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Nu de vakantietijd weer 
aanbreekt, leek het me leuk 
eens terug te blikken op wat 
wij vroeger deden in de - in 
mijn herinnering - lange hete 
zomers, op af en toe een lo-
geerpartijtje na bij nichtjes in 
Zeist en Arnhem.

Het eerste dat bij me opkomt is dat 
we een paar jaar achter elkaar een 
week naar de vakantie-ontspanning 
‘mochten’. Het evenement werd 
georganiseerd voor kinderen die geen 
mogelijkheid hadden op vakantie te 
gaan. Het speelde zich af op de HMS-
voetbalvelden aan de Royaards van 
den Hamkade in Zuilen. We werden 
ingedeeld in gemengde groepjes van 
dezelfde leeftijd en dan deden we alle-
maal, naar ik veronderstel, leuke spel-
letjes met elkaar. Ik heb er geen enkel 
beeld bij, hoezeer ik me ook inspan. 
Het enige dat ik wel weet is dat we op 
een middag met zijn allen naar de stad 
liepen. Dat moet toch zeker minstens 
een uur in beslag hebben genomen en 
na afloop ook weer terug. En dan was 
daar in de V&D een stuk van de win-
kel afgescheiden waar banken stonden 
waarop we konden plaatsnemen. Ver-
volgens werden er filmpjes vertoond. 
Als ik het me goed herinner van Stan 
Laurel en Oliver Hardy. Na afloop was 
er een glaasje ranja. Dat was een hele 
belevenis. Ik had nog nooit eerder een 
film gezien. Maar eigenlijk voelde ik 
me daar tussen al die kinderen niet op 
mijn gemak. Ik heb dan ook gesmeekt 
of ik er niet meer naar toe hoefde en 
dat werd gelukkig gehonoreerd.

Strandvakantie in Groet
Vermoedelijk het jaar daarna, ik 
was inmiddels 10 jaar, mocht ik een 
week mee met het gezin van ‘tante 
Frans en oom Cor’ naar een huisje 
in Groet in Noord-Holland, vlak bij 
zee en strand. Lucky me. In dat gezin 
waren eveneens vier kinderen, met 
dezelfde verdeling als bij ons: meisje, 
jongen en nog eens twee meisjes. 
De leeftijden liepen ongeveer gelijk 
op. De ouders waren vrienden van 
mijn ouders. We kwamen regelmatig 

bij elkaar op bezoek, al woonden ze 
aan de andere kant van Utrecht in de 
Bakhuizen van de Brinkstraat, vlakbij 
de Vleutenseweg en wij op de Laan 
van Engelswier. Ik was door het dolle 
heen. Dan zou ik voor de tweede keer 
in mijn leven de zee zien. Maar ook 
voor het eerst gescheiden zijn van 
mijn ouders en broer en zusjes. Ze 
schatten in dat ik dat wel aankon en 
dat klopte ook, al was het niet altijd 
gemakkelijk. Er stond veel plezier 
tegenover en wat heb ik genoten van 
het strand en de zee.

Huisje in Soestduinen
De zomer daarop kregen we een 
aanbod van een familie waar ik 
de kerkpenning ophaalde voor de 
Nicolaaskerk en waarvan ook een 
meisje bij mij in de klas zat, de familie 
Smeding. We mochten voor een week 
gebruik maken van hun vakantiehuisje 
in Soestduinen, tegen een redelijke 
vergoeding. Na lang wikken en wegen 
besloten mijn ouders tot onze grote 
vreugde van het aanbod gebruik te 
maken. Voor het eerst gingen we als 
gezin een week op vakantie. Wonen 

in een huisje op de begane grond, van 
waaruit je zo maar naar buiten kon 
lopen, was al verrukkelijk. Stoeien en 
ravotten buiten in de natuur, van ‘s 
morgens vroeg tot bedtijd. De broer 
van mijn moeder, oom Luc, kwam ons 
een avond bezoeken. Altijd goed voor 
vrolijkheid en vertier. Kortom: we 
hadden een heerlijke week met elkaar. 
Helaas beschik ik niet over foto’s.

Naar de Ardennen
In de zomer van 1958, ik was toen 
dus 13, kwam bovengenoemde oom 
Luc met het snode plan met zowel zijn 
gezin als het onze te gaan kamperen in 
de Ardennen, in Malmedy wel te ver-
staan. Hij moest praten als Brugman, 
maar uiteindelijk bezweken ze onder 
zijn en onze druk. Wij waren uiteraard 
zeer enthousiast over dit plan. Het is 
begrijpelijk dat mijn ouders er tegenop 
zagen, want het was geen sinecure ons 
ter plekke te krijgen en ook nog kam-
peerspullen te regelen. Echter, oom 
Luc, wist alle problemen te tackelen.
Zijn gezin bestond uit zijn vrouw en 
twee zoons. Hij beschikte over een vrij 
grote auto. Daarmee zou hij eerst zijn 

eigen gezin in Malmedy afleveren en 
daarna ons komen ophalen. Hij was 
dol op autorijden en zag er totaal niet 
tegenop die afstand zowel heen als 
terug tweemaal af te leggen. Wie heeft 
er nu zo’n oom?
We huurden een tent bij een verhuur-
bedrijf. Daar stonden grote letters en 
cijfers op, waardoor je kon zien dat 
hij gehuurd was. Dat vond ik tamelijk 
gênant. Niemand op de camping had 
zo’n tent.
Waar we op sliepen weet ik niet 
meer, maar ik zie nog voor me dat we 
gierend van de lach met zijn zessen op 
een rij naast elkaar aan een lolly lagen 
te likken. De tent was een grote ruim-
te. Vermoedelijk hadden mijn oom en 
tante kookgereedschap, want ik ben 
niet van de honger omgekomen.

Uitstapjes
Eenmaal ter plekke keken we onze 
ogen uit. We hadden nog nooit bergen 
gezien en zoveel prachtige natuur om 
ons heen. Naast de camping lag een 
zwembad. Als campinggast mochten 
wij door een draaihekje zo naar het 
zwembad toe en zwemmen wanneer 

we wilden. Dat alleen al was de reis 
meer dan waard.
Om de beurt mochten we mee met 
uitstapjes, onder meer naar de grotten 
van Han, het circuit van Stavelot en 
stadjes in de omgeving. Er werd daar 
Frans gesproken en aangezien ik al 
twee jaar Frans op de lagere school en 
twee jaar op de ulo had gehad, wilde 
ik wel eens uittesten of ik daarmee uit 
de voeten kon. Op een middag ging ik 
in mijn eentje op pad. Al wandelend, 
druk met het voorbereiden van allerlei 
mooie volzinnen, in de hoop iemand 
tegen te komen die ik zou durven 
aanspreken. Helaas verscheen er geen 
levende ziel. Wel werd ik wat later in-
gehaald door mijn ouders die op zoek 
bleken naar mijn twee jongste zusjes 
die ze al een tijd niet meer hadden 
gezien. We vonden hen terug op een 
kerkhof, waar ze doodgemoedereerd 
liepen te wandelen. Aan die vakantie 
heb ik mijn liefde voor kamperen, 
de Franse Ardennen, reizen en mijn 
fascinatie voor grotten te danken.

Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl
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VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIEWEKEN VOOR SENIOREN

Tel: 013 528 2555 | GSM: 06 300 21 776 | info@hoteldepaddestoel.nl | www.hoteldepaddestoel.nl

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN OISTERWIJK!
HUISELIJKE SFEER - UITMUNTENDE KEUKEN - KAMERS MET EIGEN TERRAS

 

 NOG BESCHIKBAAR: MIDWEEK VAN 24 TOT 28 SEPTEMBER
O.B.V. EIGEN VERVOER MET DAG EN 
AVOND PROGRAMMA 

AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF MET PERSOONLIJKE AANDACHT!
ONS KERST ARRANGEMENT IS WEER BESCHIKBAAR! 

Adverteren in De Oud-Utrechter loont!
Neem nu de proef op de som!!

Bel 030 - 82 00 570
Ons team adviseert u graag over de mogelijkheden
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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. 

Rijneiland 5, 3984 MA  ODIJK,
Tel: 030 65 65 592  

Coloradodreef 29, 3565 BR  UTRECHT
Tel: 06 10 71 99 87

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg 

Een kunstgebit verdient de zorg

van de tandprotheticus

De tandprotheticus 
Specialist voor uw kunstgebit

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

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.

EVENTS

zaterdag

25
A U G U S T U S

TELEVISIE 

i e d e r e  
w e r k d a g

Lekker fietsen op de 
Heuvelrug met RTV Utrecht.

Doe mee met de RTV Utrecht 
Familie Estafetteloop!

Candlelight met Jan van Veen
weer elke zondag op de radio!
Iedere zondag sluit 
Radio M Utrecht FM 

93.1 het weekend af met Jan 
van Veen en zijn radiopro-
gramma Candlelight. Met 
zijn kenmerkende stemgeluid 
brengt de presentator weke-

lijks gedichten van luisteraars 
afgewisseld met de mooiste 
romantische muziek op de  
regionale zender. 

RTV Utrecht tourt door 
de regio! De Zomer-

tour komt elke dag live van-
uit een andere plaats. Marco  
Geijtenbeek gaat op zoek 
naar  het gevoel van uw zomer. 
Heeft u een leuk evenement?  

De RTV Utrecht Zomertour bij u 
op locatie? Laat het ons weten!

Doe mee met de RTV Utrecht 
Familie Estafetteloop!

EVENTS

zaterdag

25
A U G U S T U S Op het terrein van Huis 

Doorn vindt  zaterdag 25 
augustus de Keizerloop plaats. 
Doe mee met de RTV Utrecht 
familie estafetteloop of een van 
de andere afstanden en geniet 
van het prachtige landgoed en 
de mooie natuur!

Mail ons! Zomertour@rtvutrecht.nl

Fiets op zaterdag 25 
augustus mee met de 

Veenendaal-Veenendaal Tour 
Classic en geniet van onze prach-
tige provincie. Er is een peloton-
stocht, maar ook de RTV Utrecht 
familietocht van 30 km. 

Candlelight met Jan van Veen
weer elke zondag op de radio!
Iedere zondag sluit 
Radio M Utrecht FM 

TELEVISIE 

iedere 
zondag

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€170,00 PP HP

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

Nathalie
Swinkels

“Samen zorgen voor
een passend afscheid”

www.kj-uitvaartzorg.nl
030 - 233 34 56

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische schilderijen en
foto’s van 1860 - 1960

Tel: 0182-393492 #samenvoordieren



“Ik ben op 16 januari 1944 geboren 
in de Pijlsweertstraat. Mijn vader was 
oprichter en jarenlang voorzitter van 
voetbalvereniging VSK. Bijna mijn 
hele familie Mulder speelde voor 
VSK. Ik was als jochie van 12 eerst 
nog een jaar lid van voetbalvereniging 
DWSV, waar al mijn vriendjes voet-
balden. Mijn vader wilde heel graag 
dat ik bij VSK ging voetballen, dus ik 
had eigenlijk geen keus.
Ik kon best een aardig balletje trap-
pen en maakte als vijftienjarige mijn 
debuut in VSK 1. Mijn vader en veel 
andere familieleden speelden toen ook 

nog in het eerste, vond ik erg leuk.
Ik was een snelle linksbuiten, scoorde 
veel. Ik werd heus niet opgesteld, om-
dat mijn vader voorzitter was. Ik heb 
tot mijn veertigste in VSK 1 gespeeld. 
Mooie carrière, toch?

Vanaf mijn veertiende moest ik van 
mijn ouders vrijwilligerswerk doen. 
Zonder morren deed ik dat, VSK was 
immers mijn familieclub. Ik werd 
eerst toto-ophaler, later lijnentrekker, 
wedstrijdsecretaris, clubscheidsrech-
ter, clubhuiscoördinator en tien jaar 
voorzitter. Ik heb vanaf `76 VSK kun-
nen combineren met het op zaterdag 
scheidsrechteren voor de KNVB. Ik 
heb veel belangrijke wedstrijden geflo-
ten en nooit last gehad met spelers en 
publiek. Mijn ervaring als voetballer 
zal daar debet aan geweest zijn.

Elinkwijk
Tot eind jaren ´90 heb ik met heel veel 
plezier in de provincie Utrecht voor 
de KNVB gefloten en was ook nog 
rapporteur en persoonlijk begeleider 
van beginnende scheidsrechters. De 
KNVB was erg tevreden en betreurde 
dat ik stopte.
Medio 1999 kwam er een eind aan 

VSK. We hadden te weinig leden om 
nog zelfstandig door te gaan. Heel 
jammer, we hadden het financieel nog 
goed voor elkaar. Ons clubhuis zat 
vaak mudjevol.

Ik ben ook nog twee seizoenen trainer 
geweest, van vv De Meeuwen en de 
dames van vv Nijenrodes. Mijn doch-
ter speelde daar, leuke tijd. Dames-
voetbal stond nog in de kinderschoe-
nen, moet je nu kijken!
Nu ben ik vrijwilliger bij vv Elink-
wijk. Joop Heideman nam me zeven 
jaar geleden mee en ik ben er niet 
meer weggegaan. Ik doe er van alles, 
ben soms zeven dagen in de week op 
het complex. Ik sta tegenwoordig op 
zondag bij de goed lopende koffiebar 
en maak lunches voor het eerste elftal 
bij de wedstrijden.

Markante persoonlijkheid
Mijn spierziekte speelt me wel ernstig 
parten. Ik heb IBM, een progressieve 
spierziekte die alleen bij mannen 
voortkomt. Er is nog geen geneesmid-
del dat mijn toenemende spierzwakte 
kan afremmen of tot stilstand brengen. 
Ik hoop echt dat uit de lopende onder-
zoeken een medicijn kan komen.
Ik moet helaas dagelijks van mijn 
scootmobiel gebruik maken; fietsen of 
een afstandje lopen kan ik niet meer. 
Ben nu 74 jaar en wil nog graag mijn 

activiteiten bij Elinkwijk voortzetten. 
Volgend jaar bestaan we 100 jaar.”
Elinkwijk-vrijwilliger Frans van 
Valkenburg vindt Dirk een markante 
persoonlijkheid binnen de vereniging.
“Iedereen kent hem. Een man die 
bij nacht en ontij klaar staat voor 
zijn cluppie. Dirk is er altijd. Altijd 
vriendelijk en in voor een praatje. Dirk 
wordt gewaardeerd door spelers, on-
geacht de leeftijd, en ouders. Kortom, 
een vent uit duizenden. Elinkwijk mag 
zich gelukkig prijzen met een Dirk 
Mulder. Wat ik ontzettend waardeer in 
hem is zijn echte Utrechtse mentali-
teit. Geen gedraai of achterbaks gedoe, 
maar recht voor zijn raap. Iedere dag 
is Dirk in de kantine, die eigenlijk 

omgedoopt zou moeten worden tot het 
Dirk Mulderpaviljoen.”

Dirk van de Ham, mede-eigenaar van 
sporthuis Henk Temming, kent Dirk al 
sinds de jaren ´50. “Dirk is echt uniek. 
Ik kom vaak op zondag bij Elinkwijk 
en vraag me dikwijls af of het voor de 
gezondheid van Dirk niet beter is dat 
hij het wat rustiger aan gaat doen. Als 
ik daarover met hem in gesprek ga, 
zegt hij al snel, ben je gek geworden. 
Ik stop er dan maar mee.”

Gert van Es & Piet Rison
gertvanes@planet.nl

 

Dirk Mulder, 60 jaar vrijwilliger
Veel verenigingen zitten te springen om vrijwilligers. Het is niet 
meer zoals vroeger; dat je jarenlang van alles deed voor je clup-
pie. Toch zijn er nog authentieke vrijwilligers, zoals Dirk Mulder.
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Van Hanegem en ik hebben twee 
dingen gemeen. We hadden jarenlang 
dezelfde tandarts, die gespecialiseerd 
was in de behandeling van mensen die 
doodsbang voor tandartsen zijn. En 
ík heb ook wel eens een stapje terug 
gedaan. Tot mijn 50e jaar opereerde 
ik qua alcoholinname in de top van de 
eredivisie, maar op de dag dat ik 50 
werd, besloot ik af te dalen naar ama-
teurniveau. Ging moeiteloos en tot op 
de dag van vandaag drink ik nog maar 
incidenteel een wit wijntje. Of een gin 
tonic. Of een biertje. Of een…. nou ja, 
er bestaan minstens net zo veel lekkere 
drankjes als voormalige topvoetballers.

Omdat ik niet aan de grote klok hing 
dat ik besloten had de alcohol af te 
zweren en wel een bescheiden repu-
tatie bezat dat ik er niet vies van was, 
haalden mijn vrienden nog steeds ruim 

bier voor mij in huis. Om er vervolgens 
achter te komen, dat ze dat allemaal 
zelf moesten opdrinken. Geen straf als 
het warm is.

Ook het bevoegd gezag kende de 
reputatie, waar ik niet meer naar leefde. 
Ik reed in mijn auto op de Graad van 
Roggenweg een fuik in en moest 
blazen. De agente herkende me, ze wist 
in ieder geval mijn naam, en was diep 
teleurgesteld toen het apparaat aangaf 
dat ik niks op had.
“Heeft u gedronken?”, vroeg ze.
Ik knikte, want dat doe ik namelijk 
de hele dag door. Koffie met name. 
Ze haalde er een tweede apparaat bij. 
Ik blies en weer niks. Drie keer is 
scheepsrecht, maar we bliezen door 
tot poging vijf en ja hoor. Ik bleek op-
zienbarend teveel gedronken te hebben 
en moest uitstappen om gearresteerd 

te worden. Een agent die dit mooie re-
sultaat kwam controleren, informeerde 
de blaastest-agente dat ik volgens haar 
meting al drie keer dood moest zijn. 
Ik mocht doorrijden. Dat weigerde ik, 
omdat ik eerst on-gearresteerd wilde 
worden.
“Als ik nu gearresteerd en wel zou 
wegrijden, ben ik formeel op de vlucht 
en word ik misschien wel klemgereden 
of beschoten. Pas als ik on-gearresteerd 
ben, rij ik door.”
De agent die de agente assisteerde 
kreeg een lachbui en on-arresteerde me. 
Waar hij een katholiek kruisje bij sloeg.

Dit is een leuk verhaal voor later, 
bedacht ik onderweg naar huis en een 
koud biertje. Om er vervolgens nooit 
meer aan terug te denken. Totdat ik 
van de week in de prachtige Duitse 
stad Heidelberg bij 32 graden op een 
terrasje ging zitten. Een tafeltje verder 
zat de blaastesteres. Net als ik nu vele 
kilo’s te zwaar. Ze dronk een watertje. 
“Mag ik u, om nostalgische redenen, 
een half litertje Duits Bier aanbieden?”, 
vroeg ik om te plagen.
Ze zei: “Graag Henk!”

Wim, Henk en Anneloes
Magistrale voetballers die op leeftijd komen en niet meer zo snel 
kunnen rennen als toen ze een ietsjepietsje jonger waren, gaan 
bij mindere clubs spelen. Zo kwam Wim van Hanegem tegen het 
eind van zijn spelersloopbaan bij FC Utrecht. Hij was in 1981 nog 
steeds een genot om naar te kijken en in de regel de beste man 
van het veld. Maar goed, als de op een na beste Nederlandse 
voetballer ooit een klein stapje terug doet, kan 95 procent van de 
jongere eredivisiespelers nog steeds niet in zijn schaduw staan, 
dat hoef ik u niet uit te leggen.

Dirk Mulder staat tegenwoordig aan de koffiebar bij vv Elinkwijk

Dirk Mulder: supervrijwilliger

  

HWtjeHWtje
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Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 
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All Inclusive Hotel de ElderderschansAll Inclusive Hotel de Elderderschans  

Aardenburg / ZeelandAardenburg / Zeeland    50% 50% KORTINGKORTING  

Riviercruises over Europa’s mooisteRiviercruises over Europa’s mooiste  

rivieren rivieren tot wel € 900,tot wel € 900,--  kortingkorting  

5 dg. All Inclusive Autoreis Nederland  5 dg. All Inclusive Autoreis Nederland  

zomervoordeel van € 259,zomervoordeel van € 259,--  € 229,€ 229,--  p.p. p.p.   

All Inclusive Hotel AltastenbergAll Inclusive Hotel Altastenberg  

Sauerland / Duitsland Sauerland / Duitsland 30% 30% KORTINGKORTING  

Vakantie Voordeel Tips  All Inclusive BusreizenAll Inclusive Busreizen  

RiviercruisesRiviercruises  

5 dg. All Inclusive5 dg. All Inclusive  HotelHotel  Jagershof ***Jagershof ***  
Nunspeet / Veluwe € 339,Nunspeet / Veluwe € 339,--  p.p.p.p.  

  

5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***5 dg. All Inclusive Hotel am Park ***  
Kerstreis / Vulkaaneifel Kerstreis / Vulkaaneifel € 443,€ 443,--  p.p.p.p.  

40% Korting40% Korting  
7 dg. Kerstcruise7 dg. Kerstcruise  Robert Burns *****Robert Burns *****  
40% KORTING 40% KORTING nu al va. nu al va. € 798,€ 798,--  p.p.p.p.  

Helpt u mee?  
Kijk voor meer informatie op:  
www.proefpersoon.nl/Alzheimer
U kunt ook e-mailen naar  
alzheimer@chdr.nl of bellen  
met 071 - 524 64 64

Alzheimeronderzoek,
helpt u mee?

Geneesmiddelenonderzoek, daar worden mensen beter van!
Het Centre for Human Drug Research is een stichting die (geneesmiddelen)onderzoek 
doet naar ziektes die gepaard gaan met het proces van ouder worden, zoals de ziekte 
van Alzheimer. De onderzoeken dragen bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van 
geneesmiddelen en vinden plaats in ons onderzoekscentrum in Leiden. Het CHDR werkt 
samen met de klinische afdelingen van meerdere universitaire- en perifere ziekenhuizen.  
Kijk voor meer informatie op: www.proefpersoon.nl/Alzheimer of bel met 071 - 524 64 64

Het CHDR doet onderzoek naar 
de ziekte van Alzheimer. Voor deze 
onderzoeken zoeken wij: 

Patiënten met de ziekte  
van Alzheimer 

•  Heeft u de ziekte van Alzheimer 
of een voorstadium van 
deze ziekte (Mild Cognitive 
Impairment, MCI)?

• Is dit vastgesteld door een arts?
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie
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UU

Dé grat i s  k rant  voor  de  echte  Utrechter

Oplage: 55.300 ex.

  Midden in de hongerwinter 
werd ik op 2 februari 1945 
geboren in de Mulderstraat. 
Ons huis lag tegenover het 
oude Tivoli, dat in beslag was 
genomen door de Duitsers. 
Mijn vader zat ondergedoken, 
aan alles was gebrek. 

  Mijn ouders woonden op de begane 
grond. Deze wooneenheid bestond uit 
twee kleine kamers, een aangebouwd 
keukentje en een klein plaatsje. Dit 
alles was genereus afgestaan aan mijn 
ouders door de eigenaresse die boven 
woonde. Want er was een enorme 
woningnood die nog tot jaren na de 
oorlog zou aanhouden.
Na enige tijd werd ons een bovenwo-
ning toegewezen met vier! kamers op 
de Laan van Engelswier, tegen Zuilen 
aan. Ik was 5 jaar. Deze woningen 
werden in 1950 nieuw opgeleverd. 
Ons gezin bestond inmiddels uit twee 
ouders en vier kinderen. Met zijn zes-
sen sliepen we in de kleine voorkamer, 
waar alleen maar bedden tegen elkaar 
stonden aangeschoven. Mijn ouders 
konden dus hun geluk niet op.

     Geen plaats 
Zelf was ik enthousiast over ons 
nieuwe huis. Ervoor lag een groot 
grasveld met bloemperken. Alles was 
nieuw en prachtig. Maar ik vond het 
niet leuk van school te moeten veran-
deren. Ik zat op de Montessorischool 
in de Palaesstraat, waar ik me als een 
vis in het water voelde. Het lot speelde 
me in de kaart, want op de nieuwe 
school was geen plaats voor mij. De 
nieuwe school hoorde bij de parochie 
van Sint Nicolaas. We waren namelijk 
een katholiek gezin. Er was een kleu-
terschool en een lagere school, beide 
gesplitst naar jongens en meisjes.
In ons nieuwe buurgezin was een 
meisje van 6 jaar oud die ook op de 
Montessorischool zat. Na rijp beraad 
werd besloten dat wij gewoon op 
die school bleven en samen elke dag 
heen en weer liepen, zes dagen per 
week. Let wel een meisje van 5 en 
een van 6. Later werd de Oudenoord 
aangelegd, waarover je sneller in het 

centrum van de stad was. Echter in 
die dagen moesten we nog de route 
nemen over de Amsterdamsestraat-
weg, dwars door het centrum en dan 
via de Biltstraat naar de Palaesstraat. 
De zusters van de school waren dolblij 
met deze oplossing, want zij vonden 
mij de ideale Montessorileerling en 
wij vonden het reuze spannend. Hoe 
lang we er over liepen: geen idee. 
Meestal waren we op tijd, denk ik, op 
een keer na. Mijn buurmeisje had een 
broer die in de schoenwinkel van Van 
Haren werkte en op een dag bedacht 
ze bij hem langs te gaan. Hij was blij 
verrast en gaf ons een gasgevulde 
luchtballon mee. Opgewonden, maar 
veel te laat, arriveerden we op school 
waar onze ballonnen zonder pardon 
richting plafond en wij de klas in 
werden gedirigeerd. Ouders niet blij, 
maar ja, er was nog steeds geen plaats 
vlakbij huis.

   Ondernemend 
Wat uiteindelijk onze overplaatsing 
heeft versneld, had ik aan mezelf 
te danken. Ik was een tamelijk on-
dernemend kind, altijd op zoek naar 

uitdagingen. Op een middag liepen we 
terug via het Paardenveld, waar toen 
het politiebureau lag. Daar stroomde 
de singel met kaden die schuin 
afl iepen waarna nog een vlak stuk van 
ongeveer een meter? Ik had bedacht 
dat we, gezeten op onze schooltassen, 
naar beneden konden roetsjen en vlak 
voor de waterkant tot stilstand komen. 
Laat nu precies op dat moment mijn 
vader aan de overkant fi etsen. Hij kon 
zijn ogen niet geloven.

   Meisjesschool 
En zo moest ik me nog een tijdje 
voegen in het regime van een reguliere 
fröbelschool met van die stomme 
vlecht- en plakwerkjes. Ik vond ze 
natuurlijk alleen maar stom, omdat ik 
dat helemaal niet kon. Op de Montes-
sorischool mocht ik mijn eigen gang 
gaan. Daar had ik mezelf al lezen en 
schrijven geleerd. Nu had ik volop 
gelegenheid mijn nieuwe buurt te 
leren kennen en nieuwe vriendinnetjes 
te maken. We liepen met een groepje 
kinderen van huis naar school.
Inmiddels was er aan het eind van 
onze laan een nieuwe meisjesschool 

gebouwd: de Laan van Engelswier-
school. Of had hij ook nog een offi ci-
ele naam? Ik kan het niet terugvinden. 
Vanaf de eerste klas was mijn school 
dus nog dichter bij huis en was het 
afgelopen met de omzwervingen.
De belangrijkste vriendinnetjes uit 
de straat waren Marijke en Henny 
van de Berg. Zij hadden als eersten 
een televisie. Op woensdagmiddagen 
mochten de kinderen uit de straat voor 
een stuiver naar het kinderprogramma 
kijken. We zaten dan in rijen op kus-
sens op de grond. Wat een belevenis.
We zaten op een gymnastiekclubje dat 
regelmatig uitvoeringen organiseerde 
in het NV-huis op de Oudegracht. 
Voor zo’n gelegenheid werden we ver-
plicht speciale kleding aan te schaffen 
wat voor mijn ouders best begrotelijk 
was. Tijdens zo’n uitvoering, met 
alle ouders in de zaal, deden we een 
oefening in ritmische gymnastiek. 
De juffrouw stond, verscholen achter 
een gordijn, voor ons zichtbaar de 
bewegingen voor te doen. We hadden 
dat echter al zo vaak geoefend dat ik 
niet op haar lette, ik deed het uit mijn 
hoofd. Laat die juffrouw nu een fout 

maken of althans afwijken van wat we 
geleerd hadden. Een gênante toestand, 
waarop ik na afl oop steeds werd aan-
gesproken. Eigenlijk was ik de enige 
die het ‘goed’ had gedaan, maar dat 
geloofde natuurlijk niemand.

   Muzikaal 
Mijn lievelingsvriendinnetje op 
school was Elly Durand. We waren 
onafscheidelijk. Helaas verhuisden 
haar ouders na een paar jaar naar 
Tuindorp en raakte zij uit zicht. Ik 
heb haar heel lang erg gemist. Het 
was mijn eerste ervaring van een diep 
verdriet. Een poosje later werd ik 
bevriend met Beppie van Ek uit de 
Kershofl aan. Ze kwam uit een groot 
gezin met, ik dacht, zeven kinderen. 
En zoals dat wel vaker ging werden 
via mijn vriendschap met Beppie na 
verloop van tijd de beide families 
bevriend met elkaar. Voor elk van 
mijn broertjes en zusjes was er wel 
een speelkameraadje voorhanden. Het 
was een heerlijk muzikaal gezin.

  Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl   
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Het was een hele belevenis met die 
DAF via de Gotthardpas de Zwit-
serse Alpen over te gaan. Het was 
een genot te zien, dat vele dure auto’s 
van bekende merken te warm waren 
gelopen en hevig rokend langs de 
weg stonden geparkeerd, terwijl wij 
moeiteloos verder reden. Wat had-
den we veel bekijks, toen we in die 
begintijd van de DAF op reis gingen. 
In het dal van Aosta (Italië) stonden 
enkele tientallen mensen om onze auto 
heen geschaard, die hem vol ongeloof 
aan het betasten waren, alsof het een 
achtste wereldwonder was. We had-
den net in een plaatselijk restaurant 
gegeten en werden, toen we uit het 

restaurant kwamen, aangestaard alsof 
we buitenaardse wezens waren. Onder 
luid applaus en ‘bravissimo’ -en ‘fan-
tastico’ geroep reden we verder.

De Italiaanse keuken
In het restaurant, dat we hadden 
bezocht, sprak men alleen Italiaans 
en ook de kaart was uitsluitend in 
het Italiaans opgesteld. Wij spraken 
geen Italiaans, al kende ik wel enkele 
Italiaanse woorden. De ober zette on-
gevraagd een schaal harde broodjes bij 
ons neer. Nadat we die met veel pijn 
en moeite hadden verorberd, vroeg hij 
mijn moeder iets in de geest van ‘pic-
coli, piccoli?’ of ‘piccoli panini?’ Mijn 
moeder, die er geen steek van begreep, 
knikte en lachte hem beleefd glimla-
chend toe. Kennelijk beschouwde de 
ober dit als een aanmoediging om nog 
zo’n schaal harde bolletjes voor te 
schotelen. Dit gedaan hebbende, stelde 
hij ons nog wat vragen, waar we geen 
barst van snapten, maar toen hij op de 
kaart ging wijzen en ons vragend aan-

keek, beseften we dat we iets moesten 
bestellen. Spaghetti was het enige dat 
ons bekend voorkwam op de kaart, 
dus bestelden we alle drie een portie 
spaghetti Bolognese. Na dit heer-
lijke maal zaten onze magen vol en 
dachten we klaar te zijn om te mogen 
afrekenen. Wat we nog niet wisten, 
was dat spaghetti in Italië als een soort 
voor- of bijgerecht wordt beschouwd. 
De ober deed dus zijn uiterste best nog 
iets aan ons te slijten. We hadden ech-
ter geen trek meer en zouden ook niet 
geweten hebben wat we nog anders 
zouden kunnen bestellen dan een cap-
puccino. Hoofdschuddend vertrok de 
ober en bracht ons daarna, nog steeds 

hoofdschuddend, onze cappuccino.

Spino
Een merkwaardige ontmoeting hadden 
we hoog in de bergen aan de dichtbij 
het Gardameer gelegen onbeveiligde 
en gevaarlijke bergpas de Passo Tratto 
Spino. Daar stond een vijftal huizen, 
waarvan er eentje werd bewoond door 
een oudere heer met slechts een tand. 
In zijn overhemdje en korte broek 
kwam hij ons zwetend tegemoet, 
toen we even stopten aan de kant van 
de weg. Het bleek te gaan om een 
meneer, die met het Italiaanse leger in 
Nederland had gevochten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Hij was er nog 
steeds trots op dat hij dat had gedaan 
en blij dat hij dat nu aan Nederlanders 
kon vertellen. Ook vertelde hij heel 
enthousiast, in het Duits, dat er rond 
Spino regelmatig auto’s in het ravijn 
stortten. Dat maakte mijn moeder, die 
toch al zo bang was geweest tijdens de 
bergrit, er niet rustiger op. Hartelijk 
afscheid nemend trokken we verder 

naar het naburige hete Rovereto om 
daar bij te komen van onze toch vrij 
schokkende ervaring en een heerlijk 
glas koude melk te drinken.

Achterwielprobleem
We vertrokken naar het Gardameer 
en verbleven daar een aantal dagen 
op een camping in Riva. Daarna 
bezochten we Milaan en Genua en 
gingen uiteindelijk naar Pisa om de 
scheve toren te bewonderen. Na een 
overnachting op een camping aldaar 
gingen we terug richting Nederland. 
Op die terugweg merkten we dat het 
bezit van een DAF ook zijn nadelen 
kan hebben. Bij Turijn en later bij 
Koblenz kregen we namelijk last van 
een rokend rechter achterwiel. Be-
paalde kogellagers bleken vastgelopen 
en moesten worden vervangen. Men 
bleek de goede oplossing voor het pro-
bleem niet paraat te hebben, waardoor 
we een aantal keren ‘met een kluitje in 
het riet’ ofwel met een rekening weer 
de weg op werden gestuurd. Telkens 
kregen we weer last van hetzelfde 
euvel, dat uiteindelijk pas in een 
Utrechtse garage werd verholpen.

Liefde op het eerste gezicht
Heel jammer dat we slechts één dag 
op camping “Deutches Eck” in Ko-
blenz konden verblijven, want ik ont-
moette daar een heel aardig en knap 
Duits meisje, waarmee ik verrassend 
goed kon praten, lachen en stoeien. 
Ze heette Heidi, woonde in Koblenz 
en was even oud als ik (15). Ik werd 
meteen stapelverliefd op haar. Ik had 
helaas geen leeg filmrolletje tot mijn 
beschikking om haar op de foto te zet-
ten. We wisselden adressen uit, maar 
hebben elkaar nooit geschreven. Ik 
besloot dat niet te doen, omdat ik niet 
zou hebben geweten hoe ik haar op-
nieuw zou kunnen ontmoeten. Ik had 
geen tijd (eindexamen voor de boeg) 

en geld (weinig zakgeld) voor lange 
dure treinreizen. Bovendien zouden 
er vele andere (Duitse) jongens achter 
haar aan zitten. Hoe kon ik daarmee 
concurreren op zo’n grote afstand. Het 
kon alleen maar op een teleurstelling 
uitlopen. Vermoedelijk heeft zij er net 
zo over gedacht, want ook zij stuurde 
me nooit een brief.

Vijf fijne autovakanties
Na deze vakantie ben ik nog drie 
keer met mijn ouders en hun DAF 
op vakantie geweest: in 1963 naar 
Venetië en de Adriatische kust en in 
1964 en 1965 met een DAF-750 naar 
Frankrijk en Spanje. Ik heb tijdens 
die autovakanties nooit problemen 
met hen gehad en zij niet met mij. Pa 
reed altijd de hele route en ik zat altijd 
naast hem in de auto, las de kaart en 
vertelde hem waar hij heen moest 
rijden. Dat laatste ging zelden fout. 

Ik bepaalde altijd waar we naartoe 
gingen. Hoe meer Pa moest rijden, 
hoe fijner hij het vond. Ma vond het 
allemaal wel best, zolang ze niet op 
de tocht zat. Als we zowel links als 
rechts een autoraam open hadden 
gedraaid, klaagde ze meteen over 
tocht. Wanneer het echter buiten en 
binnen de auto 30 tot 40 graden werd, 
moesten die ramen wel opengelaten 
worden en dan zat Ma met handdoe-
ken over haar hoofd te puffen en af 
te zien. In 1966 zouden mijn ouders 
met hun DAF naar Zuid-Spanje gaan, 
maar kregen een ongeluk ter hoogte 
van Vianen, waarbij de auto total loss 
werd gereden. Daarna kozen zij voor 
vliegvakanties, waarvan ze nog vele 
jaren hebben kunnen genieten.

Rob van den Hurk
r.vandenhurk@planet.nl

Vakantie met DAF-600 in 1962
Mijn vader begon vrij laat (51 jaar oud) met autorijden. Hij was in het begin van de jaren 60 één van 
de eersten in Utrecht-Noord, die een automaat van het Nederlandse merk DAF (600) bestuurde. 
Mijn ouders en ik gingen daarmee op vakantie: eerst (in 1961) naar België, Luxemburg en Duitsland 
en het jaar daarna naar Zwitserland en via de Gotthardpas naar Italië.
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Onze man in Sino
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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.

Aan de slag met art deco glas
In het kader van de expositie ‘Art 
Deco Glas, belofte voor het mo-
derne’ is er vanaf 12 in het Nationaal 
Glasmuseum in Leerdam iedere 
zondag van alles te doen. Beschilder 
of graveer een glas in art deco stijl, 
maak kennis met het glas fusen, 
maak een glazen raamhanger met 
de tiffany techniek of een sieraad 
van glazen kraaltjes. Of kom meer 
te weten over ontwerper Lalique 
of de historische auto’s met hun 
bijzondere automascottes tijdens 
een lezing. Iedere derde zondag van 
de maand is het ‘instapzondag’ en 
kun je zonder aanmelding vooraf 
mee met een rondleiding of een 
glazen hanger maken in de hotpot. 
Tenslotte is er in de zomervakantie 
vanaf 15 augustus op woensdag-
middag een workshop ‘maak je 
eigen Lucienne Bloch beeldje in 
klei’. Voor de meeste workshops 
is aanmelding vooraf nodig. Kijk 
op www.nationaalglasmuseum.nl 
of via afdeling reserveringen, tel. 
0345-614 960.

Een sprankelend zomerfes-
tival
Een aantal musici komt voor het 
eerst naar Zeist. Onder hen het 
Hagen Quartett, het Klieser/Bielow/
Schuch: Horn Trio en de Neder-
landse celliste Ella van Poucke. Zij 
verleent haar medewerking aan het 
openingsconcert met het Schumann 
Quartett. Het Jerusalem Quartet is 
maar liefst een hele week te gast en 
zal tweemaal optreden, waaronder 
op de slotavond van het festival. 
Daarnaast zijn er onder meer optre-
dens van het Sitkovetsky Piano Trio, 
cellist Orfeo Mandozzi en jonge Ne-
derlandse musici: violist Niek Baar 
en het Dudok Quartet Amsterdam, 
die recent prijzen wonnen. Kaarten: 
www.zeistermuziekdagen.nl.

Vanaf zondag 12 augustus
 

Workshops art deco glas
Vanaf 12 augustus: iedere zondag allerlei activiteiten rondom art deco glas. Workshops glas fusen, 
glas graveren, glas beschilderen in art deco stijl, tiffany, lezingen, rondleidingen, teveel om op te 
noemen. Nationaal Glasmuseum - museum, Lingedijk 28-30, Leerdam.

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.
 

11 - 25 augustus

Zeister Muziekdagen 2018
Ook in 2018 komen musici die tot de wereldtop behoren naar de Zeister Muziekdagen - een interna-
tionaal kamermuziekfestival dat plaatsvindt van 11 tot en met 25 augustus. Artistiek leider Alexander 
Pavlovsky heeft weer een boeiend programma opgesteld. Kaarten: zeistermuziekdagen.nl.
 
 

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570

Kom proeven!

Kom proeven!
Kom proeven!



Halverwege de negentiende eeuw 
deed Paus Pius IX een oproep (Nellis 
certe verbis) aan de gehele katholieke 
wereld om een dreigende verwoesting 
van Rome te voorkomen. De werving 
van Zouaven in Nederland kwam om-
streeks 1861 op gang. Rondreizende 
priesters in Nederland brachten deze 
pauselijke oproep rond. Dit leverde 
in tien jaar tijd een totaal van 3.181 
deelnemers uit alle provincies van 
Nederland op. De vrijwilligers werden 
aangenomen indien zij tussen de 17 en 
40 jaar waren, vrijgezel en minstens 
1,57 meter lang. In principe werd 
getekend voor twee jaar, waarna de 
Zouaaf een militair paspoort ontving, 
dat gold als reisdocument om terug te 
keren naar Nederland.

Voor de jongens uit Noordelijk Hol-
land gebeurde de aanmelding bij pater 
De Kruijf uit Amsterdam. Hij zorgde 
voor passen, voor reisgeld en pas-
sagekosten. Nicolaas Warmerdam uit 
Lisse/Hillegom vertrok met halfbroer 
Cornelis Schrama, later gevolgd door 
halfbroer Theodorus Schrama. Bij de 
broeders van het instituut St Louis te 
Oudenbosch werden ze voorbereid op 
de reis (onder andere met een instruc-
tielijst genaamd Lijst der Zonden).

Reis naar het onbekende
Per stoomtrein reisden ze via 
Roosendaal naar Brussel waar een 
bijzonder strenge keuring plaatsvond. 
Na goedkeuring werden ze ingeschre-
ven en ondertekenden het bewijs van 
voorlopige indiensttreding (Feuille 
d’enrolement).

Vanuit Brussel vertrokken de broers 
Nicolaas en Cornelis per trein naar 
Parijs waar afscheidsbrieven werden 
geschreven, voor het geval ze niet 
van de reis zouden terugkeren. Hierna 
volgde een 28 uur durende treinreis 
naar Marseille, waar ze het weekend 
verbleven.

Op maandag vertrok de boot naar Ci-
vitavecchia, een havenplaats bij Rome, 
de reis ging verder per trein. Vanachter 
de raampjes maakten de jongens (die 
nooit buiten hun woonplaats waren 
geweest) kennis met het Italiaanse 
landschap. Groot was de opwinding 
voor deze katholieke jongens toen ze 
voor het eerst de torens en koepels van 
de stad Rome zagen, met hoog daarbo-
venuit torenend de Sint Pieterskerk.

Op het perron in Rome wachtten een 
officier en een sergeant-majoor
de recruten op. Bij aankomst in de 
kazerne werd een tweede - strengere 
keuring - gehouden. Er werd een 
Zouaventenue aangemeten en het wa-
pennummer ofwel matricule-nummer 
werd bijgeschreven op het inschrijffor-
mulier. Daarnaast werd op dit bewijs 
aangegeven welke stukken de aspirant 
Zouaaf had overlegd om de keurings-
commissie in Brussel van zijn goede 
trouw te overtuigen. Daarbij hoorden 
een getuigschrift van de pastoor, een 
bewijs van een eventuele vrijstelling 
van militaire dienst en een toestem-
ming van ouders of voogden. Bij de 
fotograaf werd een portret gemaakt, 
van Theodorus heeft de familie later 
zijn foto ontvangen (zie bijlage).

Verblijf
Tijdens de vrije uren gingen de vrome 
Zouavenstrijders, gekleed in hun 
opvallend tenue, vooral op de kerken 
af. Ze kregen relieken van onbekende 
heiligen en werden door de geeste-
lijken voorzien van vele zegeningen. 
Vooral de Sint Pieter deed velen 
verbazen. Groot was het geluk toen de 
heilige Vader bij een Zouaaf het hoofd 
in de handen hield en in het Frans zei: 
“Goede Hollander, ik bid God alle 
dagen voor het goede Holland.”
Het is verboden de Paus lastig te 
vallen met een gedrukt verzoekschrift 
om een volle aflaat in het stervensuur, 
maar de Hollanders konden het niet 
laten het briefje op hun rugpand te 
spelden, waarna de Paus het met een 
lachje van verstandhouding onderte-
kende.
Op 29 juni 1867 werden de negentien 
martelaren van Gorkum (vermoord 
door Watergeuzen) heilig verklaard 
door de Paus, als dank aan Nederland 
voor de geleverde Zouaven en gelden.

Slechte omstandigheden
In primitieve ziekenboegen (vlooien 
en luizen in overvloed) veranderden 
de Hollandse jongens in een paar 
weken tot schimmen van zichzelf, vel 
over been. Zij droogden uit, kregen 
geen lucht meer en stierven soms, 
onder het bidden van hun maats, die 
vanwege de besmetting een eindje ver-
der op de grond waren neergeknield.
Dit werd echter nooit bekend bij het 
thuisfront. In de post naar huis werd 
niet gesproken over ziekten, ongerief 
of slechte voorzieningen. Er werd 
slechts geschreven over de rustige re-
gelmaat van dienst, devotie en natuur.

Op 2 juni 1866 kwam Cornelis 
Schrama (geboren op 22 mei 1844) 
in Rome te overlijden aan de pok-
ken. In 1867 brak de cholera uit. De 
ziekte openbaarde zich in juli in een 
Romeinse volksbuurt, kroop verder 
door de stad en trok een paar honderd 
burgers en 24 Zouaven het graf in.
Een groep van onder meer 20 
Nederlandse Zouaven hielp een 

noodziekenhuis in te richten voor de 
zieken en haalden doden op om deze 
-in een massagraf - te begraven (een 
getuige vertelde van soms meer dan 
160 per dag). Na een dag of tien was 
de ziekte bedwongen; er stierven drie 
Nederlandse Zouaven, waaronder op 
19 juli 1867 Nicolaas Warmerdam. 
Op 23 juli werd er officieel melding 
van gemaakt. De overledenen kregen 
een penning met als inschrift Bene 
Merenti (wel verdiend) en hun namen 
werden gegraveerd in een marmeren 
plaat op het kerkhof van Chiesa della 
Stella, Albano.

Oudenbosch
Pastoor Hellemons gaf aan Cuypers 
de opdracht in Oudenbosch een koe-
pelkerk in de vorm van de Sint Pieter 
te bouwen, met de gevel van de Sint 
Jan van Lateranen. Al in 1867 werd de 
eerste steen gelegd. Op het voorplein 
kwam een gedenkteken van paus Pius 
IX met een ingezakte Zouaaf aan zijn 
voeten. Het voetstuk vermeldde de na-
men van 27 gesneuvelde Zouaven en 
de drie choleraverzorgers van Albano. 
Door alle verhalen ontstond vanuit 
Nederland een nieuwe toestroom van 
vrijwilligers voor het pausenleger. 
Theodorus Schrama, broer van Corne-
lis en halfbroer van Nicolaas schreef 
zich in als Zouaaf op 1 december 
1867. Hij overleed 2 maart 1868. 
Pater De Kruijff droeg in De Star 
een plechtige requiemmis op voor de 
gesneuvelde Nederlanders (19).

Afloop
De Val van Rome kreeg zijn beslag op 
20 september 1870. Op 21 september 
1980 marcheerden de Zouaven bepakt 
en bezakt naar het Pietersplein om 
afscheid van hun Heilige Vader te 
nemen.
Het pauselijk leger van de Zouaven 
(1500 Belgen en Nederlanders) werd 
ontbonden. Binnen een week zaten de 
soldaten terug in de trein naar Civita-
vecchia van waaruit de terugreis per 
boot werd vervolgd. Oktober 1870 ke-
ren de manschappen terug. Paus Pius 
IX sterft op 7 februari 1878 (86 jaar 

oud). In 1880 werd in Oudenbosch de 
kerk ingewijd, waarna in 1912 de ere-
titel Basiliek werd toegekend. Pastoor 
van Hellemond stierf in 1884.

Op 13 november 1892 werd in Utrecht 
(in Tivoli) het Mentana herdenkings-
feest gehouden, met 650 deelnemers.

Brief
In het Zouavenmuseum vond ik een 
brief aan pastoor Hellemond, geschre-
ven op 29 oktober 1875 door pastoor 
B. Kerstens uit Hillegom, waarin hij 
de gegevens voor bidprentjes stuurt 
van de overleden Zouaven Nicolaas 
Warmerdam (geboortedatum 6 decem-
ber 1839), Cornelis Schrama (geboren 
22 mei 1842) en Theodorus Schrama 
(geboren 13 juli 1849). Zijn com-
mentaar is dat het oppassende jongens 
waren, waarover niets te zeggen viel.
Binnen de familie Warmerdam/Rus-
man te Hillegom zijn heel lang het 
jasje en de muts van Nicolaas bewaard 
gebleven.

Bronnen: http://zouavenmuseum.nl. 
Het Zouavenmuseum in Oudenbosch 
is de belangrijkste bron met veel 
documentatie over de geschiedenis, 
hun uniformen en memorabilia van de 
Zouaven terug te vinden is. Ook hun 
inschrijfformulieren heb ik daar terug-
gevonden. Bron voor dit verhaal is 
ook het dagboek van Zouaaf Cornelis 
Witte (van Texel) waarin onder meer 
te lezen is dat hij op 17 februari aan-
kwam in Rome. De kans is aanwezig 
dat Nicolaas Warmerdam en halfbroer 
Cornelis Schrama met hem in dezelfde 
treinen en op de boot hebben gezeten 
(het was een transport van 516 man). 
Hun inschrijving in Brussel was 12 
respectievelijk 10 februari 1866 en de 
reis naar het einddoel nam een aantal 
dagen in beslag.

Marianne Smit
030-2751960

De onbekende historie van de Zouaven
Met interesse heb ik in De Oud-Utrechter van 26 juni het verhaal 
van Theo Pel gelezen over zijn overgrootvader, de Zouaaf. In onze 
familie (zonen van de broer van mijn oma Rusman) zijn destijds 
drie jongens afgereisd naar Italië, waar ze als Zouaaf dienden. 
Met hen is het helaas niet goed afgelopen. Hun verhaal heb ik op 
papier gezet, aan de hand van familieverhalen en andere bronnen.
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Bewijs van voorlopige indiensttreding

Theodoor Schrama, 1867
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Je werd daar gekeurd voor de militaire 
dienstplicht. Ik weet nog goed dat ik 
daar moest verschijnen en met mij 
enige honderden andere jongens. 
Allemaal de klos, want de klos was 
je of althans zo ervoer je het als je 
die beruchte brief thuis kreeg dat je 
verwacht werd. Een mopje uit die tijd 
over het fenomeen dienstkeuring is 
mij nog wel bijgebleven.
Een beer, een haas en een vos moesten 
voor de keuring en hadden de pest 
aan de militaire dienst. Zij zochten 
naarstig een manier om er onderuit te 
komen. Na enig denken zei de vos: 
“Weet je wat, ik bijt mijn staart eraf, 
want een vos zonder staart is geen vos 
en daar zal ik wel op worden afge-
keurd. En ja hoor, na een tijdje kwam 
hij naar buiten en AFGEKEURD! De 
haas: “Bijten jullie mijn oren eraf, 
want een haas zonder oren is geen 
haas. En ook hij werd afgekeurd. De 
beer tenslotte, wat nu? “Ik heb geen 
staart of lange oren.” Tenslotte een 
ingeving: “Als jullie nu de tanden uit 
mijn bek slaan, moet dat toch leiden 
tot een afkeuring, want een beer 
zonder tanden is geen beer. Hij kwam 

even later naar buiten. En vroegen de 
anderen? De beer mummelde: afge-
keurd………. TE DIK!

Doorgelicht
Maar goed, de echte keuring ging als 
volgt. De ochtend was voor de medi-
sche keuring door een militaire arts in 
een spierwitte jas met een stethoscoop 
om zijn nek; de rest van de dag werd 
je letterlijk en figuurlijk doorgelicht. 
Vragen over ziektes bij jezelf of in 
je familie, je ging van de ene naar de 
andere kamer en maar vragen over 
van alles en nog wat. Ik weet nog dat 
mij gevraagd werd wat ik wilde als ik 
door de keuring kwam. Mijn oudste 
broer, een bekende in de sportwereld, 
zat ook in dienst, als beroepsmilitair. 
Hij was sportofficier. Sommige lezers 
zullen hem nog wel kennen, Mathijs 
(At) Velo, die naast sportofficier ook 
docent was bij de KNVB, scheids-
rechter bij de Biljart Bond en nog vele 
andere sportfuncties bekleedde; hij 
overleed helaas veel te jong aan een 
hartstilstand op het voetbalveld.

Door gesprekken met mijn broer wist 

ik het wel; ik wilde onderofficier 
worden. Die paar maanden extra die-
nen had ik er wel voor over. Soldaten 
kregen in die tijd zo’n gulden per dag, 
onderofficieren daarentegen werden 
beter betaald. Je mocht ook gebruik 
maken van de onderofficiers kantine/
mess, gedekte tafels met bediening en 
je had een slaapkamer met vier col-
lega’s, een aparte eigen wasgelegen-
heid en een bed met een pullman-ma-
tras met lakens. De soldaten sliepen in 
een slaapzaal met soms 20 tot 25 man, 
waar iedereen nog op een strobaal lag. 
Meestal met alle ramen potdicht, want 
je zou eens wat frisse lucht binnen 
krijgen. Toen ik later onderofficier-
wachtmeester was bij een paraat 
onderdeel en de weekdienst had en 
onder andere verantwoordelijk was 
voor het wekken van de manschappen 
om 06.00 uur, deed ik soms de deur 
van die manschappen slaapzaal open 
en ging dan bijna letterlijk van mijn 
sokken van de “frisse” lucht.

Stervenskoud
Ik werd goedgekeurd in de Knoop-
kazerne en moest in februari 1963 
opkomen in Ossendrecht. Februari 
1963, met een winter zo stervenskoud 
dat ze het er nu nog over hebben. Als 
oliebol, zo heette een groentje, de eer-
ste oefening in het veld; met je maatje 

slapen in een puptentje, ‘s morgens 
je schoenen niet aan kunnen krijgen, 
want die waren keihard bevroren.
Maar goed, daarna overgeplaatst naar 
Breda, de Chassékazerne voor een 
opleiding wachtmeester stuk com-
mandant veldartillerie 25 ponder. Ook 
jeugdsentiment, want dit type kanon 
staat nu in het Nationaal Militair 
Museum in Soesterberg. Aardig is dat 
dezelfde stukken veldartillerie nog 
steeds worden gebruikt door het korps 
De Gele Rijders, maar dan alleen voor 
het afgeven van saluutschoten.

Naam
Dat dus voor wat betreft de Knoop-

kazerne, die inmiddels gesloopt is en 
vervangen werd door een kantoor-
flat met in eerste instantie de naam 
Knoopkazerne en die inmiddels weer 
gerenoveerd is tot Rijkskantoor De 
Knoop. De naam is gelukkig wel 
blijven bestaan.

Verder hadden we nog de Hojel, de 
van Sypestein en de Kromhoutkazer-
ne, maar daarover misschien later.

Peter Velo Nieuwegein
pvelo@kpnmail.nl

 

Utrecht als legerplaats
Utrecht is vanouds een legerplaats. Wie heeft er geen herinne-
ringen aan een van die plekken. Ik kwam begin jaren zestig voor 
het eerst in aanraking met een van die kazernes, en wel met de 
Knoopkazerne aan de Croeselaan.

De Knoopkazerne



Katwijk was bij ons thuis een begrip. 
Het betekende voor ons kinderen: va-
kantie, zee, vrijheid, eindeloos spelen, 
gezelligheid en het woord ‘school’ 
bestond daar niet. Ieder jaar gingen we 
zes weken kamperen. Op het kampeer-
terrein in de duinen, vlakbij het strand. 
Mijn vader had zelf een huisjestent 
gemaakt. Op maat. Met zes (stapel)
slaapplaatsen. Een houten skelet met 
stevig canvasdoek eroverheen. Alles 
werd rondom vastgezet met touw en 
houten haringen. Na de opbouw kwam 
voor ons kinderen de taak de matras-

sen te vullen. In de houten kribben 
kwamen matrassen, gemaakt van jute. 
Wij moesten bij kampbaas Pauw een 
baal stro halen en de matrassen daar-
mee vullen. Niet te zuinigjes, anders 
lag je na twee dagen al in een kuil. Dit 
was nog in de jaren 1946-1953.
Voor mijn moeder kwam er een mooie 
kookgelegenheid. De pakkisten wer-
den op elkaar gezet. De wanden kon 
je neerklappen en klaar was haar keu-
kentje. Onderin de pannen, bovenin 
de primus en petroleumstellen. Water 
haalden we bij de pomp. De vaders 
pompten om beurten de tank vol en bij 
een kraan eronder kon je dan je emmer 
of kan vullen. Het was natuurlijk wel 
pompwater. Je kon er beter niet aan 
ruiken! Zes oneindig heerlijke weken 
konden nu beginnen. Wij wisten niet 
hoe bevoordeeld wij kinderen waren. 
De thuisblijvers vonden het maar niks: 
ZANDHAPPEN!

Liesbeth van der Horst
Koekange (Dr)

In 1980 kochten wij, samen met mijn 
zwager, voor 900 gulden een tent-
huisje (3x5 meter). Het waren triplex 
wanden met een dak van zeildoek 
(wel heerlijk fris ‘s nachts). In deze 
beperkte ruimte sliepen wij met vier 
volwassenen en drie kinderen. De 
volwassenen in een dubbel stapelbed 
en de kinderen driehoog. Er was vrij-
wel geen comfort; geen water, geen 
licht, geen toilet. De voorraden lagen 
in een kist, ingegraven in het zand, 
om het nog een beetje koel te houden. 
Kortom, veredeld kamperen.

Wij hadden geen auto, dus met de 
trein naar leiden en verder met de fiets 
met volledige bepakking. Alleen in de 
zomer kwamen wij een paar weken. 
Na een paar prachtige zomers hebben 
wij het huisje weer verkocht.

Piet Groenheijde

De ouders van mijn vriendin, Nel 
Bröker, hadden ook zo’n tenthuisje 
op camping Zuidduinen. Ik mocht als 
pubervriendin vaak mee. Wat hebben 
we genoten van zon-zee-strand. En 
duinen!
Water moesten we halen bij het hoofd-
gebouw, net als afwassen en douchen. 
Het had zo z’n charme en we hadden 
veel lol daar. Voor verlichting hadden 
we gaslampjes, met zo’n ‘kousje’. 
Verder geen radio of tv, maar gezellig 
spelletjes doen.
Op zaterdag werd er omgeroepen: “De 
haringman is op het terrein” net als bij 
andere evenementen.
Later, toen ik getrouwd was en drie 

kleine kinderen had, hebben we weer 
heerlijke vakanties gehad. De kindjes 
vonden ‘die grote zandbak’ geweldig.
Vorig jaar zaten mijn man en ik in 
Noordwijk. En als gepensioneerden 
zijn we nog eens gaan kijken, heerlijk 
op de fiets door de duinen. De cam-
ping is nu voor caravans met meer 
comfort, maar er stonden ook nog wat 
tenthuisjes. Voor mijn gevoel zag het 
er nu uit als een vluchtelingenkamp. 
Maar de ligging is nog altijd uniek!

Riny Snel-Verkuil
Houten

Mijn herinneringen aan het kampeer-
terrein Zuidduinen in Katwijk dateren 
van de jaren vijftig. Mijn vader, Karel 
Poll, timmerde in een loods achter 
ons huis in het Ondiep tenthuisjes, 
die voorzien waren van een dak van 
tentzeil. Deze huisjes verhuurde hij op 
dit kampeerterrein. Omdat het een ge-
meentelijk kampeerterrein was, mocht 
per gezin een huisje geplaatst worden.
De eerste huurders kregen dus een 
tenthuisje op hun naam, zodat mijn 
vader er meer kon neerzetten. De 
kampbaas heette Kleinman en was 
een echte Katwijker. Hij woonde in de 
zomer met zijn vrouw en dochter in 
een houten huis naast de slagboom op 
het kampeerterrein.
Op de camping kwam iedere dag een 
rijdende kruidenier op het terrein en 
dan werd er omgeroepen “de kruide-
nier is gearriveerd”. Dit was een hele 
leuke kruidenier, later is hij getrouwd 
met een Utrechts meisje dat ook op het 
kampeerterrein vertoefde.
Ieder voorjaar reed mijn vader met de 
vrachtwagen vol huisjes naar het kam-
peerterrein, waar die huisjes opgezet 
moesten worden. Een heel werk en 
flink sjouwen door het mulle zand.
Als ze dan stonden, volgde de inrich-
ting. Houten stapelbedden werden 
getimmerd en mijn zus en ik moesten 
dan jute zakken vullen met stro. Deze 
zakken deden dienst als matras. De 
balen stro lagen in een hok achter de 
woning van de kampbaas.
De eerste nacht slapen op zo’n zak 
was altijd een probleem; je rolde er zo 
af. Maar na een paar dagen werd die 
strozak platter en was het goed slapen 
op zo’n zak.
De personeelsvereniging van de 
Utrechtse Politie had ook twee van 
die tenthuisjes die eveneens door mijn 
vader werden vervoerd.
In het seizoen reed mijn vader iedere 
zaterdag naar Katwijk, maar haalde 
eerst overal mensen en hun bagage 
op die een huisje bij hem hadden 
gehuurd.
In de laadbak zaten soms wel 20 man 
tussen de bagage en de fietsen. Dit 
mocht toen al niet, maar het gebeurde 
gewoon.

Op een zaterdag kwam hij in het 
centrum van Leiden met pech te staan, 
middenop de tramrails. Mijn vader 
roepen dat iedereen z’n mond dicht 
moest houden en hij de straat op om 
mensen te charteren die de vrachtwa-
gen van de rails konden duwen. Dat 
gebeurde, terwijl er zo’n 20 man in die 
laadbak zat.
De tenthuisjes waren voor de huidige 
begrippen heel simpel. Electra was 
een olielamp en een koelkast bleek 
een wasketel met deksel, die werd in-
gegraven in het zand naast een huisje. 
Petroleumstellen voor het koken, 
water uit een jerrycan.
Op het terrein was ook een groot 
tenthuis van een evangeliegroep, 
waar juffrouw Van Harte de scepter 
zwaaide. Iedere dag trok zij met een 
groep kinderen de duinen in of naar 
het strand. Een duin over en je was 

aan het strand.
Ook was op het terrein een grote duin-
pan, “de kuil” genoemd, waar veel 
werd georganiseerd.
Veel families stonden jarenlang elk 
seizoen op dit terrein. Ik herinner mij 
onder meer namen van de families 
Zwartjes en Peek uit Utrecht. Ook 
veel Leidenaren hadden daar een 
tenthuisje.
Ik kijk terug op een erg mooie tijd op 
dit kampeerterrein. Ik ben een paar 
jaar terug nog eens naar dit terrein 
wezen kijken, maar kende het niet 
meer terug.

Anneke Poll
Houten

Camping Zuidduinen in Katwijk
De vraag naar herinneringen aan camping Zuidduinen in Katwijk leverde nogal wat reacties op. Op 
deze pagina een weergave van die reacties aan de hand van lezersinzendingen.
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Water halen bij de pomp (foto L.vd.Horst)

Lekker relaxed. Niets moet! (Foto R. Snel)

Bij het tenthuisje van de familie Bröker (foto R. Snel) De activiteiten in 'De Kuil' trokken veel belangstelling (foto A. Pol)
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Roze Wolkennachten
Adrianne Dercksen schreef een boek over De Roze Wolk 
en De Wolkenkrabber, die bijna een kwart eeuw een begrip 
waren in de stad Utrecht en ver daarbuiten. Geopend in 
1982 en 1984 groeiden ze snel uit tot hotspots in Utrecht. 
Duizenden homo’s, lesbo’s, biseksuelen, hetero’s, trans-
genders en dragqueens van allerlei pluimage vonden jaar 
in jaar uit de weg naar disco en café. Tot in 2006. Dit 
boek bevat in woord en beeld een uniek stuk Utrechtse 
geschiedenis. Het telt 191 pagina’s

 

Hendrik Groen, Leven en laten leven
Er is weer een nieuw Hendrik Groen-boek uitgekomen. 
Een feest voor fans, al gaat dit boek niet over de tachtiger 
Hendrik Groen. Het is wel geschreven met dezelfde 
kenmerkende humor en het scherpe observatievermogen. 
Hoofdpersoon is ditmaal Arthur Ophof, die zich het le-
ven anders had voorgesteld. In plaats van spectaculaire 
reizen te maken naar verre landen staat hij vier keer per 
week in de file.

 

Kees Lam vertelt
In dit boek neemt schrijver Kees Lam u mee naar een 
andere tijd, toen alles nog handwerk was. Kees Lam (89) 
schreef het boek om een generatie bij te praten die nu op-
groeit en geen weet heeft van hoe het leven van alledag 
vroeger was. Maar ook voor mensen ‘van zijn tijd’ is het 
leuke leeskost en roept het ongetwijfeld nostalgische 
gevoelens op.

 

Roze wolkennachten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95
Hendrik Groen, leven en laten leven .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,99
Kees Lam vertelt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  16,80
Het Ramblers Dansorkest . Hilversum Expres(s) (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  17,95
Poppioniers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  29,99
Oma kan jij nog huppelen? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,75 verzendkosten worden berekend . Bij meer 
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten . 
 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 

Ja, ik bestel:

Het Ramblers Dansorkest (1944) -
Hilversum Expres(s) (CD)

De nieuwe Doctor Jazz CD is uit. Hij bevat 
de voor de swingliefhebbers interessante 
opnamen van The Ramblers voor Decca in 
1944 en enkele niet eerder uitgegeven opna-
men van The Ramblers voor de Nederland-
sche Omroep en GTB.

 

Poppioniers
De muziekgeneratie die in de jaren 60 het fundament 
legde voor podia als de Melkweg, Pinkpop, Paradiso en 
Lowlands.
50 jaar geleden vond de oerknal van de popmuziek plaats. 
De ‘roaring sixties’ waren op hun hoogtepunt en na dat 
jaar zou de popmuziek nooit meer hetzelfde zijn. Tom 
Steenbergen beschrijft in Pop-pioniers hoe een muziek-
verslaafde generatie zorgde voor het ontstaan van talloze 
poppodia en popfestivals.

 

Oma kan jij nog huppelen
Een verhalenbundel over klein geluk. Een boek vol 
kleine wijsheden over grote geluksmomenten. In een 
bonte verzameling rijgt Irene Kraaijenhagen herkenbare 
situaties, gekke types, oude liedjes en 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
kans op een kennismaking.

€ 24,95 € 19,99

€ 16,80 € 17,95

€ 29,99 € 12,95

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 .



Iedere avond liepen wij in groepjes 
naar de Damstraat, waar de botsau-
tootjes stonden. De jongens vonden 
het leuk een meisje die aan de zijkant 
stond uit te nodigen om een ritje mee 
te rijden. Spontaan stapte je dan in, 
maar het ging er vaak heftig aan toe. 
Hoe banger je werd, hoe leuker de 

jongens het vonden. Soms botsten 
ze frontaal tegen elkaar aan en dan 
werden ze gewaarschuwd en bij een 
tweede waarschuwing werd je aan de 
kant gezet.
Daarna hoopten de jongens dat je de 
rest van de avond met hen optrok. Het 
was in die tijd ook de gewoonte dat 

een jongen voor het meisje betaalde. 
We vonden het altijd jammer dat we 
op tijd thuis moesten zijn en hadden 
vaak het idee dat andere meisjes lan-
ger mochten opblijven dan wij.

Heerlijke soezen
In het midden van de Kanaalstraat 
stond een kraam met overheerlijke 
slagroomsoezen, waar je eigenlijk niet 
omheen kon. Die móést je een keer 
geproefd hebben. Maar aangezien 
vader die week last had van spit en wij 
zijn gekreun aanhoorden, begrepen wij 
dat we maar beter even niet aan zijn 
hoofd konden zeuren.
Uiteindelijk hebben wij hem op de 
laatste dag van de winkelweek aan het 
lachen gekregen en mochten wij op 
het laatste moment alsnog die soezen 
gaan kopen voor bij de koffie. Ze 
gingen als broodjes over de toonbank 
en vlak voor we aan de beurt waren, u 
raadt het vast al, waren ze uitverkocht. 
Beteuterd keken we elkaar aan. Wat 
moesten we nu? We hadden vaders 
portemonnaie meegekregen en we 
wisten als geen ander dat wij er nu 
ook echt gebruik van moesten maken, 
want morgen kon het anders zijn, 
dus.... Dan maar naar de snackbar Li-
berty op de hoek Bandoengstraat waar 
de draaimolen stond voor de kleintjes. 

Daar kochten wij een paar zakken 
patat met mayonaise. Niet iets voor bij 
de koffie, maar dat maakte ons niets 
uit, want het smaakte ons prima.

Schiettent
Toen wij een paar jaar later vaste 
verkering kregen, liepen we met onze 
aanhang naar de Damstraat waar een 
schiettent stond. Mijn vriend Martin 
(ben inmiddels 53 jaar met hem 
getrouwd), die toen nog in militaire 
dienst zat, blufte dat hij met gemak in 
de roos kon schieten. Dat wilden wij 
weleens zien!
Hij kocht een kaartje en mocht drie 
pogingen doen. Hij pakte het geweer 

aan, zette het tegen zijn schouder en 
kneep zijn linker oog dicht. Hij richtte, 
richtte nog eens en schoot. Jammer, 
ernaast. Hij richtte opnieuw en ook het 
tweede schot was ernaast. Nu moest 
het toch echt gaan gebeuren. Muisstil 
was het inmiddels geworden. Toen 
kwam het derde schot.... RAAK... 
midden in de roos. Dat moment werd 
vastgelegd op een foto. We moesten 
nog even wachten tot de foto klaar 
was en trots overhandigde hij mij de 
foto. Deze avond kon bij hem niet 
meer stuk.

Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma47@planet.nl

Een schot in de roos; winkelweek 1964
In de Lombokstraat was een keer per jaar buurtfeest en aanslui-
tend de beroemde Lombok-winkelweek. Daar keken we altijd 
naar uit. Je mocht dan langer opblijven. Wij zusjes tutten ons 
iedere avond op en liepen dan een paar keer de Kanaalstraat 
op en neer, waar je de mooie etalages kon bekijken. In de hele 
Kanaalstraat stonden gezellige kraampjes en eettentjes en de 
geuren van verse popcorn en suikerspinnen waren uitnodigend. 
Muziek van Anneke Grönloh; Brandend Zand, Soerabaja, Paradi-
so en Spiegelbeeld van Willeke Alberti waren de meest gedraai-
de nummers. De sfeer was geweldig en het was er gezellig druk.
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De derde poging was middenin de roos

Opa Cor en ik zijn een béétje 
ouderwets en we gruwelen van de 
negatieve berichten die soms uit die 
hoek komen. Maar Darren heeft het 
getroffen en komt thuis met mooie 
verhalen over de avonturen die hij 
beleeft als hij na school nog een paar 
uur BUITENschools wordt opgevan-
gen. Hij vist, zwemt, klimt en ravot, 
maakt kampvuurtjes, gaat de natuur 
in, knutselt, kortom, het lijkt wel 
of hij bij de, zoals wij dat vroeger 
noemden, ‘padvinderij’ zit. Hij leert 
er ook veel. Met een loep zat hij 
buiten in de zon zijn naam in een 
stuk hout te branden. We wisten niet 
wat we zagen. Dat was precisiewerk 
en daar moest hij veel geduld voor 
hebben.
Opa Cor was héél enthousiast en zei 
dat hij het knap werk vond, maar dat 
Darren wel moest uitkijken dat hij 
geen echte brand zou veroorzaken. 
Ja, de brandweerman zit nog in opa!
Een paar dagen later, toen we op-
pasten, zat ons vriendje weer in de 

tuin met z’n loep en een plankje. 
We zetten hem een pet op en zeiden 
dat hij een zonnebril op moest. Het 
was zó warm en kijken naar het felle 
licht dat de loep veroorzaakte was 
niet goed voor zijn ogen. Een zucht 
en ‘okè dan’, maar dan mochten we 
verder niet kijken waar hij mee bezig 
was.
Toen we naar huis gingen, werd 
het kunstwerkje met de tekst OPA 
EN OMA plechtig overhandigd. 
Fantastisch! Kevin, Darrens vader, 
is op het ogenblik dagelijks in de 
weer om de tuin in te richten. Alles 
zoveel mogelijk zelf doen, bestraten, 
grasmat erin, schutting zetten en 
veranda bouwen. Grote klasse. Dar-
ren en zijn broertje Caelum staan er 
met hun neus bovenop. Caelum heeft 
een speelgoed grasmaaier, hij noemt 
het een masmeier, en loopt als een 
echte tuinman over het gazon heen 
en weer. En Darren? Die zit in de 
garage en zoekt afvalhout bij elkaar. 
Hij wil een boot bouwen.

Het is weer op een oppasdag dat hij 
druk in de weer is met zaag, hamer 
en spijkertjes. Opa houdt zijn hart 
vast! “Jochie kijk uit voor je vingers 
hè, hou dat stuk hout even anders 
vast.” Maar Darren weet wat-ie doet, 
klemt het hout vast en zaagt rustig 
door. “Ja opa, ik kijk heus wel uit.” 
Even later komt zijn hoofd om de 
hoek van de deur: “Tadáá, ik heb al-
vast een mast!” Na een poosje komt-
ie weer naar ons toe, nu met een 
vraag voor mij. “Oma, wat zou jij 
nou gebruiken als jij een zeil moest 
maken?” Ik denk na en zeg dat een 
stuk van een oude boodschappentas 
misschien iets is, of een stukje stof. 
“Oké, bedankt voor de tip, ik kijk 
wel even”, zegt de klusser en weg is 
hij. Dan komt hij weer even binnen 
en zoekt plakband, een schaar en 
stiften. “Gaat het jongen?”, vraag ik. 
Met een rood hoofd van de inspan-
ning staat hij voor me: “Pffff…. de 
spijkers zijn op, ik moet het zeil nu 
maar even plakken, geen probleem.” 
Cor kijkt om een hoekje, het is erg 
stil in de garage. Hij ziet Darren 
geconcentreerd een stuk van een geel 
Sorbo-doekje afknippen. Eigenlijk 
wil hij wéér waarschuwen dat Dar-
ren moet opletten met knippen, maar 
hij houdt zich in. Kleintjes worden 

Vakwerk
Kleinzoon Darren woont alweer een poosje met zijn papa, mama 
en broertje in Hoef en Haag. Hij is helemaal ingeburgerd en voelt 
zich daar als een vis in het water. Heeft vriendjes, voetbalt, 
heeft het naar zijn zin op school en op de BSO. Dat zo’n buiten-
schoolse opvang ook héél veel kan betekenen voor een kind is 
ons inmiddels wel duidelijk.

De Lombok Winkelweek bood plezier aan alle leeftijden

groot opa, én handig 
én verstandig.
Als de klus geklaard 
is, komt de scheeps-
bouwer met het 
resultaat de kamer 
in. “Nou, wat vinden 
jullie ervan? Stukje 
vakwerk hè?” Zijn 
handen zijn aan de 
zijkant pikzwart van 
de stift waarmee hij 
tekens op het hout 
heeft getekend. Op het 
‘zeil’ staat dat de boot 
Darren heet. Trots als 
een pauw poseert hij 
voor mij, want oma 
mag daar bést een 
stukje over schrijven, 
jaha volgens Darren 
vinden andere mensen 
het heel leuk iets over 
hem te lezen, dat heeft 
hij zélf gehoord. En, 
voegt hij eraan toe: 
“Misschien kunnen 
die mensen dan óók tegen hun kleinkinderen zeggen dat ze een 
boot moeten maken. Komen ze óók in de krant!”
Nou, opa’s en oma’s….wat een goed idee. Kom maar met uw 
verhalen en foto’s.

Irene Kraaijenhagen



komen. Via Enschede, Osnabrück en 
Bremen reden we richting Hamburg. 
Daar aten we in een chauffeurscafé. 
Man, man, ik keek mijn ogen uit: wat 
die kerels verorberden. Als ze een 
paar Mark meer betaalden, kregen ze 
een extra grote portie en een gewone 
portie vond ik al veel. En het ging 
allemaal naar binnen!

Na Hamburg, richting Lübeck, werd 
het stiller op de weg, de avond begon 
te vallen. Nu begon onze taak: de 
chauffeur bezig houden. De ene mop 
na de andere, anekdotes, verhalen 
over onze studie, vriendinnetjes. Teun 
Roos en ik vulden elkaar steeds aan, 
maar op den duur……….. dan weet je 
gewoon niks meer. Toen draaide onze 
chauffeur, een gezellige dikkerd, de 
rollen om. Hij begon te vertellen. Over 
zijn vrouw, kinderen en ik weet al niet 
wat meer.

Doffe klap
Ondertussen was het aardedonker 
geworden, koplampen aan, we reden 
over de Lüneburgerheide. Op een 
hoge heuvel werd de zware auto in 
zijn vrij gezet en we denderden, met 
meer dan 100 kilometer per uur over 
de weg naar beneden. Tegenliggers 
waren er niet. Ineens zagen we in een 
flits een groot hert de weg oversteken. 
Remmen was er natuurlijk niet bij. 
Een doffe klap. Waarschijnlijk hebben 
we het dier geschampt. Pas enkele 
kilometers verderop, toen de auto uit 
zichzelf langzamer ging rijden, stopten 
we. Klommen uit de cabine, onder-
zochten de bumper, maar vonden daar 
gelukkig niets.

Via de veerboot Puttgarden - Lol-
land reden we Denemarken in en na 
een aantal uren zagen we de bordjes 
Köbenhavn opduiken. Het was on-
dertussen al 1 uur ‘s nachts. Ergens in 
de buurt van het centrum werden wij 
er uitgezet, de gemoedelijke dikkerd 

bedankte ons voor de nuttige conver-
satie, wenste ons succes, zwaaide, 
claxonneerde een keer en vervolgde 
zijn reis naar het bedrijf, waar hij ‘s 
morgens ging lossen.

Doodstil
Daar stonden we. In een doodstille 
wijk. Geen idee welke richting we 
uit moesten om bij onze bestemming 
te geraken en dat was de Borneovej. 
Daar woonde een invalide stuurman 
met zijn gezin. Teuns vader was ver-
bandmeester bij de Shell en deze had 
de zeeman geholpen, toen hij daar het 
ongeluk kreeg. Uit dankbaarheid had 
de man gezegd: als er ooit eens een 
familielid mijn kant op komt, dan is 
hij welkom. Dat waren wij nu dus.

Maar midden in de nacht konden we 
daar moeilijk aanbellen. Dus besloten 
we richting het centrum te gaan en 
later uit te zoeken waar de Borne-
ovej was. Ondertussen begon het te 
motregenen.
Zodoende schoten we bij een kantoor-
pand de donkere nis bij de voordeur 
in. Zochten in onze rugzak wat eet-
baars en drinken en installeerden ons 
voor de rest van de nacht. “Nou, Arie, 
dat wordt een kil, winderig nachtje.”

Goed volk
Ineens ging de deur achter ons een 
klein beetje open, een zaklantaarn 
bescheen ons. Een nachtwaker 
informeerde wat wij daar deden. In ‘t 
Engels legden wij uit dat we studenten 
uit Holland waren en morgenochtend 
naar kennissen in de stad gingen. Toen 
de man overtuigd was dat wij goed 
volk waren, maakte hij ons duide-
lijk dat we met onze bagage binnen 
mochten komen en wenkte ons verder 
mee het gebouw in. We gingen een 
paar trappen af, naar de kelder. Daar 
stond de cv ketel, het was er heerlijk 
warm en met handen en voeten legde 
hij uit dat we daar slapen mochten! 
Ongelooflijk, wat een vriendelijke ke-
rel. Dat lieten we ons geen twee keer 

zeggen. De vochtige kleren konden 
gelijk goed drogen.

Superaardig
‘s Morgens kwam hij ons ophalen, 
bracht ons naar de kantine waar we 
heerlijk mochten eten en zei dat de 
chef ons wilde spreken.

Deze man had al begrepen dat wij 
Nederlanders waren en vertelde ons 
dat wij, - hoe is het mogelijk- in het 
gebouw van de Philipsvestiging in Ko-
penhagen hadden geslapen. Gezellig 
met hem zitten praten en hij zorgde dat 
een auto van het bedrijf ons naar het 
huis van de Deense stuurman bracht. 
Alweer zo’n superaardige Deen!
Maar zodoende stonden we rond half 
tien daar al voor de deur. Na de eerste 
verbazing werden we vriendelijk uit-
genodigd binnen te komen. Drie dagen 
zijn we daar gebleven. Ik leerde er 
bij mijn ontbijt smörebröd met haring 
eten, daarna crackers met jam toe. 
Wel wat anders dan de boterham met 
hagelslag thuis !

Highlights
In de stad alle highlights bezocht, de 
zeemeermin, o, wat is ze klein; het 
koninklijk paleis, de wisseling van de 
wacht; het vliegveld Kastrup; pony-
rijden in een manège. De dochter des 
huizes sjouwde vaak met ons mee. Zij 
wist de weg goed. Teun en ik gingen 
naar attractiepark Tivoli. Het leukste 
wat me daarvan is bijgebleven, is het 
gooien met afgekeurd aardewerk. Dat 
gekletter van die brekende borden en 
schalen. Je overtollige energie kon 
je met dat gooi- en smijtwerk goed 
kwijt. Toen we afscheid namen van het 
gezin, voelde dat bijna als van je eigen 
familie.

Dancing
Al liftend kwamen we in Roskilde, 
de stad met de koningsgraven en ons 
doel voor die dag, Odense, op het 
eiland Fünen, waar we van plan waren 
naar de grootste dancing van die stad 

te gaan. Op aanraden van de invalide 
zeeman. Hij had daar nog mooie 
herinneringen uit zijn vroegere leven 
liggen.
Zo gingen we om een uur of tien, het 
was nog licht, vanuit de Jeugdherberg, 
daarheen. We hebben er inderdaad 
een mooie avond gehad. Na een paar 
uurtjes kwamen we in contact met 
een groep Deense VN-soldaten en zij 
nodigden ons uit bij hen te komen zit-
ten. Drinken en dansen. De hele nacht 
door! Toen we om een uur of vijf, zes 
weer buiten stonden, was het alweer 
licht. Terug naar de Jeugdherberg kon 
nog niet, want die was nog dicht. Maar 
we zijn de tijd doorgekomen, hangend 
op een bankje in een park.

In de dagen daarna ging het terug rich-
ting Holland en toen we in een dure 
BMW bij de grens met Nieuweschans 
stonden en ik aan een jongen vroeg of 
deze weg ook naar de stad Groningen 
liep en hij in goed Gronings ant-
woordde: Kwait nait, zei ik tegen onze 
Duitse chauffeur dat we duidelijk op 
de goede weg waren.

In Groningen pakten we de trein naar 
Amsterdam. Slenterden daar door 
het centrum, sliepen in een hotelletje, 
ergens aan een gracht, voor 3 gulden 
de nacht, wat betekende dat we met 
zijn achten in één ruimte sliepen. 
Zwart, bruin, blank, van alles sliep 
daar. De hele nacht mijn hand maar op 
m’n rugzak gehouden. Geslapen heb 
ik vast niet.

De volgende morgen de trein naar 
huis. Moe, maar met veel leuke 
herinneringen, die na ruim 50 jaar 
nog steeds de moeite van het vertellen 
waard zijn, kwamen we weer thuis.

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

 

 

Onze tocht naar Kopenhagen
“Nou, jullie weten wat er van 
jullie verlangd wordt: kletsen 
en nog eens kletsen. Dat is 
de enige reden dat ik jullie 
meeneem. Het wordt een 
lange rit en ik moet bij de les 
blijven. Oké ?”
Wij knikten en klommen de 
hoge cabine in, ‘s morgens 
vroeg, 18 augustus 1964. 
Vanaf een industrieterrein 
startte onze reis. Een onder-
aannemer vervoerde bederfe-
lijke waar naar Kopenhagen. 
De chauffeur wilde wel lifters 
meenemen, mits deze hem 
alert hielden op deze lange 
route die hij in één keer zou 
rijden. ARBO, tachograaf en 
een rijtijdenbesluit beston-
den nog niet in dat jaar.

Wij zagen hier een makkelijke manier 
in om in één keer in Denemarken te 
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Met de trein is comfortabel, maar liften veel avontuurlijker

Juiste gemeen-
schap gezocht
Toen ik na de Tweede Wereld-
oorlog, voor het eerst naar de 
lagere school ging (thans ba-
sisschool) werd dat de Chris-
telijke Bloem-straatschool, in 
Oudwijk. De gemiddelde klas-
sen hadden 48 leerlingen en 
centrale verwarming bestond 
nog niet (tenminste voor zover 
ik weet, nog niet op de scho-
len), maar er stond in de klas 
wel een grote kachel die het 
lokaal warm kon houden.

De eerlijkheid gebied te zeggen dat de 
keuze voor de meeste ouders gewoon 
gemaakt werd omdat de school zo 
dichtbij was, dat had dus niets met het 
geloof te maken. Omdat er in die tijd 
bij de gegoede lui en het Koningshuis 
thuis altijd Frans gesproken werd, 
kregen wij in de eerste klas onze eerste 
Franse les! Naast de Franse les, kregen 
wij natuurlijk ook rekenen, schrijven, 
aardrijkskunde, Bijbelse geschiedenis, 
vaderlandse geschiedenis, enz.

Ik weet niet of het is gekomen doordat 
ik Nederlands Hervormd gedoopt ben, 
maar ik had altijd grote interesse in 
de Bijbelse geschiedenis. De gehele 
schoolgang (op de Christelijke School) 
haalde ik daarvoor dan ook achten 
en negens op het schoolrapport. Het 
bijzondere was dat er thuis niets aan 
geloof gedaan werd. Ik werd dus niet 
extra gevoed.
Ik was ook de enige die zondags naar de 
kerk ging. Daarvoor had ik ook nog op 
de Zondagsschool gezeten. Misschien 
wel omdat ik de enige thuis was, maar 
ik ging uiteindelijk wel zoeken welke 
godsdienst het best bij mij paste. Ik 
ging dus niet alleen naar de Hervormde 
kerk in de Hobbemastraat (de kerk waar 
ik dus thuis hoorde), maar ook naar de 
Katholieke kerk in de Adriaan van Os-
tadelaan, naar de Gereformeerde Kerk 
op de hoek Maliebaan/Burgemeester 
Reigerstraat (al een aantal jaren geleden 
afgebroken) en de Pinkstergemeente bij 
de Kromme Nieuwe Gracht.
Toen ik op kamers ging wonen, ontving 
ik zes weken lang mensen van de 
Jehova’s Getuigen, en ook later, jonge 
Amerikanen die de leer van de Mormo-
nen kwamen verkondigen (in Nederland 
geheten De Kerk van Jezus Christus 
van de Heiligen der Laatste dagen).
Op televisie volgde ik dan ook nog 
Hour of Power. Ja, en dan moet je op 
enig moment een keus maken. Dat was 
best moeilijk, want elk genootschap had 
wel iets. Omdat ik alleen het proces heb 
doorgemaakt, moest ik er ook alleen uit 
zien te komen. Alles afwegende heb ik 
besloten uiteindelijk toch maar bij mijn 
eigen kerk te blijven. En dat was dus de 
Nederlands Hervormde kerk.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

 



Daar stond tegenover dat we werden 
geacht de hele vakantie te helpen met 
klusjes en bedienen aan tafel. Dat 
leek ons geen probleem. Het idee op 
die manier Italië te kunnen bezoeken 
overstemde alles. We boekten een 
treinreis met de Bergland Express die 
ons er linea recta heen bracht.
We hadden een heerlijke vakantie 
waarvan we zeer genoten. Op de 
markt kwamen we voor het eerst in 
aanraking met het fenomeen afdingen. 
Mijn vriend kreeg er lol in en kon 
het met zoveel theater brengen dat 
de marktkraamhouders er eveneens 
van genoten. Op een middag waren 
we al lang weer terug in ons pension, 
maar Seppel hield het daar niet uit. 
Hij rende voortdurend heen en weer 
tussen pension en markt en kwam 
dan triomfantelijk thuis met nóg een 
tafellaken. Die zomer is het thuisfront 
bedolven onder Italiaans linnengoed.

Angstaanjagend
Het weer was een beetje angstaan-
jagend: er was een warmte waar 
dreiging van uitging. Niet dat wij daar 
op dat moment oog voor hadden. We 
brachten veel tijd door aan het strand. 
Maar op een dag nodigde een Duits 
echtpaar ons uit een dag mee te gaan 
naar Venetië. Onderweg werden we 
overvallen door een enorme hagelbui: 
hagelstenen zo groot als pingpongbal-
len sloegen deuken in het dak van de 
auto. In Venetië was het alweer mooi 
weer. Wat waren we onder de indruk 
van deze prachtige stad.

Onze gastvrouw was een ander ver-
haal. Zij bleek een zeer uitgekookte 
tante, die overal geld uit probeerde te 
slaan. Zo moesten wij niet alleen veel 
meer werk doen dan de kleine korting 
rechtvaardigde. Er was ook een Neder-
landse jongen intern die de hele dag 
gecommandeerd werd en moest slapen 
in een kast die op een kiertje werd 
gezet. Wij waren echter jong en namen 

het voor lief. We hadden zelfs enig be-
grip. Ze moesten hun jaargeld immers 
in de zomermaanden verdienen.

Blut
Onze dag van vertrek brak aan. Drie 
van ons werkten, maar verdienden 
nog niet zoveel. Met het treinkaartje, 
de pensionprijs en een klein beetje 
zakgeld was ons budget op. Van ons 
zo goed als laatste geld kochten we 
nog een beetje eten voor in de trein. 
Als we eenmaal onderweg waren, 
kon ons niets meer overkomen. We 
waren gearriveerd met een lange trein 
en zo kon het gebeuren dat wij, op 
tijd staande op het goede perron, tot 
onze grote schrik een trein met het 
opschrift Bergland Express aan onze 
ogen voorbij zagen trekken. Alassio 

was bijna het eindpunt dan wel het 
beginpunt van de route. Op dat punt 
bestond die hele lange trein nog maar 
uit een of twee wagons. Daardoor 
was het niet tot ons doorgedrongen 
dat we het vertrek van onze eigen 
trein stonden gade te slaan. Als door 
de duvel gebeten renden we naar een 
taxi en probeerden de chauffeur zo ver 
te krijgen zo snel mogelijk naar het 
volgende station te rijden. Dat ging 
natuurlijk niet lukken in de drukte van 
het verkeer en met een niet zo heel 
gewillige chauffeur. Daar stonden we 

dan, nu helemaal blut.

Liften
We besloten te gaan liften, ja, ja. Onze 
bagage was daarop in het geheel niet 
berekend, dus we moesten het een en 
ander achterlaten. Omdat we ervan uit 
gingen dat een lift over een grotere 
aftand voor vier personen niet zou luk-
ken, splitsten we ons op.
Anneke en Bert hadden zich tijdens de 
vakantie verloofd en de familie ver-
zocht bij thuiskomst op zondagavond 
een feestje voor te bereiden. Er hing 
wat spanning omheen. Het achteraf 
terechte gevoel bestond bij hen dat 
de vader van Anneke het niet op prijs 
zou stellen dat Bert niet eerst officieel 
aan hem haar hand had gevraagd. Zij 
hebben geluk gehad. Ze kregen een 
paar lange liften en waren precies op 
zondagavond thuis.

Noodweer
Onze eerste lift bracht ons naar Ver-
ona. De eigenaar van een klein Fiatje 
was superaardig. Liet ons niet gaan 
voor hij ons het balkon van Romeo en 
Julia had laten zien en we om de be-
roemde arena waren heen gereden. Hij 
zette ons af bij het station en gaf ons 
nog een klein bedrag. Hij had eigenlijk 
nog nooit van Nederland gehoord en 
kon zich al helemaal niet voorstellen 
dat wij beschikten over een eigen taal.

In Verona hoorden we dat er een 
enorm noodweer had plaatsgevonden 
in het noorden van Italië, met grote 
verwoestingen tot gevolg. Wij hebben 
toen de stoute schoenen aangetrokken 
en gemeend met ons ticket te kunnen 
meeliften op de chaotische toestanden 
die inmiddels waren ontstaan. Tot 
aan Wenen hebben we zeventien keer 
moeten overstappen van trein op bus 
en vice versa vanwege vernielingen 

aan spoor en weg. Geen enkele contro-
leur keek ervan op dat wij daar van het 
trein- en busverkeer gebruik maakten 
met een ticket voor een heel andere 
trein. Op het laatste stukje naar Wenen 
zat een aardige vrouw tegenover 
ons die ons beiden een sinaasappel 
aanbood. Dat was een van de keren 
dat je denkt dat niets je ooit zo heerlijk 
heeft gesmaakt. Ons pakket voor 
onderweg was al lang op. Ik vermoed 
dat het vooral kwam door het sausje 
van liefde waarmee de sinaasappel 
was overgoten.

Dramatisch verhaal
Als ik het goed heb, moesten we nog 
een keer in München overstappen na 
een lange wachttijd en in Keulen. Tot 
dan toe was het goed gegaan. Maar 
in de laatste trein van Keulen naar 
huis kregen we te verstaan dat dat niet 
ging met het ticket dat we hadden. We 
gingen op de verkeerde plek de grens 
over.
We moesten een nieuw kaartje kopen. 
De reis had op dat punt bijna 24 uur 
geduurd, we hadden nauwelijks een 
oog dicht gedaan en we voelden ons 
heel erg vies en uitgehongerd.
Seppel sprak goed Duits. Gelukkig 
kon hij de man onze wederwaardig-
heden zo overtuigend vertellen dat hij 
ons maar verder met rust liet. Tegen 
een uur of twaalf kwam ik thuis, tot 
opluchting van mijn ouders. Ik had die 
morgen vroeg op mijn werk moeten 
verschijnen, maar ook daar was begrip 
voor mijn verhaal.

Wat begon met een stommiteit was 
onderweg veranderd in een dramatisch 
verhaal dat ook in Nederland was 
doorgedrongen en waarvan wij toch 
maar mooi deel hadden uitgemaakt.

mbartelds@casema.nl 

Een spectaculaire Italiëreis
Even een uitstapje naar 1964. Mijn toenmalige vriend en latere 
echtgenoot Seppel had een tante met een vriendin in Italië. Zij 
was een Duitse en beheerde samen met haar man een pen-
sion in Bellaria aan de Adriatische kust in Italië. Wij, Seppel en 
Marjo, en een bevriend paar Anneke en Bert, kregen het aanbod 
daar twee weken volpension te verblijven. De eerste week voor 
de prijs van het hoogseizoen en de tweede kregen we voor een 
laagseizoensprijs. 
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Wijn te kust en te keur

Gezellig shoppen in Bellaria 1965

Een boshuisje in Maarn

Als ik met bijgaande foto in 
mijn hand sta, komen er leuke 
herinneringen bovendrijven.

Het was 1963 toen wij op vakantie 
gingen in een boshuisje op de Maarnse 
Berg in Maarn. Het was een zesper-
soons huisje, maar wij kropen er met 
z’n tienen in. Iedereen zocht een eigen 
plekje. We waren niet veel gewend in 
die tijd en vonden alles leuk.

We sliepen in een stapelbed of op een 
luchtbed op de grond. Als je boven sliep 
en ‘s nachts je bed uitging, moest je 
goed uitkijken dat je niet op je broer of 
zus stapte. Gelukkig was het mooi weer 
en leefden we veel buiten.
Iedere ochtend liepen wij gezamenlijk 
door het bos naar het dorpje om bood-
schappen te doen. Vader voorop met 
een sigaartje in zijn mond en een korte 
broek aan. Zijn benen waren zo wit als 
melkflessen, doordat hij nog nooit een 
korte broek gedragen had. Eerst naar de 
slager waar hij een mooi stukje vlees 
uitzocht en daarna naar de bakker voor 
broodjes en gebak voor bij de koffie. 
Nadat we bij de groenteboer waren 
geweest liepen we gepakt en gezakt 
vrolijk terug naar ons huisje.

Aandacht
Ook neefje Frank genoot van alle 
aandacht. We zongen liedjes met z’n 
allen, deden spelletjes en klommen in 
bomen. Er waren nog geen mobieltjes 
en internet, dus we hadden alle tijd voor 
elkaar.
In de kantine werd er ook van alles 
georganiseerd en natuurlijk was het heel 
belangrijk dat er leuke jongens waren 
van onze leeftijd. De eerste avond 
keken we de kat uit de boom, maar de 
volgende avond was het raak. Broer 
Nico stal de show bij de meisjes.

Chillen
We zaten gezellig bij elkaar en kletsen 
wat af. Tegenwoordig heet dat chillen. 
Meer had je niet nodig. We beloofden 
elkaar na de vakantie te schrijven en te 
bellen. Wij hadden geen telefoon thuis, 
dus belden we vanuit een telefooncel. 
We misten elkaar nu al. Het leek alsof 
we elkaar al jaren kenden, zo vertrouwd 
was het.
Toen het donker werd liepen we geza-
menlijk met een zaklantaarn door het 
bos terug naar ons huisje. Afscheidskus-
jes werden uitgedeeld en de volgende 
ochtend werden we door de hele groep 
uitgezwaaid totdat we uit het zicht 
verdwenen waren.

Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma47@planet.nl

De Bergland Express

Met z'n tienen in een zespersoonshuisje



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

Geachte redactie
Ik ben op zoek naar foto’s van het 
steegje dat bij de Draaiweg hoorde. 
Vanaf de Lauwerecht rechtsaf en dan 
links; het was vroeger een pad naar 
wat schamele woninkjes. In één ervan 
heeft mijn tante vroeger gewoond.

Ries de Bruin
Esdoornstraat 11
4131 AD Vianen

Koningin Emmaschool
Ik ben op zoek naar Henk Roo-
zenboom, Brain Theunissen en 
Kitty Steurs. Zij waren leraren op de 
Koningin Emmaschool in Utrecht. 
Deze school zat op de Amsterdam-
sestraatweg, bij het spoor. Ik zou ze 
graag weer eens willen zien of van 
hen horen. Van Henk weet ik dat hij 
instructeur is geweest bij Connexion.

Miranda van Hal
SvenDavey2007@hotmail.com
0686224817

Vinkertlaan
Ik ben in 1953 geboren bij mijn oma 
Zinkstok in huis nr. 2 in de Vinkert-
laan. Kort daarna kregen mijn ouders 
een huis aan de overkant op nr. 3. 
Naast mijn oma Zinkstok woonde 
mijn andere oma op nr. 4, de familie 
Missler. Nu hoorde ik bij toeval, dat 
een kennis van mijn schoondochter 
het huis op nr. 3 heeft gekocht. Vroe-
ger waren dit huurhuizen.
De kennis van mijn schoondochter 
heeft ons uitgenodigd een keertje bij 
hun te komen kijken. Ik denk niet 
dat we dat gaan doen. Het roept nu al 
zoveel emotionele herinneringen op. 
Ook heb ik gezien op internet dat er 
best veel veranderd is in de huizen. Ik 
vroeg mij af, of er nog meer mensen 
zijn/leven die hier nog herinneringen 
aan hebben. Naast ons, op nr.1, woon-
de de familie Jeuster. Wij vinden dit 
zo’n groot toeval. Mijn familie komt 

nu ook gelijk met herinneringen. Ik 
ben benieuwd of er nog meer mensen 
zijn met herinneringen aan die straat.

Els. Kalshoven-Missler
marinus@kalshoven.net

Caruso
Ook ik ben wel eens door mijn oude 
Oude Rivierenwijk gewandeld en de 
conciërge van de school liet mij nog 
de speelplaats zien, waar ik zeventig 
jaar geleden als zesjarige niet aan het 
hek iets aan mijn oudste zus mocht 
vragen.
Meisjes en jongensspeelplaats waren 
strikt gescheiden, zoals gebruikelijk 
op RK-scholen. Ach, wisten zij veel, 
het vak pedagogiek moest nog uitge-
vonden worden.
De kerk grensde aan het schoolplein, 
dus er was constant controle van de 
destijds nog zwartgerokte kapelaans 
en pastoor.
Op een enkele meester na, zoals 
zij destijds nog werden genoemd, 
waren het veelal mensen die weinig 
met kinderen op hadden. Slaan en 

aan je oren trekken waren dagelijkse 
handelingen en strafwerk zorgde er in 
ieder geval voor dat je behoorlijk snel 
leerde schrijven, al met al een nare 
school. Maar een enkele uitzondering 
wil ik graag noemen. Meester Van 
Hees en meester Vis, kindvriendelijke 
mensen die ook het beste resultaat uit 
ons wisten te halen. In het Kerkkoor, 
dat onder leiding stond van meneer 
De Keizer, een wat mank lopende di-
rigent, heb ik als negenjarige alt mijn 
steentje bijgedragen, maar vermoede-
lijk had bij jou toen al de baard in de 
keel toegeslagen. Beste Hans, bedankt 
voor je mooie verhaal, compleet met 
onze kerk waar meer dan een halve 
eeuw geleden het huwelijk van mijn 
zwager en schoonzusje werd ingeze-
gend.

Theo Pel
theodorusmp@hotmail.com

Fiat 600 Multipla
Hier een verhaal over onze vakantie 
in 1956. Mijn vader had een Fiat 600 
Multipla gehuurd bij Landeweer op de 

Biltstraat. We gingen naar de Arden-
nen in juli. Mijn broertje was toen 
ongeveer twee maanden oud en stond 
in een reiswieg. De Fiat was een 
zogenaamde stationwagen. Op de 
weg op naar huis ging mijn vader een 
vrachtauto inhalen. Hij was halver-
wege de vrachtauto toen die plotseling 
ook ging inhalen. Mijn vader hard in 
de remmen, anders waren wij tegen de 
zijkant aangegaan. Ik hoor in gedach-
ten nog wat mijn vader riep: “Hou 
je vast, daar gaan wij.” Inderdaad, 
we gingen op de zijkant en schoven 
over het asfalt. De chauffeur van de 
vrachtauto reed door. Gelukkig was er 
iemand die hem achterna ging. Mijn 
vader was met zijn schouder over de 
weg gegaan en heeft maanden last 
gehad van een negenoog in zijn schou-
der. Dit alles gebeurde ongeveer begin 
augustus 1956. Mijn broertje was er 
jong bij om te gaan staan, al was het in 
zijn reiswieg.

Gerard van Hal
0611291189/0617093355
GELOVAHA4244@hotmail.com

In de rij
Het was in het najaar van 1944 en 
het werd steeds moeilijker aan eten te 
komen. Voor de meeste dingen moest 
je lang in de rij staan. Ik was 14 en ik 
denk dat ik daar een trauma aan heb 
overgehouden. Ik sta niet graag ergens 
voor in de rij en ze moeten zeker 
niet proberen om voor te kruipen. 
We hadden gehoord dat in Hollandse 
Rading aardappels mochten worden 
nagerooid. We woonden in Utrecht en 
hadden alleen een jongensfiets, zonder 
banden. Mijn vader had daar het 
volgende op gevonden. Hij had een 
divankleed heel stijf opgerold en dat 
met touw om de velgen gebonden. Het 
zag er heel niet zo gek uit. Mijn vader 
leende een fiets van de buurvrouw, dus 
op naar de Hollandse Rading. Wij wa-
ren niet de eersten. We begonnen op 
goed geluk een beetje te graven, maar 
de oogst viel bar tegen. Aan het eind 
van de middag hadden we ongeveer 
vijf kilo en een zere rug. De weg terug 
loopt oa. langs fort Blauwkapel en een 
spoorwegovergang naar Hilversum. 
We stopten op de overgang, omdat 
we twee vliegtuigen vrij laag zagen 
vliegen. Ik hoor mij nog zeggen: ‘’Pa 
hij laat wat vallen.” “Rennen Wim, dat 
zijn bommen.” Mijn vader gooide zijn 
fiets tegen het seinwachtershuisje en 
rende naar een paar dikke bomen. Ik 
rende met mijn fiets (en de aardap-
pelen) een stukje door en kroop in een 
schuttersputje. Het huisje en de fiets 
kregen een voltreffer en ik zag mijn 
vader om een dikke boom staan te 
springen. Plots herrie door de boom-
kruin. Gelukkig een staartstuk van 
de bom. Seinhuis en de fiets waren 
vernield. Dus lopend naar huis. Mijn 
vader met het zadel en stuur van de 
fiets. Gelukkig was de buurvrouw niet 
boos en zei dat ze blij was dat wij het 
er goed afgebracht hadden. Lief hè. 
We hebben haar wel de helft van de 
aardappelen gegeven. Een paar jaar 
geleden las ik in de krant dat bij werk-
zaamheden aan die spoorwegovergang 
een onontplofte bom was gevonden. 
Dat gaf me wel te denken.

Wim Leeman
Springendallaan 2
1333WL Almere
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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.

Wie zijn die twee jongens?
Op het Gemeentelijk kampeerterrein Katwijk aan Zee, zomer 1953, beleefden we met een Utrechts vriendengroepje 
gezellige vakantiedagen op het tentenkamp en aan het strand. Op bijgaande foto staan v.l.n.r. Liesbeth van der Horst, 
Chris Bergman, Jan Boven. Zittend links Hanny Schifferli, Tanneke van der Horst, dikke Kees en Marieke van der 
Horst. De twee andere jongens zijn waarschijnlijk Joop Nebbeling en onbekend. Herkent u zichzelf of iemand van 
deze zonnige foto? Laat het mij weten. Voor mij zou dat een reuze verrassing zijn.

Liesbeth Verbout-van der Horst
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Humor in de bus
Het is alweer even geleden dat er in 
de bussen en treinen invalideplaatsen 
kwamen voor onze gehandicapte 
medemensen. Wonend in Oudwijk 
pakte ik op een zeker moment lijn 3 
in de Burgemeester Reigerstraat. De 
bus was nog niet helemaal vol en ik 
ging zitten naast een jongeman. De 
chauffeur had, in verband met de 
warmte, de luiken bovenin de bus 
gedeeltelijk opengedaan, waardoor er 
in de bus een lekker windje waaide. 
In de Nachtegaalstraat stapten, naast 
een duidelijk invalide man, ook enkele 
dames in waarvan de één zei: “Aardig 
windje in de bus”, waarop de jonge-
man die naast mij zat zei: “Zal ik er 
nog één laten?”
Aangezien dit nogal een oud mopje 
was, lachte slechts een paar mensen 
die het nog niet eerder gehoord had-
den. De invalide man strompelde on-
dertussen naar de invalideplaats, waar 
echter een echt Utrechts volkstype 
zich genesteld had. De bewuste dame 
werd aangesproken door de invalide 
man, die stelde dat hij als invalide 
recht op die plaats had. Maar de reac-
tie van de dame was: “Nee, ik zit hier 
nou”, waarop de invalide man boos 
werd en zei: “Ik ben invalide en dat is 
een invalideplaats! Ken je niet lezen?” 
“Zo zal jij kenne lopen!” pareerde de 
dame. “Jij mót er vanaf”, schreeuwde 
de invalide man nu, “jij mag daar 

niet zitten! Ik heb een prothese.” De 
Utrechtse dame ging nog eens lekker 
verzitten en antwoordde rustig: “Ik 
ook….” en haalde haar gebit uit haar 
mond. En toen moesten alle mensen 
die dit gevolgd hadden hard lachen, 
waaronder ik. Soms is het dus leuk 
met de bus te gaan.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Renault 4
Enige tijd geleden waren we 
bij paleis Het Loo in Apel-
doorn. Er was daar een grote 
oude autoshow. Ook werden 
er races gehouden met oude 
auto’s. Het was een herrie 
van jewelste, maar erg leuk 
om te zien en te horen. Op 
een ander veld stonden de 
iets modernere auto’s uit 
onze tijd, Fiat 500 en 600, 
Citroën (lelijke eenden) Volk-
wagens en tot mijn verbazing 
ook oude Renaults 4. Dat was 
mijn eerste zelf gekochte 
auto.

Mijn vriendinnen en collega`s gingen 
destijds allemaal hun rijbewijs halen. 
Ik vond dat niet zo nodig; ik reed op 
mijn brommertje overal naartoe. Maar 
mijn ouders vonden het toch wel ver-
standig en handig dat ik mijn rijbewijs 

ging halen.
Omdat we nogal buitenaf woonden, 
was dat inderdaad misschien wel 
verstandig. Dus nam ik rijles; in een 
Volkswagen Kever. De rijles kostte 
tien gulden; ‘s avonds en in het week-
end 12,50.
Ik begon in de winter met lessen, 
dus ik leerde gelijk op besneeuwde 
en gladde wegen te rijden. Gelukkig 
haalde ik in een keer mijn theorie en 
de tweede keer het rijden. Apetrots 
was ik en natuurlijk wilde ik toen ook 
graag een eigen autootje. Het liefste 
zo’n rugzakje (Fiat 500 of 600).
Samen met mijn broer gingen we bij 
de garages kijken voor een tweede-
hands auto. Maar er was weinig keus 
of het was te duur. Daarom werd 
het een Renault 4. Dat was wel een 
ruime auto, maar ik had gelest in een 
Volkswagen met een gewone versnel-
lingspook. En bij deze auto zat de 
pook bij het dashboard. Dat was erg 
wennen. Het in z’n vier zetten lukte 
maar niet, dus ik reed in z’n drie naar 
Hilversum; wel over binnenwegen. 
Ook de achteruit lukte in het begin 
niet in een keer, met als gevolg dat ik 
steeds een stukje vooruit ging. Maar 
na veel oefenen lukte het prima en 
reed ik met collega’s en vriendinnen 
overal naartoe.
Doordat het een ruime auto was, 
konden er aardig wat vriendinnen 
mee. Ook met mijn ouders en zusje 

reed ik overal naar toe. Met de auto 
even naar de stad voor een boodschap 
was geen probleem. Ik reed door de 
binnenstad naar het Vredenburg waar 
je toen nog makkelijk kon parkeren en 
je je boodschappen kon doen. Later 
parkeerde ik in de parkeergarage op de 
Springweg.
Doordat het al een oudere wagen was, 
kwam ik soms met pech te staan. Zo 
kreeg de startmotor kuren. Maar daar 
had ik wat op gevonden. Als hij niet 
startte, stapte ik uit en duwde de auto 
iets naar voor en naar achteren en 
hoera, hij startte weer. Alleen als je in 
de parkeergarage stond en hij sloeg 
halverwege af, waren de mensen ach-
ter mij daar niet zo blij mee. Het was 

ook een vreemd gezicht. De bodem 
was ook niet al te best; de gaten vielen 
erin. En soms begaven de ruitenwis-
sers het; natuurlijk altijd als je een 
eind van huis was en natuurlijk altijd 
aan de bestuurderskant.
Op een gegeven moment kwam hij 
niet meer door de keuring en moest 
hij naar de sloop. Ik kreeg er nog 10 
gulden voor, maar wat heb ik veel 
rijplezier van mijn Renault 4 gehad.

Bep Sturkenboom
Bep Sturkenboom@hotmail.com
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. varken om mee te fokken; 7. deel van een auto; 12. bezit van een boer; 13. stad in Duitsland; 14. Europeaan; 15. neon 
(scheik. afk.); 17. verwaande kwast; 19. omgebogen rand van blikwerk; 21. mobiele eenheid (afk.); 22. hel verlicht; 24. anti-
transpiratiemiddel; 27. deel van het gelaat; 28. rijstbrandewijn; 30. wisseling van veren; 31. boomsoort; 32. deel van de arm; 
33. nachtvlinder; 35. textielarbeider; 37. wiel; 38. eindtoets op school; 41. brandje; 42. fototoestel; 44. vangwerktuig; 46. deel 
van een fles; 47. in het jaar; 48. plaats in Limburg; 49. toetsing (examen); 50. hoofddeksel; 52. slaapgast; 54. bloedarmoede; 
56. plaats in Noord-Brabant; 58. voorjaarsbloem; 61. een blad papier; 62. grootschalige publieke gebeurtenis; 64. deel van 
het oor; 65. alcoholische drank; 67. aanwijzend voornaamwoord; 68. explosieven opruimingsdienst (afk.); 70. inwendig or-
gaan; 72. bloeiwijze; 73. draaimolen; 76. deel van een gevel; 77. windrichting (afk.); 78. balsport te paard; 79. teken (signaal); 
81. muzieknoot; 82. duivenhok; 83. land of staat; 84. zeepwater; 86. Oost-Europees land; 87. kous met mazen.
 
Verticaal
1. blaaskapel; 2. kilovolt (afk.); 3. telwoord; 4. watervogel; 5. appartementencomplex; 6. koude lekkernij; 7. onsportief; 8. 
flipperkastterm; 9. onderricht; 10. paardenslee; 11. uitgestrekte mosvlakte in Rusland; 16. roem; 18. sterk ijzerhoudende 
grondsoort; 20. hoger gelegen bouwland; 21. minus (eraf); 23. schaapkameel; 25. inbreker; 26. hooivork; 27. aanlegplaats 
voor schepen; 29. langwerpige vrucht; 32. een voorraad aanleggen; 34. ogenblik; 36. Arnhemse voetbalclub; 37. waadvogel; 
39. kleurloos edelgas; 40. keurige; 42. meerstemmig kerkgezang; 43. Zwitsers aardappelgerecht; 45. snijwerktuig; 46. dui-
velsoord; 51. nachtroofvogel; 53. bitter lichaamsvocht; 54. Oost-Europees land; 55. wild zwijn; 56. langs (via); 57. enigszins 
zielig (triest); 59. videofilmpje; 60. in ernst bedoeld; 62. ovaal; 63. de opgooi verrichten; 66. in andere woorden (afk.); 67. 
laagte tussen bergen; 69. rivier in Engeland; 71. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 73. frisdrank; 74. Duitse keizer; 75. 
slimmigheidje; 78. geneesmiddel; 80. hoogste punt van een huis; 82. bekende Nederlandse motorrace; 85. rivier in Italië.

De zomer van 2018 gaat de boeken in als een van de warmste of misschien zelfs wel dé warmste sinds mensenheu-
genis. Waarschijnlijk krijgt deze zomer eenzelfde faam als die roemruchte winter van 1963. Vandaar de spreuk die 
deze keer de uitkomst van de puzzel vormde:

Over deze zomer hebben we niets te klagen

Kennelijk waren veel mensen dat met ons eens, want we kregen een opmerkelijk groot aantal inzendingen. En dat 
in de vakantietijd! Uit de vele inzendingen lootten we drie winnaars die zich mogen verheugen op het fraaie boek 
‘Zoekboek van Nederland’. De winnaars zijn: M.A. de Ruiter-Drost, J. Rademaker en J. Kok.

Voor de puzzelaars van deze puzzel hebben we 
drie exemplaren klaarliggen van Oma, kun je nog 
huppelen. Wilt u in aanmerking komen voor deze 
prijs? Stuur dan uw oplossing naar info@deoud-
utrechter.nl of naar de Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht. U kunt de puzzel ook 
oplossen op www.deoud-utrechter.nl.

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

Veel plezier van mijn Renault 4
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Horizontaal 1. varken om mee te fokken; 7. deel van een auto; 12. bezit van een boer; 13. stad in Duits-
land; 14. Europeaan; 15. neon (scheik. afk.); 17. verwaande kwast; 19. omgebogen rand van blikwerk;
21. mobiele eenheid (afk.); 22. hel verlicht; 24. antitranspiratiemiddel; 27. deel van het gelaat; 28. rijst-
brandewijn; 30. wisseling van veren; 31. boomsoort; 32. deel van de arm; 33. nachtvlinder; 35. textielar-
beider; 37. wiel; 38. eindtoets op school; 41. brandje; 42. fototoestel; 44. vangwerktuig; 46. deel van een
fles; 47. in het jaar; 48. plaats in Limburg; 49. toetsing (examen); 50. hoofddeksel; 52. slaapgast; 54.
bloedarmoede; 56. plaats in Noord-Brabant; 58. voorjaarsbloem; 61. een blad papier; 62. grootschalige
publieke gebeurtenis; 64. deel van het oor; 65. alcoholische drank; 67. aanwijzend voornaamwoord; 68.
explosieven opruimingsdienst (afk.); 70. inwendig orgaan; 72. bloeiwijze; 73. draaimolen; 76. deel van
een gevel; 77. windrichting (afk.); 78. balsport te paard; 79. teken (signaal); 81. muzieknoot; 82. duiven-
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Verticaal  1. blaaskapel; 2. kilovolt (afk.); 3. telwoord; 4. watervogel; 5. appartementencomplex; 6. kou-
de lekkernij; 7. onsportief; 8. flipperkastterm; 9. onderricht; 10. paardenslee; 11. uitgestrekte mosvlakte in
Rusland; 16. roem; 18. sterk ijzerhoudende grondsoort; 20. hoger gelegen bouwland; 21. minus (eraf);
23. schaapkameel; 25. inbreker; 26. hooivork; 27. aanlegplaats voor schepen; 29. langwerpige vrucht;
32. een voorraad aanleggen; 34. ogenblik; 36. Arnhemse voetbalclub; 37. waadvogel; 39. kleurloos edel-
gas; 40. keurige; 42. meerstemmig kerkgezang; 43. Zwitsers aardappelgerecht; 45. snijwerktuig; 46. dui-
velsoord; 51. nachtroofvogel; 53. bitter lichaamsvocht; 54. Oost-Europees land; 55. wild zwijn; 56. langs
(via); 57. enigszins zielig (triest); 59. videofilmpje; 60. in ernst bedoeld; 62. ovaal; 63. de opgooi verrich-
ten; 66. in andere woorden (afk.); 67. laagte tussen bergen; 69. rivier in Engeland; 71. Erasmus Univer-
siteit Rotterdam (afk.); 73. frisdrank; 74. Duitse keizer; 75. slimmigheidje; 78. geneesmiddel; 80. hoogste
punt van een huis; 82. bekende Nederlandse motorrace; 85. rivier in Italië.
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