksteren in de meidagen en luidde:

Pinksteren is vijftig dagen na Pasen

Niet zo ingewikkeld, zo bleek uit de vele inzendingen die ook deze keer weer bij ons binnenkwamen. Uit alle 
goede inzendingen hebben we vijf prijswinnaars geloot die ieder twee toegangskaarten krijgen toegezonden 
voor de bijzondere themabeurs over sieraden, juwelen en horloges die van 8 tot en met 10 juni wordt gehouden 
op Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen: Het Juweel. De winnaars zijn: M. de Beurs, Co Oostveen, Rebecca 
Robert, Trudy Klein-van Brenk en mevrouw A. Jaarsma.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook een leuke prijs. Voor 
de winnaars liggen drie exemplaren van het heerlijk nostalgi-
sche boek ‘Weet je nog van vroeger’ van Bert van Nieuwen-
huizen.

 

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan 
uw oplossing voor DONDERDAG 7 JUNI 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.

Kerken in Utrecht
Geboren in 1925, wonend in de Wittevrouwenstraat, gingen wij ‘s zondags 
naar de Begijnekerk op de Breedstraat. Er was een echte koster in het zwart. 
Op de vloer was wit zand gestrooid. Wij huurden een bank samen met een 
gezet echtpaar. De bank werd met groen laken bekleed en tot 10 minuten 
voor de dienst voor de huurders gereserveerd. Het echtpaar nam teveel plaats 
in, zdat ik de eerste jaren bij vader op schoot zat of met hem in de diaken-
bank mocht zitten met een prachtig uitzicht op het kerkvolk. Later gingen we 
naar de Oosterkerk, de Westerkerk en naar de Tuindorpkerk. Mijn broer was 
organist en mocht vanwege de afstand fietsen. Hij had connecties en daardoor 
kreeg ik tegen gereduceerd tarief orgelles. Mijn vader had een mooie tenors-
tem en zong de bovenstem. Ik smeekte hem: zing alsjeblieft weer gewoon!
Francien Zwiep-Top, Dijkhoeve 53, 3992 XW Houten
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Horizontaal
1. conditietraining; 7. vernieuwde uitgave; 12. vlies op de melk; 13. Boheemse volksdans; 14. explosieven opruimingsdienst 
(afk.); 15. grote kledingmaat; 17. rivier in Spanje; 19. deel van een zeilboot; 21. besloten vennootschap (afk.); 22. ogen-
blik; 24. hoog bouwwerk; 27. schrijfplankje; 28. vuurverschijnsel; 30. slaapplaats; 31. onderricht; 32. frisdrank; 33. erfelijk 
materiaal; 36. na verloop van tijd; 37. paleis in Apeldoorn; 38. een tochtje maken; 41. insect; 42. bovenste verdieping; 44. 
soort groente; 46. kans- of gokspel; 47. windrichting; 48. natuuronderzoeker; 49. autoped; 50. Duits automerk; 52. deel 
van camera; 54. blok om te hijsen; 56. mensensoort; 58. deel van een breukgetal; 61. opstootje; 62. Spaans dictatoriaal 
bewind; 64. werkschuw; 65. internationaal bank-accountnummer (afk.); 67. nachthemd; 68. commerciële omroep (afk.); 
70. zuivelproduct; 72. horizon; 73. maalinrichting; 76. kleine soort hert; 77. koninklijke landmacht (afk.); 78. Europeaan; 79. 
wild zwijn; 81. bekende Nederlander (afk.); 82. Spaanse edelman; 83. verdieping; 84. cilinder; 86. deel van koffieservies; 
87. gezellig dineren.
 
Verticaal
1. Amerikaanse stapdans; 2. kijktoestel; 3. ontkenning; 4. plaats in Gelderland; 5. geld opzij leggen; 6. door koorts verwart 
spreken; 7. drama van Shakespeare; 8. overschot; 9. bundeltje haar; 10. reverendus dominus (afk.); 11. kuit van de steur; 16. 
jongensnaam; 18. tennisterm; 20. lokspijs; 21. gong; 23. bouwsteentjes voor kinderen; 25. plaats in Noord-Holland; 26. een 
etagewoning; 27. blauw-grijs metaal; 29. hoog bouwwerk; 32. amfitheater in Rome; 34. nieuw (in samenst.); 36. keeper; 37. 
loterijbriefje; 39. gezongen toneelspel; 40. uitvinder van dynamiet; 42. moedermelk geven; 43. adellijk persoon; 45. gestold 
vleesnat; 46. ouderwets speelgoed; 51. aardkluit; 53. duinheuvel; 54. glazen speelballetje; 55. openbaar vervoermiddel; 
56. herkauwend zoogdier; 57. gedorste halmen; 59. ijverig insect; 60. schoolvak; 62. mannelijk kind; 63. sportman; 66. 
lichaamsdeel; 67. anticonceptiemiddel; 69. Bulgaarse munt; 71. koeienmaag; 73. gebaar (seintje); 74. inwendig orgaan; 75. 
bladader; 78. explosief; 80. gordijnrail; 82. muzieknoot; 85. laatstleden (afk.).
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73 17 42 6 40 79 86 35 65 25 46 48 6

39 13 7 83 55 47 44

43 75 36 63 87 65 49 62 20 70 59 4 28

Horizontaal  1. conditietraining; 7. vernieuwde uitgave; 12. vlies op de melk; 13. Boheemse volksdans;
14. explosieven opruimingsdienst (afk.); 15. grote kledingmaat; 17. rivier in Spanje; 19. deel van een zeil-
boot; 21. besloten vennootschap (afk.); 22. ogenblik; 24. hoog bouwwerk; 27. schrijfplankje; 28. vuur-
verschijnsel; 30. slaapplaats; 31. onderricht; 32. frisdrank; 33. erfelijk materiaal; 36. na verloop van tijd;
37. paleis in Apeldoorn; 38. een tochtje maken; 41. insect; 42. bovenste verdieping; 44. soort groente;
46. kans- of gokspel; 47. windrichting; 48. natuuronderzoeker; 49. autoped; 50. Duits automerk; 52.
deel van camera; 54. blok om te hijsen; 56. mensensoort; 58. deel van een breukgetal; 61. opstootje; 62.
Spaans dictatoriaal bewind; 64. werkschuw; 65. internationaal bank-accountnummer (afk.); 67. nacht-
hemd; 68. commerciële omroep (afk.); 70. zuivelproduct; 72. horizon; 73. maalinrichting; 76. kleine soort
hert; 77. koninklijke landmacht (afk.); 78. Europeaan; 79. wild zwijn; 81. bekende Nederlander (afk.); 82.
Spaanse edelman; 83. verdieping; 84. cilinder; 86. deel van koffieservies; 87. gezellig dineren.

Verticaal  1. Amerikaanse stapdans; 2. kijktoestel; 3. ontkenning; 4. plaats in Gelderland; 5. geld opzij
leggen; 6. door koorts verwart spreken; 7. drama van Shakespeare; 8. overschot; 9. bundeltje haar; 10.
reverendus dominus (afk.); 11. kuit van de steur; 16. jongensnaam; 18. tennisterm; 20. lokspijs; 21.
gong; 23. bouwsteentjes voor kinderen; 25. plaats in Noord-Holland; 26. een etagewoning; 27. blauw-
grijs metaal; 29. hoog bouwwerk; 32. amfitheater in Rome; 34. nieuw (in samenst.); 36. keeper; 37. lote-
rijbriefje; 39. gezongen toneelspel; 40. uitvinder van dynamiet; 42. moedermelk geven; 43. adellijk per-
soon; 45. gestold vleesnat; 46. ouderwets speelgoed; 51. aardkluit; 53. duinheuvel; 54. glazen
speelballetje;  55. openbaar vervoermiddel; 56. herkauwend zoogdier; 57. gedorste halmen; 59. ijverig
insect; 60. schoolvak; 62. mannelijk kind; 63. sportman; 66. lichaamsdeel; 67. anticonceptiemiddel; 69.
Bulgaarse munt; 71. koeienmaag; 73. gebaar (seintje); 74. inwendig orgaan; 75. bladader; 78. explosief;
80. gordijnrail; 82. muzieknoot; 85. laatstleden (afk.).
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IN SAMENWERKING MET MEDIAPARTNER

NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto: Joris van Bennekom
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