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  Het sinterklaasfeest had 
bij ons thuis altijd een hoog 
‘Toon Hermans’-gehalte. Om-
dat de verjaardag van deze 
goedheiligman voor mijn ou-
ders geen al te hoge prioriteit 
had, is deze heilige nooit echt 
aan ons verschenen. Mijn 
ouders hadden met heiligen 
in het algemeen, en met die 
van katholieken huize in het 
bijzonder, helemaal niets van 
doen, ofschoon oma Heijgen 
- de moeder van mijn moeder - 
van huis uit katholiek was. 

  Toen de jongeren in huize Plomp tot 
de ontdekking kwamen dat de sint niet 
echt bestond, was dit voor hen dan ook 
geen teleurstelling van formaat: we 
wisten eigenlijk nauwelijks van zijn 
bestaan en vader en moeder Plomp 
zullen waarschijnlijk gedacht hebben 
dat ze er niet vroeg genoeg bij konden 
zijn om de ‘harde waarheid’ omtrent 
sinterklaas aan de kinderen duidelijk 
te maken: dat scheelde weer in de por-
temonnee. Derhalve verlangde deze 
openbaring geen geestelijke bijstand 
voor de kinderen Plomp om deze 
teleurstelling te verwerken, hetgeen 
tegenwoordig wel gebruikelijk is.

     ‘Echte’ zwarte Pieten 
Op school vierden we echter wel sin-
terklaas en dat was altijd heel sfeervol 
met, zoals het hoort, ‘echte’ zwarte 
Pieten en niet van die gekunstelde sin-
terklaashulpjes in verkeerde kostuum-
pjes. Bij ons thuis bleef het verder 

een armzalige en zielige vertoning. 
Natuurlijk had die geringe aandacht 
van mijn ouders voor dit feest vooral 
een fi nanciële oorzaak. Toch kan ik 
me herinneren dat mijn ouders serieus 
getracht hebben er een keer iets 
bijzonders van te maken. Dat was toen 
we nog op de derde etage in het Lo-
dewijk Napoleonplantsoen in Utrecht 
woonden. Vooraf aan die bewuste 
sinterklaasviering hing er al dagenlang 
iets in de lucht in de geest van ‘dat we 
ons dit jaar konden opmaken voor een 
viering die haar weerga niet kende’ en 

die zich zou kunnen gaan meten met 
die bij andere vriendjes in de buurt 
bij wie de goedheiligman gewoonlijk 
fl ink uitpakte.

   Snoepgoed 
Die keer werd er op sinterklaasavond, 
tegen zeven uur, uit alle macht op 
onze huisdeur gebonkt en furieus 
aangebeld. In eerste instantie zochten 
we onmiddellijk dekking achter een 
paar stoelen en onder de tafel, omdat 
we vreesden dat de Gestapo was 
teruggekeerd van weggeweest en ons 
uiteindelijk toch te grazen wilde ne-
men. Toen vloog er ineens snoepgoed 
door de kamer, althans een handjevol, 
en daarna het restant, nog verpakt in 
een grote papieren zak. Kennelijk had 
de persoon in kwestie te veel haast 
of was de zak gewoon uit de hand 
gevlogen. Na de eerste schrik te boven 
te zijn gekomen, omdat we totaal geen 
ervaring met dit gebeuren hadden, 
trokken we op een gegeven moment 
toch maar eens naar de huisdeur, al-
waar een grote aardappelzak ons stond 
aan te gapen. En zo waar, die zak was 
gevuld met pakjes.

Mijn ouders hielden er niet van een 
hele avond uit te trekken voor het 
uitdelen en uitpakken van cadeau-
tjes. Surprises en gedichtjes waren 
al helemaal niet aan de orde, dat 
hield de zaak alleen maar onnodig 
op. Dus nam het hoofd van onze 
hoeksteen van de samenleving plaats 
op zijn stoel bij de petroleumkachel, 
ontfermde zich over de inhoud van de 
zak en wierp in een razend tempo de 
pakketjes door de kamer naar de ge-
adresseerden. De opbrengst per kind 
was een niet te vreten suikerbeest, een 
chocoladeletter, welke niet per se cor-
respondeerde met de beginletter van 
de naam van het kind in kwestie, maar 
een echte ‘last minute’ letter was, 
oftewel één van die onverkoopbare 
letters: een Q, een U, een X, een Y of 
een Z en natuurlijk iets nuttigs: een 
paar sokken, een paar wanten of iets 
dergelijks. Zelfs onze hond Marsha 
viel in de prijzen. Nadat het arme dier 
verbaasd minutenlang dit ‘luchtver-
keer’ had geobserveerd en verschil-
lende keren op het punt had gestaan 
in te grijpen, kwam er plotseling een 
pakketje rechtstreeks zijn kant uit 

suizen. Onze viervoeter was zo ver-
bouwereerd dat hij het toegeworpen 
stuk paardenworst met verpakking en 
al in één keer verslond, zodat niemand 
anders zijn hand erop kon leggen.

   Minitreintje 
Hoogtepunt van deze sinterklaas-
viering, die niet veel langer dan een 
half uur kan hebben geduurd, was de 
overhandiging - dus bij uitzondering 
niet ‘per luchtpost’ toegezonden - 
van een cadeau voor de drie broers 
gezamenlijk. Het betrof een elektrisch 
treintje. Dit minuscule treintje met 
dito wagonnetjes kon vanwege de 
bijgeleverde spoorrailsjes slechts in 
een heel klein cirkeltje rijden. Met het 
sparen van zegeltjes had mijn moeder 
dit kostbare cadeau weten te vergaren.
Dit was een sinterklaasviering van 
buitengewoon formaat en daarbij 
vielen alle eerdere en latere vieringen 
volledig in het niet. Vandaar ook dat 
mij van al die andere vieringen hele-
maal niets is bijgebleven.

  Bert Plomp
albertplomp@gmail.com   
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Rijbewijskeuringen regio Utrecht
Maandelijks in Utrecht-Lunetten, Vleuten-De Meern, 

Nieuwegein, Maarssen, Zeist, Baarn, 
Loosdrecht en Hilversum.

Afspraak: 06 - 1303 1321

Kosten € 40,- (CDE € 60,-  en taxipas € 60,-) 

rijbewijskeuringen.info
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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.

Nieuw seizoen Natuurlijk 
Zoëy op RTV Utrecht
Vanaf deze donder- 
dag gaat vogelaar 

en natuurfreak Eddy Zoëy 
weer op avontuur en laat ons 
de verrassende kanten van 
de Utrechtse natuur zien. 
Hoe gaat het eigenlijk met 
de natuur in Utrecht? Eddy 
bezoekt natuurgebieden in 
de hele regio en elke aflever-
ing ontmoet hij een andere 

natuurliefhebber met een 
interessant specialisme. 
Natuurlijk Zoëy is van af 29 
november iedere donderdag 
te zien op RTV Utrecht.
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DocU over restauratie 
Domtoren op RTV Utrecht
De restauratie van 
de Domtoren is 

begonnen en RTV Utrecht 
volgt het proces op de voet. 
De komende jaren maken 
we elk jaar een documen-
taire waarin de restauratie 
centraal staat. Dit tweede 
deel speelt zich af in 2018. 
Het jaar waarin veel van 
het werk onzichtbaar voor 
de buitenwereld is. Zowel 
technische hoogstandjes als 
puur handwerk zijn nodig 

om te weten hoe de Domtor-
en er bijstaat. De begroting 
moet naar de Utrechtse ge-
meenteraad, die een besluit 
neemt over het kostenplaat-
je. DocU: Restauratie Dom-
toren deel 2 is 2 december 
vanaf 07.15 uur te zien.
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Vanaf 6 december kerst-
sfeer op Radio M Utrecht!
Vanaf donderdag 6 
december is Radio M 

Utrecht FM 93.1 helemaal 
in kerstsferen met de bes-
te kerstmuziek en gezellige 
gasten. De muziek, de onder-
werpen en de prijzen in pro-
gramma’s zijn in kerstsfeer!

Vanaf 6 december kerst-
sfeer op Radio M Utrecht!
Vanaf donderdag 6 
december is Radio M 

RADIO

donderdag
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Wij hebben een uitgebreide keus in:

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

Beddenspeciaalzaak  CityBed  •  Utrechtsestraat 20
3401 CV  IJsselstein  •  Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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Heeft u thuis oude munten, penningen of bankbiljetten liggen en u
wilt de waarde ervan weten ? Dan biedt "munttaxatie.nl" bestaande
uit drie beroepsnumismaten u vrijblijvend de gelegenheid hiertoe !
Samen hebben zij meer dan 100 jaar kennis en ervaring.

Munttaxatie.nl organiseert binnenkort een taxatiedag bij u in de
buurt. U wordt kosteloos geïnformeerd wat uw munten, penningen
en bankbiljetten in de huidige marktsituatie kunnen opbrengen.
U kunt inbrengen ter veiling of eventueel verkopen na legitimatie.
Entree is gratis.

Nieuwerkerk aan den IJssel
dinsdag 4 december 2018, 11.00-16.00 uur

Van der Valk Hotel, Parallelweg Zuid 185

Karel de Geus Muntveilingen B.V. Veldhoven 040-2123455
Romunt B.V. Numismatiek Roermond 0475-316010
Mevius Numisbooks Int. B.V. Vriezenveen 0546-561322

zie voor verdere informatie



‘s Avonds mochten wij onze schoen 
zetten, met een wortel voor het paard. 
Ik schreef mijn wens op papier, want 
aan Sinterklaas mocht je alles vragen. 
Ik schreef alleen de pop op en stopte 
het verlanglijstje in mijn schoen. Voor 
het slapengaan zongen wij sinterklaas-
liedjes. Wij zongen zo hard als wij 
konden: “Sinterklaas kapoentje, góói 
wat in mijn schoentje, góói wat in 

mijn laarsje, dank u Sinterklaasje.”
Nieuwsgierig naar wat ik ‘s morgens 
in mijn schoen zou vinden, lag ik wak-
ker in het hoge stapelbed, dat ik met 
mijn zusje Anneke deelde. Midden 
in de nacht kroop ik uit bed en sloop 
door de donkere gang naar de huiska-
mer. Ik schoof het wasgoed opzij dat 
aan waslijnen te drogen hing en vroeg 
me met kloppend hart af of Zwarte 

Piet al was geweest. Stel je voor dat 
hij opeens achter zo’n laken tevoor-
schijn kwam. De klok sloeg drie uur. 
Ik stond verstijfd: wat klonk dat hard! 
Bij de kachel zag ik twaalf schoenen 
met iets erin. In die van mij zat een 
chocoladebruin suikerpaard. Ook al 
wist ik dat ik ervoor in Spanje zou 
kunnen belanden, ik moest het ruilen 
voor dat mooie roze schaapje van een 
van mijn zusjes. Toen ik de volgende 
morgen in de huiskamer kwam, vond 
ik tot mijn verbazing geen roze, maar 
een geel suikerbeest in mijn schoen. Ik 
was kennelijk niet de enige die zich ‘s 
nachts door die enge donkere gang had 
gewaagd om poolshoogte te nemen.
Op 4 december kreeg ik geen hap 
door mijn keel. Nog steeds stond de 
pop in de etalage. Toen ik 5 december 
op school bij de Sint mocht komen 
en hem vroeg of hij mijn verlang-
lijstje had gelezen, beloofde hij dat 
alle kinderen iets van hun lijstje 
zouden krijgen, dus... Het viel mij 
op dat Sinterklaas veel met zijn ogen 
knipperde. Dat kwam mij bekend 
voor. Thuis zag ik dat oudste broer 
Jan precies hetzelfde met zijn ogen 
knipperde. Dat vond ik raar. Na het 
eten speelde Jan sinterklaasliedjes op 
de piano en wij zongen mee. Opeens 
werd op de huiskamerdeur gebonkt en 
pepernoten vlogen om onze oren. We 

stopten zoveel mogelijk pepernoten 
tegelijk in onze mond. Ik zag nog net 
een glimp van een zwarte handschoen 
met een blanke pols van Zwarte Piet. 
Daarna renden we naar de gang. Daar 
stonden twee grote jute zakken die wij 
naar binnen sleepten. Jongste zusje 
Trees kreeg een plastic serviesje, 
broertje Nico een motor die je met een 
sleuteltje kon opwinden en dan in de 
rondte reed. Zusje Anneke kreeg een 
grote doos kralen. Toen was ik aan de 
beurt. Naar de grootte te oordelen zou 
het... Nerveus trok ik het papier eraf. 
Een pop. Tranen schoten in mijn ogen. 
Niet van blijdschap. Van teleurstel-
ling. Het was niet de pop die ik had 
gevraagd. Deze was naakt en haar gele 

haar was op haar hoofdje geverfd.
De volgende dag kreeg ik lapjes stof 
van mijn moeder en ging kleertjes 
voor haar maken. Op den duur ben 
ik echt wel van haar gaan houden, 
hoor! Toch ging ik de volgende dag 
bij de speelgoedwinkel kijken of die 
mooie pop nog in de etalage stond. 
Helaas: weg. Gelukkig had ik de pop 
uit de folder geknipt en zo heb ik nog 
eindeloos met haar gespeeld.
Enkele jaren geleden zag ik haar op 
een poppenbeurs terug, de pop van 
mijn verlanglijst. Nu is ze het stralend 
middelpunt van mijn verzameling.

Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma47@planet.nl

Een vurig verlangen naar die mooie pop
Toen in 1954 de eerste sinterklaasfolder bij ons op de mat viel, 
zag ik dat mijn lievelingspop erin stond. Vaak had ik voor de eta-
lage gestaan en haar bewonderd en als ik ooit een wens mocht 
doen, dan wenste ik wel die pop. Ze was zó mooi. Ze had vlech-
ten, een houtje touwtjejas en rode schoentjes aan. Ik liet de pop 
in de folder aan mijn moeder zien, maar ze vond het veel te duur. 
Toch knipte ik de pop uit, stopte haar in een leeg lucifersdoosje 
en maakte daar een wiegje van.

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 27 november 2018 pagina 3

Ik begrijp best dat doorsnee ouderen 
niet op een gratis advies van een 
101-jarige zitten te wachten, maar toch, 
ga eens naar muziekzenders luiste-
ren; daar ontleen je meer plezier aan. 
Waarom? Omdat praatradio de hele dag 
loopt te herkauwen wat ‘s morgens in 
de krant staat. Met dat verschil dat er 
in de regel een deskundige bij aan het 
woord komt. Of een opiniemaker. Of 
een dichter. Of een influencer. Of een al 
dan niet vast panellid.
Stel dat in de krant stond dat vrouwen 
die net een kind baarden of werkende 
ouderen die dat baren al heel lang ach-
ter de rug hebben, wel eens last hebben 
van ongewenst urineverlies. Dat is 
lullig in de winkel of op kantoor, als 
je bij de kassa of tijdens een boeiend 
werkoverleg plotseling naar het toilet 
moet rennen. De deskundige brengt 
eerst de schaamte in kaart, om vervol-
gens als oplossing te poneren dat je met 
het kassameisje of je baas “het gesprek 
moet aangaan”.

Volgende onderwerp. De dichter die 
een invoelend rijmpje schreef over 
de schermutselingen tussen voor- en 
tegenstanders van het verschijnsel 
Zwarte Piet en tot de dichtersconclusie 
komt dat voor- en tegenstanders “het 
gesprek moeten aangaan”. Volgende 
onderwerp.

Het is door de prima draaiende econo-
mie extra druk geworden voor mobiele 
pakjesbezorgers, die al jaren worden 
uitgeknepen door de verschillende 
bezorgdiensten. Ze hebben zelf een 
pakket wensen ontwikkeld, waarvan de 
belangrijkste is dat ze ietsje meer wil-
len verdienen. Nadat een deskundige 
vastgesteld heeft dat de vakbonden niet 
veel meer in te brengen hebben, advi-
seert hij de armoedzaaiers persoonlijk 
hun bazen te vragen “een gesprek aan 
te gaan”. Volgende onderwerp.

Omdat er voor het zoveelste jaar 
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Het gesprek aangaan
De Nederlandse praatradio wordt vooral beluisterd door ouderen. 
Omdat ik me gisteren met een forse verkoudheid precies 101 jaar 
oud voelde, zonder de behoefte te hebben dat in mijn paspoort 
te laten vermelden overigens, heb ik daar een uurtje of tien naar 
geluisterd. 

De naakte pop met geel geverd haar...

Grabbelen en graaien naar pepernoten

  

HWtjeHWtje
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

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

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

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

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

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of 
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals  bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

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

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

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

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

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

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

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18

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

Word jij onze nieuwe collega? 
Wij zijn op zoek naar een (ervaren) balie- en/of tandartsassistente 
die ons partti  me of fullti me komt versterken. 

Je komt in een leuk en gemoti veerd team binnen onze groepsprakti jk. 
Heb je interesse, beheers je de Nederlandse taal goed en ben je een teamplayer?

Stuur je CV en moti vati ebrief naar: offi  ce@tandartsprakti jkjordanlaan.nl

Professor Jordanlaan 88, Utrecht | www.tandartsprakti jkjordanlaan.nl

Balie- en/of tandartsassistente gezocht!

 
 BTR REIZEN 

Ruime keuze aan sfeervolle Kerstreizen 

www.BTRreizen.nl 

    055 - 5059500   

    
  

 

 

 

 

 

vraag naar gratis reisbrochurevraag naar gratis reisbrochure    

5 dg. All Inclusive burreis Duitse5 dg. All Inclusive burreis Duitse  

Vulkaaneifel voor slechtsVulkaaneifel voor slechts  € 443,€ 443,--  p.p. p.p.   

Tweede Kerstdagtocht Tweede Kerstdagtocht   
      met Kerstdiner in Haarzuilensmet Kerstdiner in Haarzuilens  
              slechts € 61,50 p.p.slechts € 61,50 p.p.  
Inclusief:      Inclusief:      (boek met code 12 BTR)(boek met code 12 BTR) 

Reis per luxe touringcar 
Koffie met lekkernij 
Rondrit met gids door de  
Leidse Rijn en de Vechtstreek 
Kerstdinerbuffet 
Livemuziek 
Kopje koffie met bonbon  

  
  

  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

8 dg. Kerstcruise over de Donau8 dg. Kerstcruise over de Donau  

MS Amadeus Silver al va. MS Amadeus Silver al va. € 998,€ 998,--  p.p. p.p.   

3,3,  44  ofof  55  dg.dg.  AllAll  InclusiveInclusive  KerstKerst--OudOud--NieuwNieuw  

in Wunderland Kalkar va. in Wunderland Kalkar va. € 229,€ 229,--  p.p. p.p.   

3,3,  44  ofof  55  dg.dg.  AllAll  InclusiveInclusive  KerstKerst--OudOud--NieuwNieuw  

in Bonte Wever Assen va. in Bonte Wever Assen va. € 239,€ 239,--  p.p. p.p.   

facebook.com/deoudutrechterkrant

de medisch specialist in beweging

Ervaart u al lange tijd bewegingsklachten aan de heup 

of knie? De klachten kunnen het gevolg zijn van een 

versleten gewricht (artrose). 

Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc Utrecht ben 

ik gespecialiseerd in het plaatsen van heup- en knieprotheses. 

Op de voorlichtingsavond heup- en knieprotheses op maandag 

10 december vertel ik u over de oorzaak van artroseklachten, 

hoe u voorkomt dat ze verergeren en hoe ze te verhelpen zijn met zowel niet-

operatieve behandelingen als operatieve behandelingen. Zo weid ik uit over de 

verschillende prothese materialen en operatietechnieken (voorste benadering en 

achterste benadering). 

Meld u aan op www.annatommiemc.nl/evenementen of bel met 030 711 59 00.

Deelname is gratis. Wij ontvangen u graag bij Annatommie mc Utrecht.

Annatommie mc Utrecht

Janssoniuslaan 71

3528 AH Utrecht

Maandag 10 december

18.30 - 20.30 uur

deelname is kosteloos

Maurice Anderson
orthopedisch chirurg

voorlichtingsavond

protheses
voor heup en knie



Telefoon. Een opgewonden 
dame van De Waalse gemeen-
te: “U moet meteen komen. De 
vondst van het jaar!” Als jong 
journalist aarzel je natuurlijk 
niet en een half uur later sta 
ik in de Utrechtse Pieters-
kerk. Tussen de rommel van 
de restauratie, die rond 1953 
is begonnen, zie ik vier grote 
zandstenen reliëfs liggen, 
ondersteboven. Later kan ik 
de prachtige bijbelse voorstel-
lingen rond de kruisiging van 
Christus bewonderen. Inder-
daad: de vondst van het jaar 
1965.

We herdenken momenteel dat 450 jaar 
geleden met de Slag bij Heiligerlee 
de Tachtigjarige Oorlog begon. We 
hebben het dan over een dikwijls 
onderbroken reeks veldslagen en 
belegeringen, die uiteindelijk leidden 
tot het ontstaan van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden. Dat 
ging gepaard met een godsdienstoorlog 
tussen de noordelijke Nederlanden, 
waar de Reformatie de macht had 
gegrepen en het katholieke zuiden, dat 
onder heerschappij van de Spaanse 
koning stond.
Als belangrijk voorval kennen we de 
Beeldenstorm, gedateerd 1566, dus 
al vóór de eigenlijke oorlog begon. 
Boze burgers drongen, te beginnen in 
de Noordfranse plaats Steenvoorde, 
katholieke kerken binnen en sloegen 
alle kunstschatten kort en klein. In 
1580 werd in Utrecht de rooms-katho-
lieke eredienst verboden en werden de 
kerken ingepikt. In dat jaar vielen ook 
Utrechtse kerken als de Domkerk en de 
Pieterskerk ten prooi aan vandalen en 
plunderaars.
De vier reliëfs, gemaakt nabij Maas-
tricht rond 1150, moeten twee aan twee 
naast het altaar hebben gestaan. Ze 
zijn klaarblijkelijk net op tijd onder de 
grond gestopt voor het geweld begon, 
werden in de roerige oorlogsdagen 
vergeten en kwamen pas bij de restau-
ratie weer tevoorschijn. Puntgaaf, zo 

te zien. De kleine Waalse protestantse 
gemeente, die het enorme karwei om 
een vervallen kerkgebouw tot nieuw 
leven te wekken voortvarend aanpakte, 
zorgde dat de reliëfs in Duitsland wer-
den geconserveerd, plaatste de stenen 
in nissen bij het altaar en daar staan ze 
nu nog. Het zijn de enige Romaanse 
beeldhouwwerken van hoge kwaliteit 
in de noordelijke Nederlanden.

Met de oorspronkelijk Romaanse 
Pieterskerk is veel gebeurd. Het meest 
spectaculaire verhaal is dat paus Gre-
gorius VII in 1076 een koning, Hendrik 
IV, van de troon had gestoten. Toen 
de vorst dat hoorde, was hij zo boos 
dat hij een bisschop in de Pieterskerk 
verzocht de Heilige Vader te vervloe-
ken. Prompt sloeg de bliksem in en 
brak er brand uit, wat zich in latere 
jaren, 1148 en 1279, zou herhalen. In 
1674 verwoestte een tornado, die ook 
het middenschip van de Domkerk zou 
wegvagen, de torens van de Pieters-
kerk, die steeds verder verpieterden 
en o.a. dienden als opslagplaats van 
Franse troepen, hospitaal en snijzaal. 
In 1823 kocht de Waalse gemeente, die 
er al sinds 1656 kerkte, het gebouw. 
Er is nog heel veel meer over te vertel-

len, waarin het internet ruimschoots 
voorziet. Maar waarom niet gewoon op 
een bezoekdag de kerk binnengelopen, 
vooral om te genieten van de schoon-
heid van de reliëfs?
Bij de restauratie van 1953-1970 zijn 
vier van de tien rozerode zandstenen 
zuilen vervangen en liefdevol ergens 
tegen de westgevel ‘gepensioneerd’. 
Een beschilderde grafkist uit de 
veertiende eeuw prijkt onder het orgel. 
Een trapje af en je komt in de zeer 
zeldzame crypte, met de sarcofaag 
van bisschop Bernold, die in de elfde 
eeuw leefde. Een merkwaardig detail: 
in het hoogkoor is een nisje, dat 
eeuwenlang dichtgemetseld was. Het 
is tijdens de restauratie opengebroken, 
waarbij schilderingen van swastika’s 
tevoorschijn kwamen. Het hakenkruis 
was nog geen nazi-symbool toen de 
schilderingen werden aangebracht. 
Dus heeft de restaurateur ze maar laten 
zitten. De swastika, meestal naar links 
draaiend, is al eeuwen een teken van 
levenskracht, geluk en heiligheid bij 
Vikingen, Grieken, Romeinen en in 
boeddhistische en hindoekringen.

Bert Kieboom (kieboomb@xs4all.nl)

Vondst van het jaar 
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Eén van de vier reliëfs in de Pieterskerk, aangetroffen in 1965Op de foto kan je zien hoe de 
toestand was als er weer eens een 
flinke regenbui was geweest. Ik had 
nog nooit een hengel in mijn handen 
gehad, dus dit was een uitgelezen 
moment om het eens te proberen! 
Onder de vloer was ook het een en 
ander niet in orde. Ik moest een kabel 
voor de interne omroep aanleggen 
en moest dus ondergronds. Met een 
looplamp en 50 meter kabel ging ik 
de kruipruimte in. Die was ongeveer 
50 centimeter hoog. Hoe verder ik 
kroop, hoe warmer het werd. Toen 
ik een hoek om ging, zag ik tot mijn 
schrik een groot rattennest. Ik besloot 
toch door te kruipen, maar zag toen 
iets dat mij meer angst inboezemde. 
Tot dat moment had ik mij, op mijn 
rug liggend, aan de geïsoleerde ver-
warmingsbuizen voortbewogen. Toen 
ik weer een hoek omging, begreep ik 
waardoor het almaar warmer werd. 
Ik zag een enorme bult in de isolatie 
zitten, maar erger was dat er stoom 
uitkwam. Ook hoorde je een sissend 
geluid. Ik begreep dat dit voor mij 
geen goede plek was en dat ik snel 
terug moest kruipen. De buizen zou 
ik niet meer aanraken, uit angst dat 
de boel uit elkaar zou spatten. In mi-
litaire dienst had ik geleerd wat ´tijge-
ren` is, dat kwam nu goed van pas. In 

recordtijd was ik weer bovengronds! 
De gemeente werd gewaarschuwd, 
maar toen ik bovengronds de plaats 
moest aanwijzen, bleek dat dat een 
heel moeilijke plek was om tot repa-
ratie over te gaan. Er waren misschien 
al plannen het gebouw te slopen. 
Toen dat uiteindelijk ging gebeuren, 
bedacht een docente een ludiek plan. 
In de zo goed als lege school ging zij 
met een groep leerlingen naar haar 
oude leslokaal. Gewapend met een 
set gekleurde viltstiften gingen ze aan 
de slag. De docente en de leerlingen 
schreven de muren vol met hun herin-
neringen aan hun tijd op deze school. 
Het leek zo´n leuk idee, maar de 
gemeente was er als eigenaar niet zo 
blij mee. Zij had besloten het gebouw 
nog een tijdje te verhuren voordat zij 
tot sloop zou overgaan. Daar wisten 
wij niets van! Alles moest geschilderd 
worden, maar schilderen over teksten 
geschreven met een viltstift gaat niet 
zomaar. De kosten werden verhaald 
op de oude bewoner. Ik heb horen 
zegen dat er een bedrag van 5000 
gulden mee gemoeid was. Wel erg 
duur voor een uurtje plezier!

Joop Zijderveld
joorin@casema.nl

Ratten
In een vorig artikel noemde ik het schoolgebouw aan de Palm-
staat een oud gebouw. Dat was nogal voorzichtig uitgedrukt. 
Het dak lekte aan alle kanten en vooral boven de televisiestu-
dio. Als er regen verwacht werd, zette ik de camera´s op een 
veilige plek. Het was dweilen met de kraan open. 

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

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

Gazelle Grenoble C7+ HMB
Model 2019 met extra sterke nieuwste Bosch middenmotor
Van €2699,- Voor €2429,- 
Door Telegraaf-Fietsentest als beste getest!!

Gazelle Vento C7 HMB 
Model 2018 met nieuwste Bosch middenmotor (zie foto)
Van €2199,- Nu vanaf €1899,- 
Door Telegraaf-Fietsentest als zeer goed getest!!

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

Bezoek onze winkels of oriënteer in onze webshop:

www.petermacco.nl

Peter Macco E-Bike ExperienceCenter
Nijverheidsweg 18B

 (Zijstraat Cartesiusweg tegenover 
de Werkspoorkathedraal)

3534AM Utrecht 
Tel: (030) 243 38 32

Na een regenbui...
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Vroeger werd er bij ons thuis altijd 
Sinterklaas gevierd. Dat was gezel-
lig. We waren met zijn achten: pa, 
ma, twee jongens en vier meisjes. Al 
maanden van tevoren had mijn moeder 
geld opzij gelegd en een zegelboekje 
gespaard, zodat er voor ieder van ons 
een cadeautje kon worden gekocht.
Ik herinner me dat ik eens een bad-
mintonset kreeg. In december heb 
je daar niet veel aan. Dus verdween 
mijn Sinterklaascadeau nog even in 
de kast. De foto, die is gemaakt toen 
ik mijn cadeau kreeg, laat duidelijk 
zien dat ik nogal teleurgesteld was 
met mijn cadeau. Waarschijnlijk dacht 
ik dat Sint wel erg van het padje was 
geweest om me dat te geven. Per slot 
van rekening was hij vijftig jaar gele-
den ook al stokoud. Ook kreeg ik eens 
een pop met blauw haar. Dat vond ik 
zo’n lelijk ding dat ik haar hoofd stuk 
sloeg op de tafelrand. Waarschijnlijk 
had mijn moeder de pop goedkoop op 
de kop getikt, omdat er wellicht een 
fout was gemaakt in de productie… 
Tegenwoordig is het hip met blauw 
haar te lopen, maar toen was ik er 
niet van gecharmeerd. Veel liever had 
ik een pop met blond haar gekregen, 
maar die was helaas voor mijn jongste 
zus bestemd.
Toen we allemaal onze cadeaus had-
den uitgepakt, zei ma: “Ik heb iets 
lekkers voor iedereen”, terwijl ze naar 
de keuken stiefelde. Hier stop ik even, 
want het verhaal gaat even een andere 
kant op vanaf hier.

Marsepein
Ik zal het u vertellen. Op een dag, het 
liep tegen Sinterklaas, had ik zin in 
iets lekkers. Ma was even bood-
schappen gaan doen. Ik besloot op 
onderzoek te gaan in de keukenkastjes. 
Via een stoel klom ik op het aanrecht 
en opende de kastdeurtjes. Een lekker 
zoet luchtje kwam me tegemoet en 
als vanzelf ging mijn neus erachter 
aan. Bovenop de kastplank zag ik 
gekleurde stukjes marsepein liggen. 

Ik wist niet wat ik zag en ik kon mijn 
ogen nauwelijks geloven. Tjonge, 
jonge, wat een schat lag daar zomaar 
voor het grijpen! Met mijn nagel 
maakte ik heel voorzichtig een klein 
gaatje in de plastic verpakking. Ik peu-
terde een stukje van de marsepein af 
en at het op. Het smaakte me zo goed 
dat ik nog een paar stukjes proefde. Ik 
was wel zo slim er niet teveel van op 
te eten, anders zou het teveel opvallen. 
Voorzichtig vouwde ik het plastic weer 
terug.
Eigenlijk wilde ik al van het aanrecht 
springen, toen ik me bedacht en een 
tweede stukje marsepein op mijn zelf-
bedachte manier openmaakte. Vooruit, 
dacht ik, laat ik dan ook maar het 
derde stukje proeven. Een mens leeft 
maar één keer toch?
Zodra ik mijn moeder de sleutel in het 
slot hoorde steken, sprong ik gauw 
van het aanrecht.

De volgende dag had ik weer het 
geluk dat ma even weg moest. Zo 
gauw als ze weg was, klom ik weer op 
de stoel en van daaruit op het aanrecht. 
Dat zou me nu van mijn levensdagen 
niet meer lukken, maar toen ik nog 
jong en lenig was, was het een fluitje 
van een cent. Ik zag nog twee stukjes 
marsepein liggen. Handig maakte 
ik weer een gaatje in de verpakking. 
Het ging me steeds beter af. Toen ma 
thuiskwam zat ik al lang en breed met 

mijn hoofd in een boek weggedoken.

Muis
We gaan weer terug naar Sinterklaas-
avond. Ma liep dus naar de keuken 
om iets lekkers voor ons te pakken. 
U raadt al wat er gebeurde. Vanuit de 
keuken klonk haar verbaasde stem. 
“He? Hoe kan dat nou? Wie heeft dat 
in hemelsnaam gedaan? Ik snap er 
niks van, nou ja, leuk is anders, dan 
had ik het maar beter moeten verstop-

pen”, mopperde ze.
Ieder kreeg een stukje marsepein met 
een gat erin. “Hé, wat raar”, zei mijn 
oudste zus, “er zit een gat in mijn 
stukkie.” “Bij mij ook”, riep mijn an-
dere zus en Adrie mijn jongste zus zei: 
“He bah, misschien hebben de muizen 
ervan gegeten!”
Quasi boos keek ze mij aan, maar ik 
zag dat ze maar met moeite haar lach 
kon inhouden. Vrolijk zei ik tegen 
iedereen: “Als jullie het niet lusten, 
geef het dan maar aan mij hoor. Ik wil 
het wel.” “Ja, ja”, zei ma, “dat zal wel, 
muis,” en ze gaf me een knipoog.

Geloven
Ik heb nóg een herinnering aan Sinter-
klaas. Met mijn vader wandelde ik op 
de Westerkade. Het was gezellig en ik 
vond het fijn met hem op stap te zijn, 
omdat hij altijd druk was en niet veel 
tijd had om uitstapjes te maken.
Een lange, nogal magere man kwam 
ons tegemoet lopen. Mijn vader 
groette hem vriendelijk. Toen de beste 
man voorbij was, vroeg pa aan mij: 
“Weet je wie die man is, Beppie?” 
“Nee”, zei ik. “Het is gewoon een 

man, weet u dan wie het is?”, vroeg 
ik aan pa. “Jazeker”, antwoordde hij. 
“Dat is Sinterklaas!”
Verbaasd riep ik: “Dat kan toch niet, 
want Sinterklaas heeft een witte baard 
en een mijter en ook een gouden staf. 
Dat weet u toch wel?” Ik begreep er 
niets van en dacht dat mijn vader een 
grapje maakte. Pa’s gezicht glom van 
plezier en hij zei: “Echt waar. Die man 
verkleedt zich als Sinterklaas, want 
die bestaat helemaal niet echt.” Nu 
begreep ik het helemaal niet meer.
“Maar we krijgen toch elk jaar cadeau-
tjes van Sinterklaas? Dat is toch zo, 
pa?”, vroeg ik verwonderd. Wat deed 
mijn vader toch raar. Meteen vond ik 
niets meer aan de wandeling waar ik 
eerst zoveel plezier van had gehad. Pa 
zei: “Nee hoor, die cadeautjes kopen 
ma en ik en dan geeft Sinterklaas aan 
jullie, maar dat is die man die dan een 
Sintpak aantrekt. Geloof me nou maar, 
want het is echt waar wat ik zeg.”
Thuis vertelde ik het hele verhaal aan 
ma, die er danig mee in haar maag zat. 
Boos zei ze tegen pa: “Had je je mond 
niet kunnen houden, rare vent? Ik had 
het Beppie veel later willen vertellen. 
Nou, je wordt bedankt, hoor!”
Ik heb maar niemand ooit verteld dat 
ik nog steeds in Sinterklaas geloof. 
Iedereen zou me maar uitlachen, ben 
ik bang.

Bep van den Berg
Amsterdamsestraatweg 699 GG
3555 HD Utrecht

Marsepein en een stiekem muisje
De winkels liggen alweer een tijdje vol met lekkers voor het 
Sinterklaasfeest. Dat hoort er nu eenmaal bij. Bij de stukjes mar-
sepein twijfel ik altijd. Zal ik wel of… ach, toch maar beter van 
niet, want ik ben bang dat mijn niet meer zo slanke lijntje nog 
meer gaat uitdijen en dat is niet mijn bedoeling.
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Stukjes marsepein... je kunt er bijna niet van afblijven!

De badmintonset bleef nog even in de kast

Huisbezoek Sint en 
Piet
Om de kas te spekken van scouting-
groep 18 in Zuilen kon men eind jaren 
60, begin 70 Sint en Piet op huisbezoek 
vragen. Twee dames van de leiding 
gingen naar de lapjesmarkt en maakten 
er thuis mooie kleding van. Eerst voor 
vijf en later voor tien gulden kreeg men 
Sinterklaas drie kwartier op bezoek. Bij 
binnenkomst kreeg Sinterklaas snel een 
lijstje in zijn handen gestopt en het feest 
kon beginnen. Buiten in de auto werd 
op de tijd gelet, de chauffeur claxon-
neerde ten teken dat het tijd was naar 
het volgende adres te gaan. Zeker als er 
kinderen zaten te wachten, mochten de 
bezoeken niet al te veel uitlopen.
Het gebeurde regelmatig dat men ‘col-
lega’s’ in dezelfde straat tegenkwam. 
Vooral later op de avond was het dan 
op straat een vrolijke boel. Het is dat 
men het voor de groepskas deed en leuk 
vond om te doen, maar heel veel geld 
zal het niet hebben opgeleverd.

Ineke Rietkerken-Joosten
De Meern
inekerietkerken@gmail.com

Vader was Sint
Het was begin december 1955. Mijn 
broer en ik waren herstellende van een 
fikse griep. We gingen wel naar het Sin-
terklaasfeest van PSZ, de Personeels-
vereniging Sociale Zaken, waar onze 
vader werkte. Het feest werd gehouden 
in een zaaltje aan het Houtplein. Omdat 
we nog ziekjes waren, hadden onze ou-
ders een taxi gehuurd. Een grote zwarte 
Amerikaan met enorme treeplanken en 
een reservewiel opzij onder een indruk-
wekkend glimmende kap. Langzaam 
draaide de limousine het Houtplein 
op. We werden verwelkomd door een 
menigte kinderen; zij dachten, dat de 
Goedheiligman er aankwam. Groot was 
de teleurstelling toen wij met onze moe-
der uitstapten. Maar waar was Papa? 
Sinterklaas kwam de zaal gewoon door 
de zijdeur binnen met twee hele leuke 
Pieten. Er was geen kind bang voor ze.
Elk jaar gingen we met moeder naar de 
Sinterklaasviering, maar merkwaardi-
gerwijs was Papa er nooit bij! De laatste 
keer dat we mochten meedoen, we wa-
ren al 9, wisten we dat Sint onze vader 
was. We kregen een klappertjespistool 
en dat vond Sint maar niks!
Het volgende jaar reed Sint met een 
auto langs bij de kinderen en hij had 
nogal last van wagenziekte. Enkele 
malen stond hij kotsend naast de auto. 
Hierna is hij geen Sint meer geweest 
bij PSZ. Zelf ben ik alweer twintig jaar 
Klaas bij een gymvereniging met een 
zoon en dochter als Pieten. Erfelijk 
belast? Gelukkig wel! Fijne Sintdagen,

Frans Mooij
Nieuwegein
fransmooij@gmail.com

Bep gelooft nog steeds in Sinterklaas.... Niet verder vertellen! "Dat kan toch niet, want Sinterklaas heeft 
een witte baard en een mijter en ook een 

gouden staf. Dat weet u toch wel?" I
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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.
 
Seeing The Unseen in Figi
Seeing The Unseen is een uniek fotografie-
project, waarbij blinde, slechtziende en ziende 
jongeren samenwerken. De jongeren ontdek-
ken gedurende dit bijzondere project hoe zij 
middels fotografie hun eigen verhaal kunnen 
vertellen, onder leiding van Anja Ligtenberg. 
De start van het project was een multizintuig-
lijke rondleiding in het Van Gogh Museum. 
Vervolgens gingen elf blinde, slechtziende en 
ziende jongeren van de scholen Bartiméus 
VSO en Stichtse Vrije School uit Zeist aan 
de slag met het ‘Seeing the Unseen’ foto-
grafieproject. De jongeren werkten met de 
techniek ‘schilderen met licht’, die is namelijk 
voor zowel blinden, slechtzienden en zienden 
toepasbaar op dezelfde manier. Het resultaat 
is tot en met 6 januari te zien in hotel/theater 
Figi in Zeist aan het Rond 2.
 
Lichtjesavond op begraafplaatsen Doelwijck en Tolsteeg
Op lichtjesavond, zondag 9 december van 
17.00 tot 19.00 uur, zijn de begraafplaatsen 
Doelwijck en Tolsteeg extra verlicht met 
fakkels en dat geeft een warm gevoel van 
samenkomen op deze speciale avond. “Deze 
avond is niet alleen een mooi moment om 
extra stil te staan bij de dierbaren die we heb-
ben verloren, maar ook een avond waar men-
sen ervaringen kunnen delen met anderen”, 
vertelt Tanja Medema, hoofd Begraafplaatsen 
bij de gemeente Utrecht. De Vos catering 
zorgt voor de warme dranken en wat lekkers 
(zie ook elders op deze pagina).
 
Grote Ansichtkaartenbeurs in Bunnik
Zaterdag 1 december wordt een ansichtkaartenbeurs gehouden, die duurt van 10.00 tot 16.00 
uur en plaatsheeft in Postillonhotel Bunnik. Inlichingen: 06-39439777.
 
Herfstmarkt voor Adventactie
Handgemaakte wenskaarten, lp’s en andere aparte hebbedingetjes zijn te koop tijdens de 
Herfstmarkt in het Thoma à Kempis Leerhuis aan de Broerestraat 12 in Utrecht. Zaterdag 1 
december wordt daar weer de jaarlijkse Herfstmarkt gehouden. Er is een loterij met mooie 
prijzen en er kan gesnuffeld worden in de retrohoek. De opbrengst van de herfstmarkt komt 
geheel ten goede aan de Adventsactie 2018. Met de Adventsactie wordt het werk van pater Piet 
Hooijschuur; St. Noa’s family, gesteund. Dit is een tehuis voor dak- en thuisloze kinderen in Oe-
ganda. In dit gezinsvervangend tehuis wonen twaalf baby’s en kleuters, 42 basisscholieren, 27 
middelbare scholieren, acht studenten vakopleiding en twee universitaire studenten. Er is grote 
behoefte aan een goede keuken, wasmachine, en zonnepanelen zodat er zelf energie opgewekt 
kan worden en diverse aanpassingen in het huis (zie ook elders op deze pagina).
 
Kerstshoppen op KerstFair Huis Doorn
De jaarlijkse KerstFair van Huis Doorn komt er weer aan. Een charmant ‘lifestyle’ event met 
ruim 100 specialisten, smaakmakers, trendsetters & vakmensen. Brocante & vintage, delicates-
sen, tuinhaarden & BBQ’s, interieuraccessoires, outdoor boots, winterse wollen fashion, sjawls 
& tassen, goud & edelsmeden, kunstenaars en nog veel meer.... Kortom héérlijk kerstshoppen 
en inspiratie 
opdoen in 
‘the most 
wonderful time 
of the year’! 
Van donderdag 
13 tot en met 
zondag 16 
december.

Zaterdag 1 december
 
Grote Ansichtkaartenbeurs in Bunnik
Zaterdag 1 december ansichtkaartenbeurs van 10.00 -16.00 uur in Postillonhotel Bunnik. Inlichingen: 
06-39439777.
 
Herfstmarkt Majellapark
Zaterdag 1 december van 11.00 tot 16.00 uur is er weer een Herfstmarkt in het Thomas à Kempis 
Leerhuis aan de Broerestraat 12 (achter de St. Gerardus Majellakerk) in Utrecht. Er zijn leuke creatieve 
Sinterklaas- en Kerstcadeautjes voor een kleine prijs te koop. De opbrengst van de herfstmarkt komt 
geheel ten goede aan de Adventsactie 2018.
 
Repair Café Leidsche Rijn
Repair Café Leidsche Rijn is zaterdag 1 december (13.00u - 17.00u) open. Handige vrijwilligers helpen 
bezoekers allerlei spullen te repareren, zoals lampen, stofzuigers, koffiezet-apparaten, elektronica (cd- 
en dvd-spelers, printers), gereedschap, speelgoed, textiel (kleding en huishoud-) en fietsen. Dit alles 
gebeurt in een gemoedelijke sfeer. Iedereen is van harte welkom aan de Eerste Oosterparklaan 76 in 
Leidsche Rijn (Parkwijk). Er zijn consumpties verkrijgbaar voor een schappelijk prijsje. Toegang tot het 
Repair Café is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Repair Café Leidsche Rijn wordt mede 
mogelijk gemaakt door DOENJA Dienstverlening en de gemeente Utrecht. Meer informatie: jrc.bosch@
gmail.com, www.facebook.com/repaircafe.leidscherijn, @RepairCafeLr, (06) 20180104 (Jeroen 
Bosch). Website Repair Cafés in Utrecht: repaircafe-utrecht.nl.

Zondag 9 december
 
Lichtjesavond in Utrecht
Zondag 9 december organiseert de gemeente Utrecht in samenwerking met uitvaartverzorgers PCB en 
Barbara voor de zevende keer lichtjesavond op de begraafplaatsen Daelwijck en Tolsteeg. Deze avond 
is bedoeld om troost te geven aan alle mensen die hun dierbare(n) missen, ook wanneer een dierbare 
elders is begraven, bijgezet of uitgestrooid. U bent van harte welkom van 17.00 tot 19.00 uur op 
Lichtjesavond. De toegang is gratis.
 

Donderdag 13 tot en met zondag 16 december
 

KerstFair Huis Doorn
‘The Most Wonderful Time of The Year’, 13 tot en met 16 december in de lanen van Huis Doorn. De 
KerstFair is open van 11.00 tot 17.00 uur en met speciale KerstFair by Night-tickets kunt u ook terecht 
van 16.00 tot 20.00 uur. Met de vele duizenden lichtjes een feest om naar toe te gaan. Boek online 
tickets met korting op: www.kerstfairhuisdoorn.nl/bezoekersinfo Met je ticket bezoek je ook gratis Huis 
Doorn. Alleen op vrijdagavond is dat gesloten. Wie voor 1 december een ticket koopt, krijgt 2,50 euro 
korting.

Tot en met 6 januari
 
Expositie van blinde, slechtziende en ziende jongeren
In Hotel/theater Figi aan Het Rond 2 in Zeist is tot en met 6 januari een expositie te zien van foto’s van 
blinde, slechtziende en ziende jongeren. De expositie is gratis toegankelijk.

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

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

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570



niet meer helemaal recht. Ik dacht: jij hebt al 
genoeg gehad, dus het wordt limonade door een 
rietje. Het was altijd leuk.
Toen de kinderen groter waren maakte ik van een 
paspop een Zwarte Piet. Trui aan, broek opvullen 
met handdoeken en sokken. Een pruikenkop met 
een pruik erop. Kop zwart gemaakt en die Piet 
op een fiets in de garage gezet. Pakjes op de fiets. 
Feest!
Een andere keer deed ik hetzelfde, maar dan had 
ik hem in bed gelegd in een pyjama. Weer een 
andere keer had ik een wit judo-pak aan, wel een 
mijter op. Zo was het ieder jaar anders. We vieren 
overigens nog steeds sinterklaas. Met een hoop 
rommel. Oma moet dan de proppen papier in een 
doos gooien. Jaaa, dunken oma.
De mooiste sinterklaas was deze: mijn man 
was voorzitter van een fotoclub. Werden foto’s 
gemaakt. Toen nog door de lens kijken. Hij vroeg 
altijd alle nieuwe leden bij ons thuis te komen, 
om ze beter te leren kennen. Ik zat dan ook in de 

kamer en lette goed op wat ze zeiden.

Witte Piet
Toen het Sinterklaas werd, heb ik een pak gehuurd 
bij een school waar ik vaak hielp. Mijn zoon was 
Zwarte Piet. Hij kon niet tegen dat zwart op zijn 
gezicht, dus hij was de eerste witte Piet.
Ik had een gouden boek gemaakt en voor iedereen 
een gedichtje en een kleine chocoladeletter van 
Jamin.
Op die Sinterklaasavond ben ik naar de fotoclub 
gegaan, heel statig. Ring om. Zelfs mijn man 
herkende mij niet, dat was zo leuk. Toen mijn 
buurvrouw mij kwam halen, had hij iets van: hier 
klopt het niet. Het was een groot succes en mijn 
naam is jaren Sinterklaas geweest.

Jopie Kalmeijer

Bij het zien van de foto moet u zich voorstel-
len, dat beide kinderen letterlijk met hun hoofd 
in de schouw zaten, in gesprek met Zwarte Piet. 
Aan het eind van het gesprek kwam Zwarte Piet 
steevast met de mededeling: dat de cadeautjes niet 
in de schoorsteen pasten en hij deze wel bij de 
achterdeur zou zetten. Waarop de kinderen vervol-

gens de tuindeuren 
openden en er 
plots twee volle 
jute zakken wer-
den waargenomen.

Babyfoon
De eerste jaren 
nam ik, om dit 
alles mogelijk te 
maken, een stok 
met een luidspre-
ker aan het eind. 
De stok ging dan 

via het zolderraam richting schoorsteen, waarbij 
de luidspreker in de opening van de paddestoel 
werd gestoken. De luidspreker was vervolgens via 
een versterker gekoppeld aan onze vaste telefoon, 
die in verbinding stond met onze buurvrouw. Dat 
het om een vrouwenstem ging, is de kinderen 
nooit opgevallen. Later prutste ik het weer anders 
voor elkaar. Een portable FM-radiootje rolde ik in 
keukenrolpapier, die ik bovenin de schouw tussen 
de afsluitklep klemde. De radio stond vooraf afge-
stemd op onze babyfoon. Vervolgens ging de ba-
byfoon naar de buurvrouw, waarmee zij tegen de 
boys haar verhaal afstak. De stok met luidspreker 
heb ik toevallig een maand terug weggegooid. De 
zelfgemaakte babyfoon (in stroopwafel-doosje) is 
nog in mijn bezit. Zie foto.

Jan Hoogendoorn

Mijn zoon was 
eerste witte Piet

Cadeautjes pasten nooit 
door de schoorsteen

Als bij ons de mijter voor het raam 
van de woonkamer hing te bungelen 
,wisten we dat Klaas er was. Met het 
gewone gedoe van kloppen op de deur 
en wie kan dat nou zijn, kon het feest 
beginnen. De kinderen waren toen nog 
klein. Het oudste zoontje (3) poepte 
meteen zijn broek vol. 

Dreigen met de zak deden we nooit. Sinterklaas 
kwam dan binnen. Baard op half zeven, mijter 

Als bezitter van een open haard kon-
den we onze beide zoons (geboren in 
‘83 en ‘85) in de tweede helft van de 
jaren tachtig flink om de tuin leiden, 
zult u begrijpen. Het hele gebeuren van 
al die jaren staat op superacht film. 
Helaas nogal onscherp, die het maken 
van een foto niet waard is. Dus moet 
u het doen met een hedendaagse foto 
zonder kinderen.
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In 1954 bestond de witte piet ook al. (foto: Nationaal 
Archief)

De open haard

Vroeg in de avond van dezelfde za-
terdag hoorden we opeens een enorm 
kabaal in de straat, de Zandhofsestraat, 
en vlak daarna werd er keihard op de 
bel gedrukt en op de deur gebonsd. Op 
de stoep stond een groot aantal Pietjes, 
die Suzanne kwamen vertellen dat ze 
mee mocht naar Sinterkaas. Zij was 
een van de gelukkigen die een prijs 

had gewonnen. In de straat stond een 
grote versierde bus met nog veel en 
veel meer Pietjes en kinderen die al 
waren opgehaald onder begeleiding 
van een ouder.

Verstoppen
Suzanne schrok zich wezenloos en 
rende naar binnen om zich zo ver 

mogelijk weg te verstoppen voor deze 
overval. Martijn echter spitste zijn 
oren en vroeg of hij de plaats van zijn 
zusje mocht innemen. Daar was geen 
bezwaar tegen. Hij stapte blij samen 
met mij in de bus. Mijn vriend was 
nog zo slim geweest te vragen waar 
we naar toe gingen. Het doel bleek 
hotel Pays Bas op het Janskerkhof.

Troon
Aldaar was in een grote zaal een heel 
gezelschap van kinderen met ouders 
verzameld voor de troon van Sint 
Nicolaas en het krioelde er van de 
Pieten die pepernoten strooiden en 
grapjes maakten. Om de beurt werden 
de namen van de kinderen afgeroepen, 
waarna het kind bij Sint mocht komen. 
Het mocht een liedje zingen of iets 
vertellen en kreeg een cadeau.

Consternatie
Nadat dit ritueel zo een tijdje aan de 
gang was, zag ik tot mijn grote ver-

wondering mijn vriend met Suzanne 
aan de hand binnen komen. Wat was 
er gebeurd? Na ons vertrek realiseerde 
Suzanne zich dat ze iets ging missen 
dat misschien toch wel heel leuk was. 
Ze wilde ook deel uitmaken van die 
pret en alsnog naar Sinterklaas. Mijn 
vriend heeft daaraan gehoor gegeven 
en is met haar naar Pays Bas gereden 
waar ze zonder bezwaar werden toe-
gelaten. Sterker nog: op een gegeven 
moment werd haar naam omgeroepen 
in plaats van die van haar broer, want 
die ontbrak vanzelfsprekend op de 
lijst. Na enige consternatie was snel 
duidelijk wat er aan de hand was 

en mochten beide kinderen bij Sint 
komen, ieder op een knie. En beiden 
kregen ze een prachtig cadeau. Hieruit 
blijkt toch maar weer dat we met recht 
spreken van de goedheiligman.

De week daarop stond er een mooie 
foto van dit tafereel in het huis aan 
huis blad van Utrecht. Helaas kan ik 
die niet meer vinden.

Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl 
 

Memorabele ontmoeting met Sint en Piet
Dit verhaal speelt zich af rond de intocht van Sint Nicolaas in Utrecht in 1974. Samen met mijn 
vriend en mijn twee kinderen van 5 en 6 jaar: Suzanne en Martijn, waren we daarbij aanwezig. Sint 
en zijn Pieten maakten deel uit van een optocht met prachtig versierde wagens die alle een sprook-
je uitbeeldden. Daar was een prijsvraag voor de kinderen aan gekoppeld. Als zij op een daartoe 
verstrekt formulier de gerade sprookjes invulden en inleverden maakten ze kans op een prijs. We 
hadden met zijn allen geen idee waaruit die prijs dan zou bestaan. Het was gewoon leuk om mee te 
doen en dat was dat. Dat dachten we althans.

Sinterklaas was overal een graag geziene gast

Hotel Pays Bas aan het Janskerkhof 10

Knutselwerk



  Het was leuk weer eens veel bekende 
namen te lezen. Mensen waar ik ook 
mee heb gespeeld. Natuurlijk kan men 
niet alle namen onthouden en daarom 
kwamen bij mij nog in gedachten: 
Kees Verseveld, Jaap Leben, Piet 
Engel, Alfred Smit, Frans van Bergen, 
Joop Koot, Ab Struik, Wim de Leeuw, 
Huug vd Voort, George Donselaar, 
Karel vd Straten en Hans Frederikse. 
Velen zijn in de loop der jaren overle-
den. Maar de herinnering blijft.

     The New Jazzclub 
Het Utrechtse jazzgebeuren begon ei-
genlijk nog ergens anders en wel in de 
bovenzaal van de ‘Dietsche Taveerne’ 
aan het Oudkerkhof. Daar startte The 

New Jazzclub met een openingscon-
cert om jazzmuziek te propageren. 
Optredens waren er toen al van “The 
City Jazzband”, eerste in de AVRO-
jazzcompetitie oude stijl in Utrecht, 
pianist Karel Heinsius, ‘Paul’s small 
four’ en trompettist Frans Mijts.
Mijn enthousiasme voor de jazzmu-
ziek begon bij de City Jazzband. Later 
werd het de moderne stijl. Mijn vroe-
gere gitaarleraar was een liefhebber 
van Hot Club de France. En naarmate 
ik de akkoordjes onder de knie kreeg, 
liet hij mij na afl oop van de les bege-
leiding spelen, zodat hij kon improvi-
seren à la Django Reinhardt.

   Invaller 
Na de gitaar kwam de contrabas 
en maakte ik meer kennis met de 
Utrechtse jazzwereld. Met veel 
plezier werd opgetreden in de diverse 
jazzclubs. Daarbij deden zich naar 
mijn idee wel eens opmerkelijke zaken 
voor. Zo speelde ik als invaller met 
het jazzkwartet van Polo de Haas in 
de UJC kelder aan de Oudegracht. 
Hij was niet alleen jazzpianist, maar 
werd ook bekend als vermaard 
klassiek pianist en verwierf tal van 
onderscheidingen zoals de Eerste Prijs 
op het ICC concours in Amsterdam 
en de Zilveren Vriendenkrans van 

het Concertgebouw. Hij trad op met 
vrijwel alle Nederlandse orkesten, 
waaronder het Koninklijk Concertge-
bouworkest onder leiding van Bernard 
Haitink. Verder was het optreden met 
Kid Dynamite zeer noemenswaardig. 
Ik vond het heel bijzonder dat ik als 
Hollandse jongen (met toen nog blond 
haar) mocht optreden met een donkere 
Amerikaan. Die mensen hadden toch 
per slot van rekening de jazzmuziek 
uitgevonden.

   Surinamer 
Kid was een erg bekende tenorsaxo-
fonist en trad op in heel Europa. En 
niets ten nadele, maar later kwam ik 
pas tot mijn verbazing er achter dat hij 
van oorsprong Surinamer was, met de 
naam Arthur Parisius en in Rotterdam 
woonde. Veel organisatoren deden hun 
best Utrecht een wat minder provinci-
aal stadsimago te geven door meerdere 
jazzconcerten met wat modernere 
muziek te organiseren. Toen de 
jazzkelders steeds bekender werden, 
kwamen regelmatig topmuzikanten 
naar Utrecht. Zo kwam ook Rita Reijs 
langs met haar gevolg. Als Nederlands 
beste jazzzangeres had zij uiteraard 
een bepaalde allure. Zo nodig kon 
zij scherpe kritiek leveren op musici. 
Toen ik eens met haar werkte, was ik 

daarom zeer verrast door haar uitzon-
derlijke opmerking dat ik een goed 
gevoel voor jazzmuziek had.

   ‘Vetkuiven’  
Door de latere komst van de pop-
muziek keerde het tij voor de jazz. 
Ook al bleven er wel wat oudere 
liefhebbers, maar de jeugd ging meer 
voor The Beatles en Rolling Stones. 
Het werd de tijd van de ‘Vetkuiven’ 
en ‘Sjorsklanten’. Er kwamen meer 
beat- en ‘koffi ekelders’ zoals Sarasani 
van Holly Hasenbos. Gelukkig zijn er 
nog steeds musici die de jazzmuziek 
in stand willen houden. Uiteraard een 

jongere generatie. Een van de prettige 
voorbeelden in Utrecht vind ik in dit 
verband pianiste Heleen Schuttevaer.

  Nu, jaren later, zeg ik altijd; klas-
sieke muziek was mijn opleiding, 
amusementsmuziek was het geld en de 
jazzmuziek was mijn hobby.

    Ab Meester
Nieuwegein
abmeester@hotmail.com   

 Vetkuif verdrong Utrechtse kelderjazz   
  Het verhaal van René de Cocq 
over ‘de derde jazzkelder’ 
in De Oud-Utrechter van 30 
oktober bracht bij mij veel 
herinneringen naar boven. Als 
bassist trad ik in die tijd ook 
regelmatig op in de diverse 
jazzkelders die Utrecht ooit 
rijk is geweest: Persepolis, 
UJC, Kargadoor, La Grotta, 
Bernia, etcetera. Maar ook 
de ‘jazzschuur’ aan de Gras-
straat in Wittevrouwen was 
niet onbekend.  
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 Kelderjazz met Ab Struik   

    

KIJK VOOR TICKETS & HET 
VOLLEDIGE JAZZPROGRAMMA OP
WWW.TIVOLIVREDENBURG.NL/JAZZ

1 DEC MADELEINE PEYROUX

13 JAN CORY HENRY & METROPOLE ORKEST
18 JAN AMBROSE AKINMUSIRE QUARTET
20 JAN CORY HENRY THE REVIVAL
27 JAN PHRONESIS
17 MRT BRANFORD MARSALIS
 QUARTET
29 MRT COLIN STETSON
06 APR TRANSITION FESTIVAL
 MET O.A. DONNY MCCASLIN &
 METROPOLE ORKEST, BUGGE
 WESSELTOFT & 50 YEARS 
 OF ECM: ENRICO RAVA,
 MATHIAS EICK & MEER 

1 MEI JOHN SCOFIELD 
 QUARTET

10 MEI BRAD MEHLDAU
 TRIO



belen’ zodat de vorm volliep. Maar 
ook speculaaspoppen werden gemaakt 
en op karton gelegd tegen het breken. 
Er kwam een ongetrouwde tante in 
huis die zorgde dat de huishouding 
doorliep. Wij waren dol op haar. We-
ken eerder waren amandelen geweld, 
gedroogd en van hun vliesjes ontdaan. 
Dan werd de amandelspijs gemaakt. 
Cruciaal was de grofte van de aman-
del, de menging met suiker, citroen en 
eierdooiers. Ik mocht grofte en smaak 
mee beoordelen. Als het brood uit de 
oven was, werd de oven gebruikt voor 
letters, koekjes en saucijzenbroodjes. 
Op 4 december begon het bakken van 
de bestelde letters die ook nog bezorgd 
moesten worden. Als kind liep ik 
naar het Wilhelminapark om letters te 

bezorgen. Achter de ramen hoorde ik 
zingen: zie de maan schijnt door de 
bomen. En ik voelde me erg zielig. 
Uiteindelijk moest ik naar bed en had 
geluk als mijn moeder een cadeautje 
voor me had. Ik was altijd erg verdrie-
tig als ik zag wat mijn klasgenoten 
hadden gekregen. Hun schoolbank lag 
vol de volgende dag. Toen ik 16 was, 
mocht ik Sint organiseren. Ik kreeg 
geld, kocht voor ieder iets en maakte 
gedichten. Ik kreeg zelf niets, maar het 
was toch leuk. Leven in een bakkers-
gezin in Sinterklaastijd was een aparte 
belevenis. Maar wel spannend.

  Francine Zwiep-Top
Dijkhoeve 53, 3992 XW Houten

     Tennisbal 
Ondanks armoede en ellende bleven 
mijn ouders in de oorlogsjaren en 
daarna het Sinterklaasfeest vieren. Met 
racisme, anders dan dat van de nazi’s, 
hadden we nog geen problemen, maar 
om aan goede cadeautjes te komen… 
Vader was Sinterklaas en mijn oudste 
broer een onhandige Piet. De Goed-
heiligman was gekleed in een rode 
sprei en zeer herkenbaar als familie. 
Daar kwam bij dat hij zijn knecht bij 
het strooien van snoepgoed tot de orde 
riep met de woorden: “Wout, kijk nou 

toch eens uit.” Maar veel maakte dat 
niet uit, want als jongste kind zag ik 
hen als representanten van het echte 
gezelschap uit Spanje. Moeder was 
een genie in het bedenken van gedicht-
jes en lastige zoekopdrachten, ter com-
pensatie van de heersende schaarste 
aan geschenken. Vader had voor mij 
een tennisbal bemachtigd, toen iets 
heel exclusiefs. Ik werd geblinddoekt 
op een tafel gezet, naast een emmer 
met een ontzettend smerig, glibberig 
drab, vervaardigd met behulp van stijf-
sel. Ik moest daarin graaien naar mijn 
cadeautje. Eenmaal uitgepakt bleek 
het pakje de tennisbal te bevatten. Ik 
sprong juichend op en sloeg daarbij de 
enige lamp kapot die wij nog hadden. 
Bij het licht van een kaarsje werd het 
heerlijk avondje voortgezet.

  Bert Kieboom
kieboomb@xs4all.nl

     Carambole 
Sinterklaasverhalen gezocht. Toen 
ik dat las en meteen daarboven las 
‘Biljarters gezocht’, gingen mijn 
gedachten terug naar 1977. Mijn 
dochter Marlous was drie jaar en ik 
zou Sinterklaas zijn op haar peuter-
speelzaal. Ik heb nog vele malen voor 
Sinterklaas gespeeld, maar nooit meer 

zo beroerd geschminkt en gekleed als 
toen. En Sints Piet was al een roetveeg 
Piet avant la lettre. Maar kinderen 
komen niet voor Klaas of Piet, die ko-
men voor de cadeautjes. Mijn dochter 
had het dan ook niet in de gaten. De 
peuterspeelzaal was in een ‘bejaarden-
huis’ (dat heette toen zo) gevestigd. 
De directrice vroeg of Sint en Piet ook 
nog even gedag kwamen zeggen bij 
de ‘oudjes’. Kleine moeite. Ze zongen 
Sint toe als in hun kinderjaren; slechts 
twee mannen gingen onverdroten door 
met biljarten en toonden Sinterklaas 
geen blik waardig. Ik kon het niet 
laten een van hen te vragen of hij wist 

waarom hij met twee witte en één 
rode bal speelde. Dat wist hij niet. Ik 
vertelde dat dat kwam doordat er nog 
maar zo weinig olifanten met rode 
slagtanden waren. Het hoongelach van 
de medebewoners maakte het er niet 
beter op. Hij daagde Sint uit en zei dat 
ik niet kon biljarten. Goed geraden, 
want ik kon en kan nog steeds niet 
biljarten. Terwijl hij mij zijn keu wilde 
geven, draaide ik mijn staf om en 
maakte met de achterkant de allereer-
ste carambole van mijn leven. Soms 
zitten er engeltjes op je schouder...

  Job Olij, Den Dolder   

  Sint thuis bij een bakkerskind 
Als 5 december naderde, werd de 
huiskamer uitgeruimd. Een oud kleed 
op de vloer, de goede stoelen naar bo-
ven en oude erin. Het broodrek uit de 
winkel kwam in de kamer te staan en 
langs de wanden van de winkel werd 
een tafel op schragen gezet met daarop 
chocoladeletters, marsepein, borstplaat 
en allerlei vormen van chocolade. 
Mijn vader had dan al weken iedere 
avond gewerkt. Ik had een speciaal 
schort en hielp mee. Borstplaatjes uit 
de mat halen, chocoladeletters ‘drib-
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 Bakker Top aan het werk voor Sinterklaas   

Jan was 6 jaar oud en vierde het Sin-
terklaasfeest thuis, samen met vader, 
moeder, zusjes en de opa’s en oma’s 
op de Oudenoord. Die dag had Jan 
wat kattenkwaad uitgehaald, waardoor 
zijn vader nogal boos op hem was. Dat 
heeft hij dus geweten ook! Vader wilde 
hem een plagerig lesje leren. Sinter-
klaas en de Zwarte Pieten kwamen 
die avond op bezoek met een grote 
zak vol pakjes. De pakjes werden één 
voor één uitgedeeld. Op een gegeven 
ogenblik had iedereen al enige pakjes 
van de goede Sint gekregen, behalve 
Jan. Voor hem was er nog steeds geen 
cadeautje te voorschijn gekomen. Het 
begon bij hem te kriebelen, want de 

zak werd alsmaar leger en leger.

   Boos 
De goede Sint was klaar met uitdelen, 
de zak was leeg en er bleken geen pak-
jes voor Jan te zijn. Sinterklaas en de 
pieten vertrokken en lieten Jan verdrie-
tig, maar vooral boos achter. Heel boos 
en natuurlijk erg teleurgesteld liep hij 
de deur uit, naar buiten, het donker in. 
Weg van dat stomme Sinterklaasfeest. 
De straat op. Daar liep hij een politie-
agent op zijn dienstfi ets tegen het lijf, 
die hem vroeg, waar hij, zo laat nog, in 
zijn eentje naartoe ging. Jan gaf geen 
antwoord. “Waar woon je dan?”, vroeg 
de agent weer. Maar Jan verblikte of 

verbloosde niet.

   Naar bureau 
“Ben je soms je tong verloren?”, lachte 
de agent. Mee naar het politiebureau 
dan maar. Achterop de fi ets van de 
agent met zijn benen in de fi etstas. 
Helaas kregen ook de mensen op het 
bureau Jan niet aan het praten. Hij was 
zoooo ontzettend boos dat hij zijn lip-
pen stijf op elkaar hield. De politie-
mensen wisten eigenlijk ook niet hoe 
verder en brachten hem uiteindelijk 
naar het Leger Des Heils. Zo ging dat 
in die tijd.
Daar pakten ze het wat slimmer aan en 
werd hij gepaaid met warme chocola-
demelk en snoepgoed.
Hier wilde Jan wel praten en vertelde 
waar hij woonde.

   Boven water 
Op naar huis, waar iedereen in rep en 
roer rondliep, doordat Jan verdwenen 
was. Vader had Jan een lesje willen 
leren, maar nooit ingeschat, dat dit 

 Sinterklaasavond 1947   
  Het is bijna 5 december, de dag waarop bij de meeste mensen het Sinterklaasfeest gevierd wordt. 
Dit is ook te merken aan de kleinkinderen. Wat zal de goede Sint dit jaar brengen? Vol verwachting 
klopt hun hart. Hierdoor komen ook weer de herinneringen aan de pakjesavonden uit onze eigen 
jeugd naar boven. De Sinterklaasvieringen van lang geleden, die soms wel héél erg spannend waren. 
Zo ook Sinterklaasavond 1947. 

zo uit de hand zou lopen. De hele familie, was erg blij, dat de 
deugniet weer boven water was, en vader had behoorlijk 
spijt van zijn daad. Jan kon eindelijk zijn pakjes uitpakken, 
die waren achtergehouden. En zo eindigde de avond toch 
nog vol gezelligheid.

  Clasien Calboo-Heideman
Vianen   

laten een van hen te vragen of hij wist Job Olij, Den Dolder  

 Nog meer Sinterklaasherinneringen...   
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De Dwaalgids van Utrecht

Het eerste Utrechtse stripboek. Een leuk 
boek dat is verschenen ter gelegenheid 
van de viering van het 75-jarig bestaan 
van het Utrechts Monumentenfonds. 
Een stripboek over de tijd van 1550 
tot 1990 in Utrecht aan de hand van 
monumenten. Leuk als Kerstgeschenk!

 

Voor het eerst

Geboren Utrechter Herman van Veen 
schrijft over het onbarmhartige proces 
van het ouder worden. Een zoektocht 
om tot het besef te komen dat je ouder 
worden steeds weer voor het eerst doet. 
Het gaat vanzelf en gaat vanzelf weer 
over.

 

Utrecht van Toen 2019 -
kalender

Een prachtige maandkalender die inmid-
dels ‘een klassieker’ in Utrecht en om-
streken is. Met twaalf mooie platen van 
het Utrecht van vroeger. Zwartwit en 
ingekleurd. De kalender is uitgegeven 
door Muldershouse Uitgeversmaat-
schappij in samenwerking met Catch Projecten BV. Leuk om 
cadeau te geven (of te krijgen) met de komende feestdagen!

 

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 

Ja, ik bestel:

111 plekken in Utrecht die je 
gezien moet hebben

Utrecht kent vele verborgen schatten. 
Henny van der Eng en Fenna Riethof 
nemen hun lezers mee op een ontdek-
kingsreis die je tot onder de Utrechtse 
straatstenen en ver daarboven brengt. 
Ze wijzen de weg naar 111 bijzondere 
en onvermoede plekken, bieden de beste 
tips en tonen Utrecht op haar veelzijdigst. Beleef Utrecht zoals 
je het nog nooit eerder beleefde!

 

Licht in de Donkerstraat. 
Utrecht bezongen (cd)

Meike Veenhoven maakte een 
cd met liedjes over Utrecht. 
Bekende en minder bekende 
plaatsen in Utrecht en mar-
kante figuren uit de Utrechtse 
geschiedenis worden bezongen. Utrechtse straten of plekken 
zoals het Luie End, maar ook bijzondere winkeltjes die niet 
meer bestaan zoals Ruud’s Waskit aan de Donkerstraat.

 

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 geniet van haar bijdragen 
in deze krant is dit boek een absolute aanrader. Voor wie haar 
werk niet eerder las een
kans op een kennismaking.

€ 12,00 € 19,99 € 14,95

€ 16,95 € 15,00 € 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.

Het Utrechts Monumentenfonds 
werkte voor het boek samen met 
De Inktpot. Aan ‘De Dwaalgids van 
Utrecht’ hebben zeven tekenaars ge-
werkt. Iedere tijdsperiode is getekend 
door een andere tekenaar. De tekenstijl 
verandert dus bij de overgang naar een 
andere tijd. De hoofdpersonen van het 
verhaal (opa, oma en twee kleinkin-
deren) zijn in alle tijdvakken door één 
tekenaar getekend. Door deze opzet 

vereiste het boek nauwe samenwer-
king tussen de verschillende tekenaars. 
Voor de tekenaars was het voor het 
eerst dat ze in elkaars tekeningen 
hebben gewerkt. Dat was spannend en 
inspirerend, ook al omdat tekenaars 
over het algemeen gewend zijn in 
eenzaamheid hun werk te doen.
Het stripboek kost 12 euro en is te be-
stellen via De Oud-Utrechter. Gebruik 
daarvoor de bestelbon op deze pagina 

of kijk in- en bestel via de webshop op 
www.deoud-utrechter.nl.

Online audiotour
Het stripverhaal leidde ook nog tot een 
online productie. Met de audiotour 
‘De Dwaalgids van Utrecht’ - op de 
smartphone, via de gratis app izi.
TRAVEL - maakt u een wandeling 
langs de panden uit het verhaal van 
‘De Dwaalgids van Utrecht’. De histo-
rische verhalen spelen automatisch af, 
zodra je in de buurt van het monument 
komt.

Utrechts Monumentenfonds
Als toonaangevende, professionele 

organisatie voor het monumenten-
behoud draagt het UMF bij aan 
het ‘levend houden’ van gebouwd 
erfgoed in de stad Utrecht. Het 
UMF bezit ruim 80 panden binnen 
de stad Utrecht, veelal in gebruik 
als woning of bedrijfsruimte. Het 
UMF heeft ook een aantal wonin-
gen onder de sociale huurgrens, 
waarmee invulling wordt gegeven 
aan de mogelijkheid voor iedereen 
in een monumentaal pand te 
kunnen wonen. Het UMF heeft 
geen winstoogmerk en stoelt op 
de inzet van haar vrijwilligers en 
bijdragen van haar donateurs.  

Nieuw: ‘De Dwaalgids van Utrecht’
Op 17 november kwam het eerste Utrechtse stripboek ‘De Dwaal-
gids van Utrecht’ uit. Een leuk boek, dat is verschenen ter gele-
genheid van de viering van het 75-jarig bestaan van het Utrechts 
Monumentenfonds. Een stripboek over de tijd van 1550 tot 1990 
in Utrecht aan de hand van monumenten.

De Dwaalgids van Utrecht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,00
Voor het eerst  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,99
Utrecht van toen 2019 kalender  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  14,95
111 plekken die je in Utrecht gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 16,95
Licht in de Donkerstraat (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 15,00
Oma kan je nog huppelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  12,95
Het Ramblers Dansorkest (1944) – Hilversum Express (cd) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17,95
Het Goede Leven .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,99
Kees Lam vertelt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  16,80



Zwarte Pietje spelen
Het zal 1954-1955 zijn geweest dat 
mijn vriendje Nico en ondergetekende, 
10 jaar oud, Zwarte Pietje wilden 
spelen in de Cremerstraat en de Fre-
derik van Eedenstraat. Een spannend 
besluit, maar dat te realiseren? Met de 
moeders overlegd en die wisten ons 
wel zwart te maken. Een kroonkurk 
werd middels een vlammetje zwart 
gemaakt en daarmee onze gezich-
ten ingesmeerd. Felle rode lippen, 
kleurrijke kleding, een petje op, een 
roe gemaakt, jute zak erbij met wat 
oud speelgoed en snoeperij en wij 
waren zoet op deze woensdagmiddag, 
dachten moeders. Zoet? Was het maar 
waar.
Wij waren helemaal niet zoet. Uiter-
aard de meisjes in de straat plagen. 
Rot Pietjes! Het spel was na een half 
uur over. Op de hoek van de straat 
woonde een gezin met drie kleine 
meisjes die wij in de brandgang, het 
poortje zoals dat toen heette, tegen-
kwamen. Schreeuwen, huilen en moe-
der kwam in paniek naar buiten. Ik bel 
de politie, riep zij. Wij schrokken ons 
rot en vluchtten naar huis. Troost van 
de moeders die ons schoon wasten. 
Na een kwartier ging de bel. Politie! 
Een flink standje, maar wij hoefden 
gelukkig niet mee naar het bureau. 
Wij vonden toch dat wij alsnog een 
leuke middag hadden gehad. Zoveel 
jaar later is dat nog een bijzondere 
herinnering.

Gerard R. Perdon
Willem de Merodehove 1
3438 PE Nieuwegein

Sinterklaasfeest op de kleu-
terschool
Eind jaren 50, begin jaren 60 werkte 
ik als kleuterleidster op de openbare 
kleuterschool aan de Pieter Bothstraat 
in Utrecht. Daar werd dus ook Sin-
terklaasfeest gevierd. Er werden veel 
werkjes gemaakt. Stoomboten van 
schoenendozen, Sint en Pietjes van 
wc-rolletjes. Piet had armen en benen 
gemaakt van vlechtrepen en gevouwen 
als muizentrappetjes.
Alles werd klassikaal gedaan met 40 
kleuters. Cadeautjes werden gemaakt 
door de oudercommissie. Voor de 
meisjes waren dat soms houten pop-
penledikantjes. Er lagen ook matrasjes 
en lakentjes en sloopjes in. Hiervoor 
gingen we naar Enschede om daar 
goedkope restanten katoen te kopen. 
Wat de jongens kregen, weet ik niet 
meer.
Sinterklaas en Piet kwamen natuurlijk 
ook op school. Ze moesten wel een 
pak hebben. Daar hebben we wel met 
de kinderen voor gespaard, want Sint 
had daar zelf geen geld voor. Hij had 
de centjes nodig om cadeautjes voor 
de kinderen te kopen. De oudercom-
missie heeft de pakken gemaakt. Een 
van de kleuters had in de stad een sint 
gezien en tegen zijn moeder gezegd 
dat hij er mooi uitzag van zijn centjes.
Sint kwam dus naar school. Een van 

de vaders, de heer De Vries, was 
Sinterklaas. Toen zijn dochtertje 
thuiskwam, vertelde zij dat sinterklaas 
dezelfde schoenen had als papa. Het 
jaar daarop had Sint daarom de schoe-
nen van mijn vader aan.
Ook had V en D altijd een mooie 
Sint-etalage. Dus op een dag met alle 
kleuters naar de stad. Een paar lange 
touwen om de groepen kleuters. Op 
een drukke straat moesten we over-
steken. Halverwege ging het stoplicht 
op rood en daar stond mevrouw 
Nieuwenhuizen met haar kleuters op 
de vluchtheuvel. Wie had dat gezien, 
de gemeentelijke inspectrice mevrouw 
Kamphuis. We hadden geen toestem-
ming de school te verlaten. Dus de 
volgende dag een hele boze dame op 
de stoep. Terug had de oudercommis-
sie voor de stadsbussen gezorgd.
Dit waren zomaar wat impressies over 
Sint op de kleuterschool. Een heel 
gezellige tijd zonder protesten over 
een Zwarte Piet, terwijl hij nog wel de 
beruchte zak bij zich had.

Dini van Waay-Peter
06-22147263
Bilthoven

Sint bij Demka 
Mijn vader werkte in de jaren ‘50, net 
als vele anderen uit Utrecht-Noord, bij 
de DEMKA. De personeelsvereniging 
van de Demka organiseerde van alles, 
waaronder ook een Sinterklaasfeest 
voor de kinderen. Ik was er een van 
die mocht komen. Ik kan me dat zo 
goed herinneren. Het feestje werd 

gehouden in de personeelskantine, ge-
legen net achter het hek bij de ingang 
bij de Muyskenweg. Als ik me goed 
herinner, moest je een ijzeren trap op 
om bij de ingang te komen. We kregen 
bij binnenkomst een kopje warme 
chocolademelk met een speculaasje. 
Het was ieder jaar een leuk feestje 
met uiteraard een cadeautje en bezoek 
van de Sint en wat, volledig zwarte, 
Pieten.
Ik fiets nog vrij regelmatig uit mijn 
woonplaats naar de Neude voor een 
lekker bakkie koffie. Aangekomen bij 
de stoplichten Straatweg, hoek Muy-
skenweg sla ik vaak rechtsaf en fiets 
via de Muyskenweg langs het Kanaal 
richting Spinozaweg. Vlakbij het tun-
neltje stop ik dan even en kijk rechts 
naar boven en dan gaan mijn gedach-
ten altijd terug naar de jaren ‘50. De 
onvergetelijke Sinterklaasfeesten van 
de Demka, toen er gelukkig nog geen 
sprake was van discussies over zwarte 
of roet Pieten. Ik heb af en toe het idee 
dat ik de geur van de warme chocola-
demelk en het speculaasje nog ruik. Ik 
hoop nog jaren die geur te ruiken!

Gert van Es
gertvanes@planet.nl

De koster was de Sint
Ik kom uit een gezin van zeven 
(inclusief ouders) en woonde in Oog 
in Al. Sinterklaas was de mooiste tijd 
en is dat nog steeds. Toen ik nog thuis 
woonde, in een groot huis met serre 
aangebouwd, liep m’n moeder in de 
avond met een keukenschort aan en ja 

hoor, hand er in en ze strooide peper-
noten. Zei ze ‘ja, de deur stond open’. 
Haha, maar ze deed het zelf.
Veel Sinterklazen hebben onze familie 
bezocht en ook anderen in de wijk. Ik 
zat op school en we hadden Sinter-
klaasmiddag. Dus de hele school 
erheen. Zo slim als ik was, herkende 
ik de Sint: Gerard Soesbergen, onze 
koster. Nou, dat heb ik bezuurd. Ik 
vertelde rond ‘dat is de koster’. En 
ja hoor, in de grote zaal moest ik bij 
sint komen. Zei hij: “Jij denkt dat ik 
de koster ben…” Tsja en toen ik rood 
en warm werd, zei ik: “Nee, u bent de 
enige echte sint!” Tjonge, daar denk ik 
nog vaak aan terug.
Op een Sinterklaasavond kwam weer 
een Sint. Opa en oma Haggenburg 
waren er ook. En de sint ging zitten. 
Zegt mijn jongste broer: “Die schoe-
nen heeft buurman Brands ook.” Die 
woonde op nummer 9 en wij op 11. 
Ja, toen was het geloof over. Maar elk 
jaar wisten mijn ouders er een feest 
van te malen met surprises en alles in 
huis verstoppen. Niks ontbrak op dit 
feest. Een dolle boel. Toen ik eenmaal 
op mezelf ging wonen, kroop ik di-
verse keren zelf in sintpak en dat was 
een sensatie. Het eerste huisbezoek 
was in Hoograven. Ik stapte op mijn 
onderjurk…. We hebben aangebeld in 
Hoograven bij bekenden en daar werd 
het snel hersteld. Sinds een aantal 
jaren organiseer ik het sinterklaas-
feest bij de FC Utrecht jeugd, met de 
beste sint die ik ken: Henny van der 
Schilden, bekend van SVDI. Die weet 
nooit mijn naam en zegt ‘Hageman’. 

Elk jaar is dit een feest. We organise-
ren het met veel mensen en ik geniet 
ervan. Sinterklaas zal voor bij altijd 
blijven bestaan en met gewoon Zwarte 
Pieten, zoals wij ze al jaren terug 
kenden: geheel in het zwart

Cyriel Haggenburg
utregter@hotmail.com

Paus Adriaan ulo
Wat een leuke bijdrage schreef Marjo 
Bartelds over de Paus Adriaan ulo. Ik 
deed mijn eindexamen in 1963 en dat 
bestond uit dertien vakken, inclu-
sief het Middenstandsdiploma. Het 
schriftelijk examen werd inderdaad 
gehouden in Tivoli en duurde twee 
dagen, het mondeling in een school 
was een dag en diezelfde dag kreeg je 
de uitslag. Het was een fantastische 
school, ik heb er goede herinneringen 
aan. Het afscheid van de examenklas 
werd uitgevoerd door de derde klas-
sers, erg leuk en gevarieerd. Samen 
met vier oud-klasgenoten houden we 
sinds een jaar of tien ieder jaar een 
PA-dag en geloof me, er wordt nog 
heel wat afgelachen. Met nog een paar 
andere oud-Pa-ers heb ik regelmatig 
contact. Op onze jaarlijkse PA-dag 
is juffrouw Marée diverse keren 
aanwezig geweest. Ze was geen spat 
veranderd en genoot zichtbaar van het 
samenzijn met ons ‘meisjes’. 30 Maart 
2012 is ze overleden, op de leeftijd 
van bijna 92 jaar. Het toenmalig hoofd 
van de school Zuster Thérésia leeft 
nog en woont in Tilburg. Met ons 
groepje hebben we haar een paar maal 
bezocht. Het nog meest bekende aan 
haar is haar stem. Een jaar of vijf gele-
den is er een reünie geweest. Jammer 
genoeg was de opkomst laag. Het was 
heel gezellig, we hebben zo ongeveer 
het hele liedjesboek gezongen en 
stapels foto’s bekeken. Het grootste 
deel van de foto’s kwam uit de erfenis 
van juffrouw Marée.

Ineke Rink-Geurts
inekerink@Gmail.com

Houten poepdoos
Hier een reactie op het verhaal ‘Je kan 
de pot op’ van 13-11-2018 in De Oud-
Utrechter. Hierin slaat de fantasie van 
Nico van Maurik behoorlijk op hol. Ik 
ben namelijk een zoon van zijn tante 
Mies en net zo oud. Wij hadden in een 
zijhokje van de huiskamer een houten 
poepdoos met deksel en naast de 
deksel een stapeltje A5, gesneden van 
het Centrum, een krant in die dagen. 
Na een grote boodschap werd altijd 
een scheut water meegegooid, want 
beneden was een septictank waarop 
wij aangesloten waren. Later heeft 
mijn vader er zelf een watercloset in 
gemaakt en toen mijn moeder in 1994 
het huis verliet, was het toilet nog 
steeds in de huiskamer.

Henny Markenhof
henria@hetnet.nl

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte UtrechterDinsdag 27 november 2018pagina 13

Jonkheer De Ranitz en Jan van de Wint
Toen ik in de krant van 13 november las over Jonkheer De Ranitz en Jan van de Wint, dacht ik gelijk aan mijn ouders. 
Mijn vader was chauffeur van de burgemeester. Met de kerstdagen werden alle bodes en chauffeur door De Ranitz en zijn 
vrouw uitgenodigd bij hen thuis in de Parkstraat voor een heerlijk kerstdiner. De Ranitz speelde dan altijd op de piano. Dit 
was in die tijd heel wat, er werd nog tegen zulke mensen opgekeken. Tijden veranderen. We hebben nu Jantje van Zanen, 
maar in die tijd zouden ze nooit Coentje de Ranitz gezegd hebben.
Ook moest ik gelijk terugdenken aan een voorval. Toen DOS in 1958 kampioen van Nederland werd door een doelpunt 
van Tonny v.d.Linden in de Goffert, was ik erbij. Ik had geen kaartje, maar mocht in de auto met de burgemeester meerij-
den (mijn vader had dit gevraagd). Dit was als jochie van 15 jaar een geweldige belevenis die je nooit meer vergeet. Nu ga 
ik met mijn zoon Martijn naar FC Utrecht. (PS: ik ging voor het eerst met mijn vader naar DOS en was toen 10 jaar. Nu 
binnenkort 76 jaar.)

Jan Stekelenburg (j.c.stekelenburg@casema.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
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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
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 Postcode                   Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oud-Utrechter BV, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of ga naar
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Ik was net zes jaar, stond aan de rand 
van... bestaat hij nou wel, of niet? Ik 
dacht het laatste. Maar vond het beter 
dit jaar er nog maar in te geloven 
en wel goed op te letten of ik iets 
kon ontdekken dat niet klopte met 
Sinterklaas. Eerlijk gezegd twijfelde ik 
al vreselijk.

Taxi
Mijn oom bestelde een taxi voor de 
ouderen en de allerkleinsten. De rest 
kwam op de fiets uit Utrecht. Van de 
zeven kinderen was ik de oudste en 
had mijn eigen rode fietsje, zodat ik 
de fietsende familie in kon halen, en 
daar zo druk mee bezig was, dat ik 
het terras van café ‘De Groenekan’ 
opvloog. En met mijn hoofd tegen het 
raam sloeg. De kaarters erachter waren 
hevig geschrokken. Maar bleven wel 
mooi zitten. “Jongen, jongen, jij hebt 
toch altijd wat!”, bromde mijn moeder, 
“hoe krijg je het in godsnaam voor 
elkaar?” “Ik vloog uit de bocht ma, 
jullie gingen ineens rechtsaf!”
Met een slag in mijn wiel en een buil 
op mijn hoofd kwam ik lichtelijk 
bevroren aan in het bosrijke Groene-
kan, waar mijn oom mij verwelkomde. 
Hij duwde een stuk marsepein in 
mijn handen en zei: “Leg maar op je 
bult, dan is deze zo verdwenen.” Bij 
binnenkomst waren mijn opa en oma 
en de tantes al aanwezig en de kleinste 
lag te gillen. Waarom die kleintjes 
erbij? Overal janken ze. Maar bij oom 
Nico was het anders. “De baby’s naar 
boven”, riep hij, “want wij moeten 
zingen, anders heb je kans dat alle 
cadeaus bij de buren terecht komen.” 
Zou hij dan echt bestaan, twijfelde ik. 
Oom Nico wist het toch zeker wel? 
“Klaar”, riep hij en begon te zingen, 
terwijl wij invielen. Zie ginds komt 
de stoomboot en hoor wie klopt daar 
kinderen. “Stop”, riep hij. “Eerst 
maar warme chocolademelk, jullie 
zijn nog niet bij stem.” Een voor mij 
onbekende vrouw kwam met een blad 
chocolademelk en speculaas aanlopen. 

“Shirley”, riep oom Nico, “leg wat op 
Jan zijn zere voet die van tussen de 
spaken. Je weet wel!”

Glaasje bowl
“Beste familie”, sprak hij, “jullie 
kunnen naar believen in de kleine 
kamer je eigen drankje inschenken en 
gebruik maken van diverse hapjes.” 
Tjonge, dacht ik, of we bij de koningin 
zijn. “Stephan, jij kunt ook een glaasje 
bowl nemen hoor, dan zing je beter!” 
Ik knikte verlegen. Zou ik niet goed 
zingen? “Wat een rare Sinterklaas-
avond hè”, fluisterde ik tegen mijn 
zus. “Wroem horg kurgg” en wees 
op haar volle mond. Oom Nico pakte 
nu een gekleurde zuurstok en tikte op 
tafel. “Iedereen klaar?” Hij stond in 
de aanslag om te dirigeren. “Wat een 
vreters zijn jullie zeg! Kom op zeg!” 
Er ruist langs de wolken klonk. “Ha,ha 
dat is van de zondagsschool”, riep 
Jan. “Sinterklaasje kom maar binnen 
met je knecht” durfde ik nu ook te 
roepen. “Ha, dat is goed”, riep oom 
Nico, “goed zo jongen. Dan beginnen 
we daar maar mee.” Hij hief zijn stok 
en we begonnen luidkeels het ene na 
het andere lied te zingen. “Even buiten 
kijken of ze het niet bij de buren 
neergooien jongens! Zing maar door!” 
En weg was hij. Sinterklaas is toch 
niet blind, vroeg ik mij af. Even later 
kwam oom Nico weer terug. “Goed 
zo”, riep hij, “zingen maar.” “Ze 
komen er aan!”
Ineens werd er zwaar gebonsd op 
de antieke kast in de kamer en daar 
sprong Zwarte Piet tevoorschijn. 
We verstijfden van de schrik. En wij 
moesten maar doorzingen van oom 
Nico. Zwarte Piet begon intussen te 
strooien en daar schuifelde Sinterklaas 
binnen. Oom Nico schoof een klein 
kabouterkrukje naar voren. Enigs-
zins bevreemd keek Sint achterom. 
Mijn moeder schoof er gelukkig een 
fauteuil bij. “Maak het nog gekker”, 
fluisterde zij tegen oom Nico. “Jij 
komt zo maar even bij mij Nico”, zei 

Sinterklaas en ik zag dat hij zijn bis-
schopstaf met een klap op oom Nico’s 
voet zette. “Au, au”, siste hij. “Ben je 
gek!” Sint Nicolaas pakte zijn gekafte 
grote boek. ‘Telegraaf’ las ik tussen 
de scheuren van het kaft door en 
Sint haalde daar een handgeschreven 
papier uit.

Paardendrollen
“Rintje kijk jij eens even in de gang.” 
“Dat durf ik niet, Sinterklaas.” En hij 
vleide zich vlug tegen zijn moeder 
aan. “Waarom niet?”, vroeg de Sint. 
“Ja, Sinterklaas, hij heeft met paarden-
drollen gegooid.” Oh, zijn zus moest 
hem weer verraden. “Zo, zo en dat 
mag niet?” Rintje schudde zijn hoofd. 
“Mmm… dat wist ik niet”, mompelde 
de Sint. Hij bonsde met zijn staf op de 
vloer. “Ga allemaal maar naar de gang 
de cadeaus halen, die zullen er nu wel 
staan.” Struikelend holden wij naar de 
gang. Wat een Sinterklaas, dacht ik, 
niettemin zag hij er prachtig uit. Jan 
en ik namen de grootste cadeaus voor 
onze rekening. “Dat zijn er heel wat!”, 
mompelde Sinterklaas, “als ik dat 
maar haal?”

Borreltje
“Misschien vast een borreltje, Sint 
Nicolaas”, vroeg oom Nico. “Ja, ja het 
zal tijd worden, reusachtig idee.” “Dat 
gebeurt niet”, zei mijn moeder tegen 
oom Nico. “Eerst alles afhandelen. 
Zijn jullie gek.” Dat vond ik nu echt 
kinderachtig van mijn moeder. Wat 
maakt een borreltje nu uit. “Neem een 
glaasje water”, fluisterde mijn moeder 
zacht. “Er zijn er al zoveel verdronken 
in mijn familie Dora”, mompelde Sint 
terug. Maar het ging verder prima met 
al die onverwachte grapjes, We lach-
ten ons echt rot om Sinterklaas. Ik pro-
beerde al die lolligheden te onthouden 
voor school. Maar het was te gek voor 
woorden. Op een gegeven ogenblik 
was hij ons kwijt. Hij riep ons steeds, 
hij zat te draaien en te zwaaien op zijn 
stoel. Bleek dat hij verkeerd om zat. 

Maar zo deftig en leuk hij dat deed. En 
de verrassing toen hij ons weer zag!

Zolder
Door al dat spelen met de cadeaus en 
dat snoepen was het erg laat gewor-
den. De oudsten moesten in de tuin-
kamer slapen, die buiten verder in de 
tuin lag. Met als oppas Shirley. En de 
jongsten sliepen in het huis op de zol-
der. Sint Nicolaas bracht ons op weg. 
En liet ons de vogeltjes horen (die 
er niet waren, het was aardedonker). 
Maar hij liet ons de meest fantastische 
geluidjes horen. Liep soms terug en 
gaf een van de vogels een reprimande 
dat hij daar niet mocht kakken. “Het 
hokje is net schoongemaakt. Ben jij 
een beetje belazerd”, zei hij. “Volgt 
u mij maar, hier op mijn buiten.” 
Onder zijn bizarre geluidjes en grapjes 
volgden wij. Shirley had het goed 
georganiseerd en hielp ons met van 
alles. Al duurde het wel even voordat 
wij sliepen en ik zachtjes Shirley de 
klemmende buitendeur hoorde openen 
en de zwarte schaduw van haar zag 
verdwijnen. De muziek in het huis was 
goed te horen. Al de Sint Nicolaas-
liedjes werden meegezongen van de 
laatste plaat, die maar bleef draaien.
Ik zou best eens even stiekem willen 
kijken! Waar zou die lollige Sint 
eigenlijk gebleven zijn? Het was wel 
koud buiten, maar mijn winterjas die 
bij mij lag, kon ik wel over mijn py-
jama aandoen. Schoenen die lagen bij 
de deur. Zo kon ik wel naar het huis 
lopen. Ik stond op, trok mijn jas aan 
en vond mijn schoenen bij de deur.
De deur tilde ik iets omhoog en draai-
de hem langzaam open. En luisterde, 

geen geluid binnen. Ik duwde hem 
dicht en bleef roerloos staan. Het zin-
gen en de muziek was nu veel harder. 
Voetje voor voetje liep ik over het gras 
richting de serre. Aan de zijkant in 
de open serre stond binnen een klein 
tafeltje met een hoge palm erop. Dat 
leek mij strategisch gezien het beste 
punt. Ik sloop over de cementen vloer 
en kwam achter de palm naar boven. 
Ik schrok. Zo konden zij mij vast zien! 
Ik zag namelijk alles. Ik bevond mij 
wel in het donker en de feestenden in 
het volle licht, dansend op dezelfde 
Sint Nicolaasliedjes. Oom Nico met 
zijn vriendin Shirley. Mijn moeder 
met een man die ik niet kende. Zou dat 
Sint Nicolaas geweest zijn?
En toen kwam onverwachts, het 
onvoorstelbare, het bizarre: tante 
Marie liep voorop, zwaaiend met een 
lange stok als een tambour-maître. 
En bovenop de schouders van oom 
Jo zat… ik kon het niet geloven, Sint 
Nicolaas met zijn staf en zonder zijn 
mijter op. De rode wijde jas lag naar 
achteren getrokken. Ik zag zijn blote 
benen en nog een stukje van zijn witte 
hemd. Zij liepen luid zingend vanuit 
de keuken de kamer in, met iedereen 
erachter. Dag Sinterklaasje daag, daag 
zwarte Piet. “Potverdomme hij bestaat 
niet”, vloekte ik en wie is die kerel? 
Was dat niet die keeper van mijn opa’s 
voetbalclub?”
Teruglopend draaide ik mij om, pakte 
een hand met grind en gooide die naar 
de serre. “Nemen jullie je eigen soort 
maar in de maling!” riep ik.

Stephan Godijn

Mijn afscheid van Sint Nicolaas
Het was al ver in november toen mijn moeder opmerkte; voor ik het vergeet, Sinterklaas vieren we 
niet thuis. Dit jaar bij oom Coen! “In dat grote huis?”, vroeg ik verbaasd. “Ja, met de hele familie, 
al je neefjes en nichtjes komen.” Ik kreeg het er warm van. “Hartstikke leuk, komt Sinterklaas dan 
ook?” vroeg ik. “Ja, natuurlijk, met Zwarte Piet.”

De kindervriend boezemde vroeger heel veel ontzag in... totdat kinderen 'm doorkregen...
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de vorige puzzel sloeg op de intocht van Sinterklaas en meer in het bijzonder op het lied dat daar-
bij hoort; ‘Zie ginds komt de stoomboot’. Daarin staat de regel die onze oplossing was:

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer

Velen hadden dat goed. Uit alle goede inzenders hebben we drie prijswinnaars geloot, die ieder een KunstKadoBon 
ter waarde van 30 euro thuis ontvangen om een kunstwerk van een professioneel kunstenaar te kunnen lenen bij 
Kunstuitleen Utrecht. De prijswinnaars zijn: Gretha Sijmons, J. Duijveman en G. Koppens.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs. Zes 
prijswinnaars krijgen ieder twee kaarten voor een bezoek aan de 
kerstfair van Museum Huis Doorn, die wordt gehouden van 13 
tot en met 16 december. Lekker kerstshoppen bij 100 verschil-
lende aanbieders van kerstartikelen.
Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor 
DONDERDAG 6 DECEMBER 12.00 UUR 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

De aankomst van de Sint en zijn 
pieten was altijd op de zaterdagmid-
dag. En op de woensdag erna was het 
feest in het Paulshuis. Alle jeugd was 
aanwezig. En maar zingen tot er op de 
deur werd gebonkt. En ja hoor, daar 
was de sint met zijn pieten. Ik ging 
altijd achterin de zaal zitten, want 
als we uitgezongen waren, moesten 
er altijd kinderen bij de Sint komen 
en dan moest je een liedje zingen. Ik 
vond daar helemaal niks aan. Aan het 
eind van de avond mocht iedereen 

op het podium komen en kregen alle 
kinderen een grote zak snoep.
Net voor 5 december was een van 
onze buurmeisjes jarig. Ik woonde 
in de l. van Sandenburglaan op nr 
14. Het was altijd een groot kinder-
feest met gebak en limonade. Aan 
het eind van het feest kwamen altijd 
zwarte pieten. Die strooiden dan met 
snoepgoed.

Zwarte hand
Na dit alles een paar jaar te hebben 

meegemaakt, kwam Zwarte Piet weer 
op een avond langs. De deur ging een 
klein stukje open, maar wat wilde het 
geval, ik zat dicht bij de deur en toen 
ik goed keek zag ik de zwarte hand-
schoen van Zwarte Piet. Ik keek nog 
een keer heel goed en kwam erachter 
dat dit niet de zwarte handschoen 
van Zwarte Piet was, maar de zwarte 
handschoen van mijn moeder. Het 
sinterklaasfeest was voor mij gelijk 
over... Wat een mooie tijd was dat.

J. Bresser
Nieuwegein
jbresser@casema.nl

Hij Komt, Hij Komt…
Wat was het een feest in de jaren vijftig, als de Sint en zijn pie-
ten in een koets door Tuindorp reden met er achteraan muziek 
en alle kinderen. Het was de tijd dat je je schoen mocht zetten.

De Sint kwam elk jaar bij ons thuis en 
las dan uit zijn dikke boek voor wat 
ik allemaal voor kattenkwaad had uit-
gehaald. Ik zat daar intussen in blijde 
verwachting, maar… dan zei de Sint 
aan het eind: WE ZULLEN HET NOG 
EEN KEER MET JE PROBEREN. En 
daar zat ik dan weer in de regen….
Vele jaren later kregen we thuis 
een nakomertje. Ik was zover dat ik 
Spaans was gaan studeren en vanuit 
Madrid stuurde ik het broertje een 

foto van het paleis van Sinterklaas, 
Die heeft jarenlang boven zijn bed 
gehangen.

Maya Hoogveld
mhehoog@gmail.com

Ik was, naar men zei, een verschrikkelijk stout kind en mijn 
ouders zeiden ieder jaar dat ik vast mee naar Spanje moest om 
daar het hele jaar het paleis van Sinterklaas schoon te houden. 
Nou, dat vond ik helemaal niet erg... Spanje leek mij namelijk 
een heerlijk land.

Horizontaal
1. plaats in Italië; 7. gift aan een bedelaar; 12. Europeaan; 13. kleurloos edelgas; 14. paling; 15. Rolls Royce (afk.); 17. godin 
van de maan; 19. plaats in Noord-Holland; 21. onder andere (afk.); 22. raamscherm; 24. filmmedewerker; 27. zangstem; 28. 
berggeel; 30. ogenblik; 31. medicijn; 32. behaagziek; 33. plechtige belofte; 35. land of staat; 37. eenheid van filmgevoelig-
heid; 38. ritmisch spreken op muziek; 41. kloosterzuster; 42. net niet het allerhoogste niveau; 44. putemmer; 46. ambts-
gewaad; 47. spleet; 48. oogluikend toestaan; 49. algemene mode (hype); 50. nobel; 52. inwendig orgaan; 54. agrarische 
vrouw; 56. wandversiering; 58. traliewerk; 61. bezit van een boer; 62. eergevoel (fier); 64. bladgroente; 65. kus; 67. in prima 
conditie; 68. meisjesnaam; 70. plaats in Duitsland; 72. gehoororgaan; 73. waterrijk natuurgebied in Noord-Brabant; 76. 
uitroep van een schildwacht; 77. openbaar ministerie (afk.); 78. aardbewoner; 79. signaal; 81. uitroep van pijn; 82. huisdier; 
83. niet bespreekbaar; 84. lidwoord; 86. ovaalvormige vrucht; 87. laagste waarde (zero).
 
Verticaal
1. politieondervraging; 2. nikkel (scheik. afk.); 3. Engels bier; 4. goocheltoer; 5. proef voor een diploma; 6. knevel; 7. bloed-
armoede; 8. weg met bomen; 9. moeder; 10. oosterlengte (afk.); 11. deel van een fiets; 16. dameskledingstuk; 18. vochtig; 
20. laagte tussen bergen; 21. Spaanse uitroep; 23. strook; 25. geestdrift; 26. vrouwelijk zoogdier; 27. Indonesisch gewoon-
terecht; 29. herstellen; 32. bladgroente; 34. scheepsvloer; 36. plaats in Canada; 37. alstublieft (afk.); 39. zin om iets te doen; 
40. kleurling; 42. echoapparaat; 43. drankgelag; 45. opstootje; 46. vertragingstoestel; 51. aanwijzend voornaamwoord; 
53. lokspijs; 54. antitankwapen; 55. wild zwijn; 56. delfstof; 57. gedorste halmen; 59. belasting; 60. Frans automerk; 62. 
Nederlandse discjockey; 63. geluid van een slang; 66. familielid; 67. Europeaan; 69. tennisterm; 71. Baskische afschei-
dingsbeweging; 73. Griekse letter; 74. pasgeborene; 75. deel van de voet; 78. Schotse familienaam; 80. onecht of vals; 82. 
boksterm (afk.); 85. heden.
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65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

75 19 36 65 32 87 34 84

20 72 40 82 55 58 50 51 7 48 56 80

1 28 43 29 47 5 49 42 62 52 12 63

Horizontaal 1. plaats in Italië; 7. gift aan een bedelaar; 12. Europeaan; 13. kleurloos edelgas; 14. paling;
15. Rolls Royce (afk.); 17. godin van de maan; 19. plaats in Noord-Holland; 21. onder andere (afk.); 22.
raamscherm; 24. filmmedewerker; 27. zangstem; 28. berggeel; 30. ogenblik; 31. medicijn; 32. behaag-
ziek; 33. plechtige belofte; 35. land of staat; 37. eenheid van filmgevoeligheid; 38. ritmisch spreken op
muziek; 41. kloosterzuster; 42. net niet het allerhoogste niveau; 44. putemmer; 46. ambtsgewaad; 47.
spleet; 48. oogluikend toestaan; 49. algemene mode (hype); 50. nobel; 52. inwendig orgaan; 54. agrari-
sche vrouw; 56. wandversiering; 58. traliewerk; 61. bezit van een boer; 62. eergevoel (fier); 64. blad-
groente; 65. kus; 67. in prima conditie; 68. meisjesnaam; 70. plaats in Duitsland; 72. gehoororgaan; 73.
waterrijk natuurgebied in Noord-Brabant; 76. uitroep van een schildwacht; 77. openbaar ministerie (afk.);
78. aardbewoner; 79. signaal; 81. uitroep van pijn; 82. huisdier; 83. niet bespreekbaar; 84. lidwoord; 86.
ovaalvormige vrucht; 87. laagste waarde (zero).

Verticaal 1. politieondervraging; 2. nikkel (scheik. afk.); 3. Engels bier; 4. goocheltoer; 5. proef voor een
diploma; 6. knevel; 7. bloedarmoede; 8. weg met bomen; 9. moeder; 10. oosterlengte (afk.); 11. deel van
een fiets; 16. dameskledingstuk; 18. vochtig; 20. laagte tussen bergen; 21. Spaanse uitroep; 23. strook;
25. geestdrift; 26. vrouwelijk zoogdier; 27. Indonesisch gewoonterecht; 29. herstellen; 32. bladgroente;
34. scheepsvloer; 36. plaats in Canada; 37. alstublieft (afk.); 39. zin om iets te doen; 40. kleurling; 42.
echoapparaat; 43. drankgelag; 45. opstootje; 46. vertragingstoestel; 51. aanwijzend voornaamwoord;
53. lokspijs; 54. antitankwapen; 55. wild zwijn; 56. delfstof; 57. gedorste halmen; 59. belasting; 60. Frans
automerk; 62. Nederlandse discjockey; 63. geluid van een slang; 66. familielid; 67. Europeaan; 69. ten-
nisterm; 71. Baskische afscheidingsbeweging; 73. Griekse letter; 74. pasgeborene; 75. deel van de voet;
78. Schotse familienaam; 80. onecht of vals; 82. boksterm (afk.); 85. heden.
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75 19 36 65 32 87 34 84

20 72 40 82 55 58 50 51 7 48 56 80

1 28 43 29 47 5 49 42 62 52 12 63

Horizontaal 1. plaats in Italië; 7. gift aan een bedelaar; 12. Europeaan; 13. kleurloos edelgas; 14. paling;
15. Rolls Royce (afk.); 17. godin van de maan; 19. plaats in Noord-Holland; 21. onder andere (afk.); 22.
raamscherm; 24. filmmedewerker; 27. zangstem; 28. berggeel; 30. ogenblik; 31. medicijn; 32. behaag-
ziek; 33. plechtige belofte; 35. land of staat; 37. eenheid van filmgevoeligheid; 38. ritmisch spreken op
muziek; 41. kloosterzuster; 42. net niet het allerhoogste niveau; 44. putemmer; 46. ambtsgewaad; 47.
spleet; 48. oogluikend toestaan; 49. algemene mode (hype); 50. nobel; 52. inwendig orgaan; 54. agrari-
sche vrouw; 56. wandversiering; 58. traliewerk; 61. bezit van een boer; 62. eergevoel (fier); 64. blad-
groente; 65. kus; 67. in prima conditie; 68. meisjesnaam; 70. plaats in Duitsland; 72. gehoororgaan; 73.
waterrijk natuurgebied in Noord-Brabant; 76. uitroep van een schildwacht; 77. openbaar ministerie (afk.);
78. aardbewoner; 79. signaal; 81. uitroep van pijn; 82. huisdier; 83. niet bespreekbaar; 84. lidwoord; 86.
ovaalvormige vrucht; 87. laagste waarde (zero).

Verticaal 1. politieondervraging; 2. nikkel (scheik. afk.); 3. Engels bier; 4. goocheltoer; 5. proef voor een
diploma; 6. knevel; 7. bloedarmoede; 8. weg met bomen; 9. moeder; 10. oosterlengte (afk.); 11. deel van
een fiets; 16. dameskledingstuk; 18. vochtig; 20. laagte tussen bergen; 21. Spaanse uitroep; 23. strook;
25. geestdrift; 26. vrouwelijk zoogdier; 27. Indonesisch gewoonterecht; 29. herstellen; 32. bladgroente;
34. scheepsvloer; 36. plaats in Canada; 37. alstublieft (afk.); 39. zin om iets te doen; 40. kleurling; 42.
echoapparaat; 43. drankgelag; 45. opstootje; 46. vertragingstoestel; 51. aanwijzend voornaamwoord;
53. lokspijs; 54. antitankwapen; 55. wild zwijn; 56. delfstof; 57. gedorste halmen; 59. belasting; 60. Frans
automerk; 62. Nederlandse discjockey; 63. geluid van een slang; 66. familielid; 67. Europeaan; 69. ten-
nisterm; 71. Baskische afscheidingsbeweging; 73. Griekse letter; 74. pasgeborene; 75. deel van de voet;
78. Schotse familienaam; 80. onecht of vals; 82. boksterm (afk.); 85. heden.

KRUISWOORDPUZZEL

Paleis van Sinterklaas
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