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Ik wist: ooit schrijf ik een 
liefdevol verhaal over haar. 
Ooit ga ik haar portretteren 
als een buitengewoon gek en 
elegant mens. In ‘60 en ‘70 de 
grand lady van het honkbal 
van UVV, dat dit najaar zeven-
tig jaar bestaat.

Ze kon minutenlang staan spioneren 
voor het raam van het futuristische 
UVV-paviljoen op sportpark Hoge 
Weide. Stond ze op de uitkijk. Waar 
bleven ze nou? Waar bleef toch die 
spelersbus van Sparta? Ondertus-
sen rookte ze haar vertrouwde 
mentholsigaretten. En ja hoor, daar 
kwam eindelijk de bus uit Rotterdam 
aangereden. Line Klein haastte zich 
dan naar buiten om één honkballer wel 
zeer in het bijzonder te verwelkomen. 
Ze was heimelijk verliefd op hem. 
Zo heimelijk, dat iedereen bij UVV 
dat in de gaten had. En dan kuste de 
lange, getailleerde, zwarte parel uit 
Sint Maarten de blozende voorzitster 
van UVV-honkbal allerhartelijkst op 
haar wangen. Meestal bruine wangen. 
Van spul uit een flacon. En elke zoen 
werd beantwoord met een opgetogen 
wederkus. Ach ja Line! Ongetwijfeld 
de meest bijzondere vrouw uit de 
memorabele geschiedenis van het 

honk- en softbal van UVV. Bij het 
lezen van een biografie over Remco 
Campert moest ik onwillekeurig aan 
Line denken. Ook zij met steeds een 
vinger aan de pols van de tijd. Maar 
wel met een scheut behoudzucht.
Die oogappel van Line Klein was 

Hamilton Richardson. 
De gemeenteambtenaar 
uit Hoek van Hol-
land, daarvoor steward 
bij de KLM, gold in 
zijn gloriejaren als de 
beste honkballer van 
Nederland. Bovendien 
allerminst alleen voor 
Line Klein de mooiste 
man ter wereld. “Geen 
grammetje vet”, heb 
ik Line eens horen 
juichen, terwijl ze zich 
weer een knipperbol liet 
inschenken en in haar 
handtas greep naar de 
slof mentholsigaretten. 
Mijn hemel, die don-
kergele knipperbollen! 
Sherry en jus d’orange 
in gelijke mate! Maar 

de verhouding werd gaandeweg 
anders. Bij haar thuis op Lessinglaan 
9 in Utrecht stond altijd een glaasje op 
het bijzettafeltje naast de bank. Een 
glas met een bruin lederen houder. 
Waar zou dat glas gebleven zijn? Bij 
Line ook altijd op tafel De Telegraaf. 
Op de sociale academie De Horst in 
Driebergen leerden ze me dat je beter 
bij dat vod een aansteker kon houden. 
Aanstekers lagen bij Line voor het 
grijpen. “Een stofdoek Line, en kom 
je net van een keukentrapje? Ik ken je 
alleen maar met een pen en een lees-
bril.” “Dacht jij potdomme soms dat 
de kabouters dat voor mij deden!”

Hart op de tong
Onvergetelijke vrouw. Zeer uitge-
sproken. Bij het zien van Hamilton 
Richardson sprong haar hart telkens 
open. Wìj hadden dan even het 
nakijken. Over hart gesproken: dat 
droeg deze vrouw op de tong. Je wist 
meteen waar je aan toe was met haar. 
Grandeur. Zeker wel. Ambassadrice 
voor de bond. En voor UVV. Op 
bondsvergaderingen een Neelie Kroes 
in een mannenwereld. Wars van bur-

gerlijkheid. Menigeen die haar heeft 
meegemaakt, weet: bij Line Klein 
leerde je converseren, discussiëren, 
luisteren naar trendy muziek, drinken, 
roken en als het even mee zat ook nog 
vloeken. Wat heb ík toch bekrompen 
ouders, dacht ik vaak. Als ik dat soms 
zei, tikte ze me op de vingers. Mijn 
moeder riep mijn vader eens voor een 
geheimzinnig tasje terug, toen hij bij 
veertig graden heel ondeugend aan 
de overkant een beugelflesje Grolsch 
wilde halen. De buren! Kwam daar 
maar eens bij Line om. Die was de 
jaren vijftig al snel in de jaren vijftig 
ontgroeid. Zei ze zelf. En het kon zo 
maar waar zijn.
Line Klein kwam begin jaren zestig in 
de slipstream van haar man Ton naar 
UVV. Daarvoor Zwemlust. Chemi-
cus dr. Klein werd voorzitter van het 
honkbal. De adjunct-directeur van 
Philips Duphar moest structuur bren-
gen. Er moest aan een nieuw UVV 
worden gebouwd. De Antillianen 
Leysner (2 x), Kersout en De Vries 
waren vertrokken na de degradatie uit 
de hoofdklasse in 1963. Klein zette 
een rem op de afhankelijkheid van 

Amerikanen van vliegbasis Soester-
berg. UVV moest zichzelf leren be-
druipen. Klein gold als een autoriteit. 
In zijn Taunus naar De Volewijckers 
haalde basisspeler Jan van Ewijk een 
mandarijntje uit zijn tas. Klein keek in 
zijn achteruitkijkspiegel. “Wat ga je 
doen Jan?” “Een mandarijntje pellen, 
meneer Klein.” “Zou jij zo vriendelijk 
willen zijn dat mandarijntje weer terug 
te stoppen in waar het vandaan kwam? 
Want als het spat dan zit het op mijn 
bekleding.” Mandarijntje braaf terug 
in de sporttas. Zo ging dat. Vaders 
wil was wet. De spelers spraken zijn 
naam met ontzag uit. Hij had dr. voor 
zijn naam staan, dat was al helemaal 
een zinsbegoocheling. Sjeesde in 
dure auto’s. Alsof hij op het circuit 
van Zandvoort was. Klein kreeg zo 
de smaak te pakken, dat hij op een 
gegeven moment in honkbaluitrusting 
tussen zijn spelers zat. Zie het nog 
voor me. Zijn vrouw: “Wat krijgen 
we nou? Jij ook al? Ga je straks nog 
meedoen ook? Nee toch hopelijk.”

Lees verder op pagina 3.
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Line Klein: de grand lady van het honkbal van UVV
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Rijneiland 5, 3984 MA  ODIJK,
Tel: 030 65 65 592  

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

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg 

Een kunstgebit verdient de zorg

van de tandprotheticus

De tandprotheticus 
Specialist voor uw kunstgebit

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

Het Alzheimer Cafe is een 
laagdrempelige 

ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

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

Meer info: www.alzheimer-nederland.nl/stadutrecht

Slecht ter been? 
Gebruik de Boodschappen Plusbus 
www.u-centraal.nl/bus

14 januari 2019

De kracht van muziek en 
zang bij dementie
 Alzheimer Café Vleuten – De Meern – LR
Buurtcentrum De Schakel
Schoolstraat 11
3451 AA Utrecht (Vleuten)

19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Contact: Addie Koster, 
casemanager dementie Careyn
Tel: 06-57123151
E-mail:  A.Koster@careyn.nl

We wensen alle mensen met 
dementie en hun mantelzorgers 

een liefdevolle Kerst en een 
dementievriendelijk 

2019 toe

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.

Bibliotheekgasten:
Roderick Vonhögen

Op 13 december is  
Roderick Vonhögen de 
volgende Bibliotheek-
gast bij RTV Utrecht. Hij 
is katholiek priester en 
bereikt een groot inter-
nationaal publiek, zowel 
christenen als niet-chris-
tenen. Hij vlogt, twittert, 
presenteert televisiepro-
gramma’s en loopt ook 
nog eens marathons!

Kerst viert u bij  
Radio M Utrecht!

Op 13 december is 

TELEVISIE

donderdag

13
D E C E M B E R 

Vanaf donderdag 6  
december is Radio M 
Utrecht FM 93.1 hele-
maal in kerstsferen met 
de beste kerstmuziek 
en gezellige gasten. De 
muziek, onderwerpen 
en prijzen in alle pro-
gramma’s krijgen een 

extra feestelijk tintje. Zo 
komen de 3J’s, Gerard 
Joling, Ron Brandsteder en 
Gerda Havertong langs in 
het lunchprogramma Aan 
Tafel! Er is een leuke Kerst-
kaarten-actie en tijdens de 
kerstdagen zijn er speciale 
programma’s.

Vanaf donderdag 6 

TELEVISIE 

maandag 

D E C E M B E R

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 
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DEKBED

Like ons op

VOLG ONS OP FACEBOOK

Heeft u ons al bezocht,
geliked en gedeeld?



Rijnders, Van der Ster, Heinen, Wout, 
Hagen en Campagnard droegen zijn 
kist het crematorium binnen. Coach 
in die dagen was dompteur Kars. De 
vrouw van Henk Heinen werkte als 
verpleegster in het Diaconessenhuis in 
Utrecht toen Klein daar overleed. Hij 
was begin vijftig. Stierf op de maandag 
dat aan de overkant van de Hoge Weide 
een kruitschip de lucht in vloog. Een 
dag van sirenes en nog eens sirenes.
De weduwe liet zich in haar Daf naar 
en van het veld rijden. Door Rijn-
ders en Stamer. Die twee waren haar 
coaches bij het softbal dat ze twee 
jaar daarvoor had opgericht. Rijnders 
parkeerde de Daf eens in een sloot. 
Het kan evengoed haar zoon zijn 
geweest. Een extra pakje mentholsi-
garetten en een fles rode port tegen de 
schrik. Geleidelijk aan nam Line de 
rol van haar echtgenoot over. Met een 

nieuwe generatie honkballers. Stamer 
overleefde. Roley Wout eveneens. 
Die speelde het ene jaar bij UVV, het 
andere in Bussum. Meestal koos de 
draaitol in de allerlaatste minuut van 
de overschrijvingstermijn. Line vond 
er iets op. Samen met mevrouw Wout 
in het complot. Ze namen Roley ‘s 
avonds mee uit eten en maakten het zo 
laat mogelijk op 31 oktober. En HCAW 
maar aanbellen bij Roley thuis, in de 
buurt van de Spinozaweg en Laan van 
Nieuw-Guinea.

Voorzitter
Met Line als voorzitter maakte UVV 
begin ‘70 sprongen. Ruben Leysner 
kwam terug. Nu als coach. Later volg-
de Wim Onderstal. De accommodatie 
werd verbeterd. Tribunes aangebouwd. 
Het publiek stroomde weer toe. Het 
stof kon van de geluidsinstallatie. Ein-
delijk weer hoofdklasse. Sponsor Ola 
voor continuïteit. Line Klein, dochter 
van een beroepsmilitair en vermaard 
schermer, dochter van de statige Desta, 
ze beleed haar voorzittersfunctie als 
een dagelijkse eucharistieviering. De 
tante van banketbakker Jan van Ree-
nen, die als stormram in ‘60 behoorde 
tot de sterkste basketbalformatie ooit in 
Utrecht: het SVE rond scherpschutter 
Roel Tuinstra. En met Kees Hiele als 
manager. Wie anders!
UVV vormde destijds één grote 
verzuilde honkbal- en softbalfamilie. 

Je paste erin, of niet. Geen ballotage, 
maar eigenlijk toch ook wel. Met hu-
welijksproblemen konden de spelers bij 
‘Ma Klein’ terecht. Line als draagmoe-
der van alle problemen. Er was altijd 
wel iets onder de kurk. Line koppelde 
verdienstelijk. Had een bureau kunnen 
beginnen. Een beeldschoon softbal-
meisje, met vlinders in haar buik, dat 
voor een hitsig vriendje van huis was 
weggelopen, spoorde ze zelf op. Zette 
het eerst bij haar thuis onder de dou-
che, ging toen ernstig met de Indische 
puber in gesprek en bracht haar toen in 
haar Daf terug naar huis. Daar wachtte 
vader, een voormalig KNIL militair. 
Line, die klappen voorkwam. Binnen 
een halfuur zat ze aan een loempia. 
Meestal op donderdag belde ze ‘s 
middags op. Had ze besloten dat we 
Indisch gingen eten in dat imponerende 
restaurant Deli bij het Lepelenburg in 
Utrecht. Wat overbleef aan eten liet 
ze in bakjes doen. Voor de kat, zei ze 
erbij. Ik schaamde me dood. Wist dat 
de overgebleven rijst met rendang en 
pittig gekruide boontjes helemaal niet 
voor die kat van haar waren. Die waren 
voor haarzelf. Vraag het Ingrid van 
Reenen. Die was haar secretaris. Die 
liep op zulke momenten het liefst even 
van tafel. Later in Suriname zag ik dat 
de gehele mensheid in restaurants het 
restant liet inpakken voor thuis. De 
globalist.
Dat vonden ze ook in het Brabantse 

Made, waar Onderstal zijn selectie mee 
naartoe nam voor een trainingskamp 
met Pasen. Ook Line van de partij na-
tuurlijk. De kastelein in het dorpshotel 
liet zich niet onbetuigd. Grote voor-
raden sherry en jus d’orange werden 
ingeslagen. De trainingen waren zwaar, 
elke dag weer. Het bestuur vergaderde 
aan de grasrand. Sponsor Bouwens, 
met zijn zware baan bij Unilever, 
haalde achterstallige slaap in achter 
het hek. Onvergetelijke tijd. Bevriende 
clubs informeerden naar het geheim 
van UVV. De charme van Line. Maar 
het was meer. Tomeloze energie. Punc-
tualiteit. Het zonder meer nakomen 
van afspraken en toezeggingen. UVV 
had haar nodig en zij UVV. Ze hief met 
jonge mensen het leeftijdsverschil op. 
Remco Campert, Jagtlust en bohemien. 
Ze was ook eigenwijs en behoorlijk 
VVD. Ze mocht je of ze mocht je niet. 

Line hield het voor zichzelf graag 
overzichtelijk. Deed er ook wel eens 
iemand mee tekort.
Ineens stopte ze. Ze had er de balen 
van. Een mentholsigaret bracht uit-
komst. Het trainingskamp was anders 
dan alle voorgaande geweest. Te losjes. 
Een speler die vooral achter een kin-
derwagen had gelopen. Godallemach-
tig. Ze kreeg er opvliegers van. Ze 
overleed 35 jaar geleden. Alvleesklier-
kanker. Nog maar 63. Oudejaarsavond 
bezocht ik haar nog even in ziekenhuis 
Oudenrijn. Ze was sterk vermagerd. 
Voor het raam in haar bed keek ze naar 
de kerstverlichting van Oog in Al. Ze 
kon bijna haar huis aan Lessinglaan 
9 zien. Het adres dat velen van UVV 
nooit meer vergeten. Een vette knipoog 
waard.

Johan Carbo

Lessinglaan 9 met een vette knipoog
(vervolg van voorpagina)

Beste speler in die tijd, de virtuoos 
Roley Wout. Zat bij Werkspoor. Wout 
speelde voor Ajax met een hoog slag-
gemiddelde. Eerder haalde Klein bij 
Werkspoor en Ajax de Antilliaan Leito 
weg. Ook Ton Klein was een ketting-
roker, net als zijn vrouw. Lustte graag 
een goed glas, net als zijn vrouw. 
Bourgondiër met een hartkwaal. De 
dokter kon waarschuwen wat hij 
wilde. In 1967 vertikte zijn hart het 
verder. De spelers Stamer, Van Ewijk, 
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Maar mensen met rare opvattingen, 
omdat het de mijne niet zijn, types die 
na 20 jaar door hun partner einde-
loos getreiterd te zijn in een vlaag 
van opgekropte woede het broodmes 
hanteren op een manier waarvoor dat 
niet bedacht is en mensen die grapjes 
maken waardoor ik me beledigd kan 
voelen? Ik neig naar vrijspraak.

Natuurlijk hoeft u mijn mening niet te 
delen en ik heb al laten doorschemeren 
dat ik liever heb dat u dat wel doet. 
Maar het met elkaar oneens zijn mag in 
ons land en daar heb ik vrede mee. Vrij 
moeiteloos. Dat komt, doordat ik al 
jaren naar cabaretiers ga kijken die ie-
dereen die in de zaal zit op een bepaald 
moment tot de enkels affakkelen. Ben 
je dat zelf, dan blijkt dat je in de zaal 
omringd wordt door mensen die moe-
ten schaterlachen omdat jij aan de beurt 

bent. Daardoor leer je, naast schud-
debuiken om de onhebbelijkheid van 
degene die naast je zit, ook glimlachen 
om je eigen zwakheid. Als je daartoe 
niet in staat bent, zou je kunnen naden-
ken over professionele geestelijke hulp 
of over de aanschaf van een plaat voor 
je kop. Twitteren kan ook. En moedig 
roepen dat iemand doodgemarteld moet 
worden die allesbehalve een moorden-
de kannibaal of mensenhandelaar is. 
Zoals Sylvana Simons. Of nederig zijn 
excuses moet aanbieden nadat hij door 
zijn baas op staande voet ontslagen is. 
Zoals Johan Derksen.
Zonder de behoefte te hebben iemand 
de Zwarte Piet te willen toespelen, doe 
ik het toch. Want al die vaak anonieme 
schuimbekkende mensen die de sociale 
media vervuilen, daar heb ik ik het 
niet zo op. Zelf ben ik ook wel eens 
de sigaar vanwege een kinderliedje, 

maar ik troost me met de gedachte dat 
de schrijfster van Pippi Langkous in 
hetzelfde beklaagdenbankje zit, omdat 
ze bedacht dat de papa van Pippi- laat 
ik het maar niet zeggen, anders jaag ik 
lezers die geestelijk instabiel zijn acuut 
twitter op. Verdorie! Ongewild doe ik 
het nu ook. Niet zeggen wat ik zeggen 
wilde, om te voorkomen dat de gekken 
die niet opgesloten zijn de messen 
slijpen. De Papa van Pippi is koning 
van het eiland Taka-Tukalan en dat 
is, anders dan koning van Nederland 
zijn, volledig racistisch. In de ogen van 
mensen die er nooit moeite mee hebben 

andersdenkenden te typeren als witte 
mannen. Of vrouwen. Maar goed, ik 
hield me bijna even in om mezelf op 
twitter uit de wind te houden. Dat doen 
cabaretiers ook steeds vaker. Uit angst 
voor volkswoede. De beste daargelaten. 
Daarom blijf ik tegen de tijdgeest in 
Youp, Theo Maassen, Herman Finkers 
en Hans Teeuwen verreweg de leukste 
vinden.

 

 

Hans, Herman, Theo en Youp
Ik ben geen slaaf van mijn eigen opvattingen, dus, hoewel ik in 
beginsel volstrekt tegen de doodstraf ben, wil ik voor mensenhan-
delaren graag een uitzondering maken. Andere uitzonderingen kan 
ik zo gauw niet bedenken, maar als ik zin zou hebben er een uurtje 
voor te gaan zitten, kom ik vast nog wel op iets. Gelijk schiet me 
nu al te binnen dat je meervoudige huurmoordenaars met kan-
nibalistische neigingen ook maar beter niet in het gevang kunt 
stoppen. Ook voor de veiligheid van het bewakend personeel en 
de medegevangenen vanzelfsprekend.

Teamfoto van UVV met wereldkampioen judo Anton Geesink. Ook hij liep in de jaren zestig in 
Utrecht het honkbalvirus op. Op de foto bovendien Line Klein, sponsor Cies Bouwens en ge-

zichtsbepalende spelers als Tom Stamer, Jan Dalmeyer, Tom van Zijl en Michael Davidson. 

  

HWtjeHWtje

Anoniem boos iemand
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 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.   

Gecombineerd verbruik: 14,3 (kWh/100 km) / 7 (km/kWh) ; CO2 - emissie: 0 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. 
Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. Private Lease prijs is een vanaf prijs inclusief BTW, obv een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. 
Druk- en zetfouten voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een 
eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn per 01-01-2018 beschreven in het service & garantieboekje.

Ontdek meer op wittenberg.hyundai.nl 

Hyundai Wittenberg Amersfoort: Xenonweg 15, tel. 033 - 463 5535
Hyundai Wittenberg Harderwijk: Zuiderbreedte 8, tel. 0341 - 439 090
Hyundai Wittenberg Hilversum: Franciscusweg 4b, tel. 035 - 624 2624
Hyundai Wittenberg Utrecht: Landzigt 30, tel. 030 - 603 1216

OUTLET ACTIE bij Hyundai Wittenberg!
Sla nu je slag en rijd direct weg.

Ontvang nu flinke kortingen op onze voorraadmodellen! Op de rijk uitgeruste Hyundai KONA krijgt u maar liefst 
€3.500 extra korting. Profiteer nu en rijd direct weg in uw nieuwe Hyundai. Vraag snel een offerte aan en ontdek 
hoe voordelig de aanschaf van uw perfecte auto is! Wees er snel bij, want op=op!

De Hyundai KONA met

€ 3.500 korting! 

Zoekt u personeel, 
denk dan aan een 50-plusser!!!
Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Utrechter. Vele tienduizenden 50-plussers lezen 
elke 14 dagen ons blad ( totale oplage 55.300 met een bereik van 179.200 lezers) en velen 
van hen zijn gemotiveerd en willen ( weer) aan de slag.

Plaats een personeelsadvertentie 
in De Oud-Utrechter
voor uw bedrijf, instelling of stichting. 
Ook voor vrijwilligers is De Oud-Utrechter een prima krant 
om uw wensen en behoefte onder de aandacht te brengen. 

Geïnteresseerd?  
Geïnteresseerd? Bel dan met ons en vraag naar 
Esmay Hoekman of José Gouweleeuw 030-8200570



raampjes waardoor je de kolen prach-
tig rood zag oplichten, met kleine 
vlammetjes erboven. Vaak stond er 
een keteltje water op, dat gezellig 
pruttelde. Het was heerlijk om van je 
kille slaapkamer, waar in de winter 
de bloemen op de ramen stonden, 
in die kamer te komen. Ons gezin 
van twaalf kinderen werd in drieën 
gedeeld. De oudsten, de middelsten 
en de jongsten. Ik was de oudste 
van de vier jongsten. De avond vóór 
kerst tuigde vader altijd de kerst-
boom op. Wij moesten dan vroeger 
dan normaal naar bed, maar door 
het geloop en gesleep op de gang 
konden wij niet in slaap komen. Om 
de beurt gluurden wij door een klein 
kiertje van de slaapkamerdeur om te 
zien wat ze aan het doen waren, maar 
werden direct teruggefl oten.

     Nachtmis 
Rond 5.30 uur maakte vader de 
oudsten wakker en gingen ze samen 
naar de nachtmis. Ze moesten zich 
snel in het donker aankleden, zodat 
wij niet wakker zouden worden. Van 
alle kanten luidden de kerkklokken. 
Ik werd er toch wakker van en kroop 
heerlijk warm bij moeder in het grote 
bed. Binnen een mum van tijd lagen 
alle vier jongsten bij moeder. Van 
slapen kwam niets meer terecht en 
toen het 8.30 uur was mochten wij 
eindelijk uit bed en renden we naar 
de huiskamer. Er stond een prachtige 
kerstboom, versierd met kaarsjes, 

ballen en heel veel kransjes. Vader 
had van etalagepapier een grot 
gemaakt en daar stond de kerstgroep 
in. De eettafel was feestelijk gedekt 
met ons mooiste servies. Na de kerk 
zouden de schalen gevuld worden 
met kerststollen en kerstbrood, maar 
eerst moesten we nog nuchter om 
10 uur met moeder naar de kinder-
mis. Samen liepen we naar de Sint 
Antoniuskerk aan de Kanaalstraat. 
Zodra we in de kerk waren, trokken 
we aan elkaar om zo dicht mogelijk 
naast moeder te komen zitten. Deze 
keer was ik de gelukkige. De kerk 
was mooi versierd en er stond een 
grote kerststal bij het Maria-altaar en 
een engel met een geldbakje in haar 
hand; als je daar een muntje ingooide, 
knikte ze ja.

   Beminde gelovigen 
Er werd gebeden en gezongen in het 
latijn, maar nu zongen we ook kerst-
liedjes. Tussendoor ging je zitten, 
knielen en staan en dat werd regelma-
tig herhaald. De pastoor begon zijn 
preek met “Beminde gelovigen”. Je 
mocht dan gaan zitten. Na de preek 
kwamen de collectes. Collectanten 
met witte handschoenen aan, gingen 
met een lange stok, met daaraan een 
fl uwelen zak, langs de kerkbanken. 

Ze reikten zover ze konden, tilden de 
stok over de kerkgangers in de bank 
heen en lieten die via de volgende 
rij terugkomen. Het opwindendste 
moment was de wierook. Om de 
haverklap liep er een misdienaar met 
het wierookvat om het altaar en werd 
het bewierookt. Omdat je nuchter 
moest blijven voor het ontvangen van 
de communie, gebeurde het regelma-
tig dat er iemand fl auwviel. Bij de 
communie werd de hostie op je tong 
gelegd, terwijl je keurig je handen 
gevouwen had en je ogen gesloten 
hield. Terug in de kerkbank bad je 
een onze vader en een weesgegroet. 
Tot slot werd er ‘Nu zijt wellekome’ 
gezongen en verliet iedereen zijn 
bank en schuifelde naar de uitgang. 
Met een knorrende maag liepen we 
snel naar huis. De lichtjes in de kerst-
boom waren al aan en de kaarsen op 
tafel werden aangestoken. De schalen 
met kerstbroden werden naar binnen 
gebracht, maar vóór het brood werd 
aangesneden kraste moeder met het 
broodmes een kruis aan de onder-
kant van het brood om het brood te 
reinigen voor het eventuele vloeken 
van de bakker.

  Gemma de Sain de Frankrijker
Gemma47@planet.nl   

 Kruis aan onderkant 
van kerstbrood   
  Ik heb warme herinneringen 
aan kerst bij ons thuis, in de 
jaren vijftig. 

  We woonden in een benedenhuis met 
een lange gang, waarop de slaapka-
mers en de keuken uitkwamen. Het 
was overal ijskoud, behalve in de 
huiskamer: daar brandde een zwarte 
kolenkachel. In de kachel zaten mica-
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 Sint Antoniuskerk aan Kanaalstraat   

ik buiten op een ijskoud en winderig 
Schiphol, natte sneeuw gierde om me 
heen, denken aan de feestdagen bezorgde 
me bovendien koud angstzweet. Van 
kindsaf aan groeide bij mij de haat tegen 
zon- en feestdagen. Vooral de kerstda-
gen. Die dagen betekenen voor mij een-
zaamheid en verdriet. Het heeft te maken 
met mijn jeugd. Mijn moeder deed al het 
mogelijke een kerstboom te versieren 
met zelfgemaakte slingers, engeltjes,en 
kartonnen klokjes. Ja, wat wil je, de na-
oorlogse tijd. Wanhopig probeerde mijn 
moeder ieder jaar weer er iets moois van 
te maken. Zij vertelde me kerstverhalen 
uit een dik Russisch boek en we zongen 
na afl oop Russische kerstliedjes, waar ik 
toen niets van begreep.

     Kerstpakket 
We aten meestal konijn. Kaarsjes uitbla-
zen en dan naar een koud bed met het ijs 
op de ramen. Het jaarlijks kerstpakket 
van de kerk bestond uit een blik doperw-
ten met worteltjes, een dweil, afwasbor-
steltje en een stuk huishoudzeep. Met 
natuurlijk een kaartje ‘Zalig Kerstfeest’. 
Een dag later lag op de deurmat een 
enveloppe zonder postzegel met tien 
guldens, ook namens de Parochie!
Later, heel veel jaren later, bracht ik 
de donkere dagen alleen door met 
Dostojewski en Tolstoj en voelde me 
gelukkig daarbij! Mijn vrienden hadden 

mij uitgenodigd voor de kerstmis. “We 
hebben een hotelletje afgehuurd op 
Ameland met de kinderen, alles is al 
maanden geleden geregeld. Lekker langs 
het strand wandelen,en des avonds met 
een glas cognac voor het open haard-
vuur, een hotel voor onszelf en een kok 
die voor ons kookt!” Enkele dagen voor 
de afreis,kwam het bericht dat wegens 
familieomstandigheden alles niet door-
ging. “Maar volgend jaar wel.”

   Geen geheimen 
Ik huurde ditmaal een hotelkamer in 
het centrum van onze hoofdstad. Liep 
uren lang door de straten, met huis-aan-
huis de gordijnen open. Families zaten 
keurig op het bankstel te turen naar de 
tv. De fl es bessenjenever op het namaak 
Perzisch tafelkleed en op de achtergrond 
de kerstboom met elektrische kaarsjes. 
Nederland kent geen geheimen. Je kan 
zeggen wat je wil, maar het staat toch 
wel mooi, zo’n kerstboom in de hoek. 
Elk jaar worden miljoenen onschuldige 
jonge boompjes in de kiem van hun 
leven gesmoord. Een week later worden 
de jonge bomen verdroogd, verdord en 
dood op straat gekwakt en verbrand…

   Betonnen bunker 
Ik wilde zo snel mogelijk weg uit dit 
hotel. Eigenlijk een betonnen bunker, 
met op de gang een kerstboom die ver-
gaan was, met een krans van verdroogde 
dennennaalden op het versleten tapijt. 
Betaalde een te groot bedrag voor een 
hopeloze kamer. Snel stapte ik door de 
hal langs keurig theedrinkende dikke 
dames in bontjassen en gouden ringen 
om hun vingers. Laat mens en dier in 
vrede samen leven!

  Jack Meulman
mariolanza@kpnmail.nl

        

 Moeite met 
Kerst   
  Trots en een veilig gevoel, als ik 
na een halve of hele wereldreis 
aan boord van een KLM-vogel 
ben geland op het grootste vo-
gelnest van ons land, Schiphol. 
Een veilig gevoel, Nederland 
onder je stoel! Zo ook een week 
voor Kerst 1972. 

  Bij de pascontrole heb ik altijd moei-
lijkheden bij de Marechaussee. Dit 
keer weer hetzelfde liedje: openstaande 
bekeuringen en nog veel meer ellende. 
Toen ik een en ander geregeld had, stond 

Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP  Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
info@barbarauitvaart.nl
www.barbarauitvaart.nl

Voorzorg

Dat het leven eindig is, weten we allemaal. Maar liever staan 
we daar niet bij stil. Toch kunnen mensen plotseling gecon-
fronteerd worden met een naderend levenseinde. Vaak is een 
ongeneeslijke ziekte daar de oorzaak van.

Barbara Uitvaartverzorging vindt het belangrijk u en uw 
naasten ook in dit stuk ondersteuning en zorg te bieden. Wij 
kunnen en zullen nooit de rol van therapeut op ons nemen. 
Ook zullen wij nooit een rol spelen in de keuze voor wel 
of geen euthanasie. Wel kunnen wij u ondersteunen in dat 
gedeelte dat met de uitvaart te maken heeft. Wij kunnen 
uw gesprekspartner en vertrouwenspersoon zijn en u een 

aantal zorgen uit handen nemen. Voor de persoon die komt te 
overlijden kunnen wij ook als “spreekbuis” fungeren voor of 
tijdens de uitvaart.

Wij praten in dit gehele traject niet over een uitvaartleider, 
maar over een uitvaartzorgverlener. Deze uitvaartzorgverle-
ner zal u niet alleen gedurende deze periode begeleiden, maar 
ook de uitvaartleider zijn na het moment van overlijden. Zo 
hebben u en uw nabestaanden een vertrouwd persoon die u 
begeleidt en ondersteunt; voor, tijdens en na de uitvaart.

Het vooruit bespreken van uw uitvaart kan u rust en zeker-
heid geven. U kunt zich weer volledig concentreren op het 
leven nu, terwijl uw nabestaanden vrij zijn van de zorgen 
voor later. Over het algemeen hebben mensen wel iets 
gedaan in de vorm van een levens- of overlijdensverzekering, 
maar daarmee is alleen de financiële kant geregeld. Op enig 
moment in het leven staan mensen stil bij hun uitvaart en hoe 
zij deze geregeld willen hebben. Barbara Uitvaartverzorging 

helpt u hier graag bij en biedt u ondersteuning bij het vorm-
geven van uw uitvaart.

Eén van onze uitvaartzorgverleners zal in een persoonlijk 
gesprek uw afscheid samen met u tot in detail doornemen. 
Er wordt met u meegedacht en u wordt geadviseerd over alle 
mogelijkheden. Uiteraard krijgt u dan ook informatie over 
de kosten van de door u gewenste uitvaart. Mocht blijken 
dat u niet voldoende verzekerd bent, dan kunt u kiezen voor 
bijverzekeren, maar ook voor onze ‘Waardevaste Uitvaart’ 
(zie www.waardevasteuitvaart.nl).
 
Wij hopen u en uw nabestaanden met onze voorzorg te 
helpen, te ondersteunen en een stukje zorg weg te nemen met 
betrekking tot uw uitvaart. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Barbara op nummer 030-2966666.

Een uitvaart is een sluitstuk op een leven, en dit 
werk mag Barbara Uitvaartverzorging al meer dan 
60 jaar in de regio Utrecht uitvoeren. Toch vinden 
wij dit niet genoeg. Er is namelijk ook nog een 
‘leven voor de dood’, waarin ondersteuning nodig 
kan zijn.
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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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VAN ZUILEN

Juist toen de bouw zover was 
gevorderd als de foto bij dit artikel 
aangeeft, brak in de zomer van 1914 
de grote wereldoorlog uit. Men was 
al begonnen met het treffen van 
voorbereidingen voor de verhuizing. 
Nu ontstond, zoals te begrijpen is, 
stagnatie in de aanvoer van materialen. 
De eerste maanden na het uitbreken 
van de oorlog gaven alle hetzelfde 
beeld te zien: In Zuilen een lege 
fabriek en in Martenshoek een fabriek 
in vol bedrijf. Hier waren de zoons 
met de leiding belast, terwijl J.M. de 
Muinck Keizer zelf in Utrecht op de 
Mariahoek ging wonen. Pas in het 
voorjaar 1915 kreeg de verhuizing zijn 
beslag. In mei werd de staalafdeling 
in Martenshoek stopgezet en in juni 
kwam zij in Zuilen weer in bedrijf. De 
verhuizing ging zo vlot, dat er slechts 
een, naar omstandigheden, geringe 
daling in de productie van vloeibaar 
staal optrad, n.l. 98 ton in april, 72 ton 
in mei, 53 ton in juni, waarna de pro-
ductie, mede dankzij de aanschaf van 
een tweede convertor, weer snel steeg 
en al in oktober een voor die dagen 
nieuw record haalde van 138 ton. Voor 
het eerst kwam daardoor in 1915 de 
jaarproductie boven de miljoen kilo. 
We weten dat we vandaag meer staal 

maken in één dag, dan in 1915 in een 
maand. Er is dus wel wat veranderd en 
bijgekomen.

  Deze grote toename van de pro-
ductie, al zo kort na de vestiging in 
Zuilen bereikt, was slechts mogelijk 
met behulp van vaklieden. Deze, 35 
man, waren uit de staalgieterij van 
Martenshoek meeverhuisd en vormden 
zo de kern, van waaruit ons personeel 
tot een sterkte van ca. 2000 man zou 
uitgroeien.
De ijzergieterij in Martenshoek werd 
in 1917 verkocht aan F. Simons, 
een handelaar in oud ijzer en andere 
metalen, die de ijzergieterij nog een 
jaar in bedrijf hield en deze daarna 
stillegde en als opslagplaats voor zijn 
metalen inrichtte; de afdelingen, waar 
de staalgieterij was geweest, en waar 
de vlamoven en de convertorinstallatie 
hadden gestaan, liet hij slopen.
De oorlog 1914-’18 bracht behalve 
veel moeilijkheden, ook veel werk, 
doordat de staalleveranties uit het 
buitenland sterk verminderden; de oor-
logvoerenden hadden zelf veel staal 
nodig, zodat er niet veel voor export 
overbleef. Maar toch was hier grote 
behoefte aan staal. Men zag in dat de 
oorlog niet van korte duur zou zijn en 

dus werden er verschillende bedrijven 
gesticht voor het vervaardigen van 
producten, die niet meer konden wor-
den ingevoerd. Vele daarvan bestaan 
nog, andere verdwenen weer gelei-
delijk, toen de oorlog was beëindigd. 
De Muinck Keizer had daardoor in de 
oorlog zo mogelijk nog meer werk dan 
normaal vóór die tijd. Met één conver-
tor werden per dag soms 25 charges 
geblazen, het aantal arbeiders bedroeg 
alleen voor de staalgieterij meer dan 
200. Ook de overheid behoorde toen 
al tot onze klanten. Van deze zijde 
kwam het eerst verzoek om S.M.-staal 
te maken, dat beter is dan het Bes-
semerstaal. Hiervoor bleek ook van de 
zijde van andere vaste afnemers veel 
belangstelling te bestaan. Maar een 

S.M.-oven is een zeer kostbare instal-
latie en de fi nanciering hiervan eiste 
speciale maatregelen…

      Door de moeilijkheden, die de Eerste 
Wereldoorlog meebracht op het gebied 
van de materiaalvoorziening, waren 
de grote machinefabrieken wel bereid 
De Muinck Keizer te steunen bij de 
uitvoering van zijn plannen. Dit is 
begrijpelijk, omdat zij, zo lang de 
oorlog duurde, geheel op de staal-
gieterij in Zuilen waren aangewezen. 
Bovendien kon door de opstelling van 
Martinovens de productie van staal-
gietwerk worden opgevoerd, terwijl 
het S.M.-staal door de verwerking 
van goedkoper schrot ook nog iets 
goedkoper kon zijn dan Bessemer-
staal. En zo kwam, met medewerking 
van de Nederlandse Industrie de NV 
Nederlandsche Staalgieterij, v/h J.M. 
de Muinck Keizer tot stand. Naast de 
familie De Muinck Keizer, die uiter-
aard een zeer belangrijk aandeel had in 
de nieuwe NV, waren mede-oprichters 
Stork, Werkspoor en Wilton. De heren 
M[enzo]. en A[lle].S. de Muinck 
Keizer werden naast hun vader tot 
directeuren benoemd.

      Daar de prijzen van ovens, net als alle 
andere prijzen, sterk waren gestegen, 
werd niet dadelijk tot aanschaffi ng van 
een nieuwe Martinoven overgegaan; er 
werd voorlopig met de bestaande con-
vertors gewerkt. Ook de lonen waren 
omhooggegaan. Het gemiddelde loon, 
dat kort te voren in Martenshoek nog ƒ 
12,— was, steeg gedurende de oorlog 
tot ongeveer ƒ 16,— per week. Inmid-
dels was de oorlog beëindigd. Men 
had bemerkt hoe bezwaarlijk het was, 
van het buitenland afhankelijk te zijn. 
Een van de grondstoffen waarmee men 

de grootste moeite had gehad, was ruw 
ijzer, en hierom overwoog men nu de 
oprichting van een hoogoven annex 
staalfabriek en walserij.
Nadat de kleine hoogovens in de 
Achterhoek omstreeks 1880 voorgoed 
waren gedoofd, had ons land geen 
bedrijf van dit soort meer gekend. Na 
veel besprekingen, waarbij nuttige 
adviezen werden gegeven door de 
oud-genie-offi cier, oud-directeur-
generaal der Staatsmijnen H.J.E. Wen-
ckebach, werd een comité opgericht 
„tot stichting van een Nederlandsch 
Hoogoven-, Staal- en Walswerk”. Dit 
comité bestond uit twintig personen 
uit het bedrijfsleven, waaronder ook 
Demka vertegenwoordigd was, deels 
toekomstige afnemers, die aanvan-
kelijk tot taak hadden het zeer grote 
oprichtingskapitaal van 30 miljoen 
gulden bijeen te brengen, waarin de 
regering voor 7½ miljoen deelnam 
en de gemeente Amsterdam voor 5 
miljoen.
In 1918 werd een begin gemaakt met 
de voorbereidende werkzaamheden op 
het terrein bij IJmuiden, in 1924 kon 
de eerste cokesovenbatterij in bedrijf 
worden gesteld en in 1927 waren twee 
hoogovens regelmatig in bedrijf. Voor 
ons land bracht de oprichting van dit 
grote bedrijf nieuwe problemen. In 
het buitenland had men gezien dat 
dergelijke giganten de neiging konden 
krijgen verwante industrieën op te 
slokken. Dat dit niet is gebeurd en 
dat er met name tussen Hoogovens en 
Demka een zeer aangename samen-
werking is gegroeid, wordt de inhoud 
van een volgend artikel…

      W. van Scharenburg

       

  De geschiedenis van ons bedrijf in Zuilen begint in 1913. De fa-
briek van De Muinck Keizer stond in Martenshoek, dat ver weg 
lag van afnemers en dus werd overlegd met D.W. Stork en Ir. J. 
Muysken van Werkspoor om een fabriek in het centrum van het 
land te bouwen.   De keus viel op een stuk grond in Zuilen aan 
het Merwedekanaal, waarvoor 6 november 1913 de koop tot 
stand kwam en de bouw begon. Werkspoor maakte het con-
structiewerk. 
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 Belofte maakt schuld. Vorige keer schreef ik over Werkspoor en het gevoel van trots daarbij voor de vele 
mensen die er werkten. Ditmaal een verhaal over de NV Nederlandsche Staalgieterij v/h J.M. de Muinck 
Keizer, kortweg de ‘Demka’. Deze keer deel 1, grotendeels letterlijk overgenomen uit de Demka Bode waarin 
(in delen) de fabriek wordt voorgesteld.   

 De Nederlandsche Staalgieterij te Zuilen in 1917   

 Trots op Demka   

 Bouwfase Demka-fabriek 1914.    
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GlassWorks, drie solo-exposities
Onder één naam, GlassWorks, tonen drie solo-exposities de veelzijdigheid van geblazen glas. 
Ambachtsman Henk Verweij startte zijn loopbaan als glasblazer op 14-jarige leeftijd in de Glas-
fabriek Leerdam en ontwikkelde zich tot een waar ambachtsman, die weloverwogen en precies 
te werk gaat. Hij werkt in de typisch Leerdamse stijl: strak en sober. My inheritage…? Is de titel 
van de expositie van Geir Nustad. Het verwijst naar zijn wortels in de Sami-cultuur. Oeroude 
tradities, gebruiken en objecten uit de Sami-cultuur verenigt Nustad met zijn eigen visie op 
hedendaagse glaskunst. Onder de titel Longing - Materializing memories onderzoekt Ma’ayan 
Pesach de mogelijkheden van nieuw geblazen glas in combinatie met tweedehands voorwerpen 
en spullen, waar persoonlijke verhalen van oudere vrouwen uit Tel Aviv aan verbonden zijn. De 
basisvorm van Ma’ayan’s glaswerk is afgeleid van flessen en kruiken, geblazen en vervormd in 
de glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum. Voor meer info: kijk op www.nationaalglasmu-
seum.nl
 
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.
 
Kerstconcert rond het middaguur
Zaterdag 15 december komt het in Spijkenisse gevestigde Randstedelijk Mannenkoor naar 
Utrecht voor een bijzonder kerstconcert in de Domkerk. Het in 2000 opgerichte en ruim tachtig 
zangers tellende koor heeft de goede gewoonte elk jaar, enkele dagen voor 25 december, 
een Kerstconcert te geven. Uiteraard gebeurt dat altijd in een accommodatie in de regio. De 
laatste jaren was dat de monumentale Brielse Catharijnekerk, waarin het koor ook dit jaar op 
21 december zijn opwachting zal maken. Alhoewel de voldoening na het kerstconcert bij de 
uitvoerenden steeds groot is geweest, komt er na afloop ook elke keer weer de teleurstelling 
over het feit dat na enkele maanden repeteren het kerstrepertoire slechts een keer kan worden 
uitgevoerd. Daarvoor is dit jaar een prachtige oplossing gevonden, namelijk de eeuwenoude 
Utrechtse Domkerk. Voor de dirigent en de tenoren, baritons en bassen een unieke gelegenheid 
zich eens te manifesteren op een uniek podium in het centrum van het land.
 
Bijeenkomst Financiën na overlijden partner
Als u uw partner heeft verloren, kan het moeilijk zijn tijd en aandacht vrij te maken voor finan-
ciële zaken. Waar moet u op letten, wat moet er allemaal geregeld worden en hoe voorkomt 
u financiële problemen? U Centraal biedt u een gratis, praktische bijeenkomst aan over de 
financiële gevolgen van een overlijden. U krijgt tips van een advocaat erfrecht en advies over 
hoe u uw financiële situatie kunt bijstellen. U-Centraal biedt de bijeenkomst aan op maandag 17 
december van 13.00 tot 15.45 uur op de Drift 11. Zie voor meer data www.u-centraal.nl/levens-
gebeurtenissen. De bijeenkomsten worden gegeven in opdracht van de gemeente Utrecht. Ze 
worden verzorgd door een medewerker Levensgebeurtenissen van U Centraal, in samenwerking 
met een advocaat of notaris. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Via www.u-centraal.nl/
levensgebeurtenissen komt u bij het aanmeldformulier voor de bijeenkomst. Mocht u in de tus-
sentijd nog vragen hebben, bel/app dan naar 06-23335893.

Vrijdag 14 december t/m 7 april

Expositie ‘GlassWorks’ in Nationaal Glasmuseum
Drie solo-exposities onder één naam, ‘GlassWorks’, tonen 
de veelzijdigheid van geblazen glas, gezien door de ogen van 
de Israëlische vormgeefster Ma’ayan Pesach, de Leerdamse 
meesterglasblazer Henk Verweij én de Noorse beeldend 
kunstenaar Geir Nustad. Nationaal Glasmuseum - museum, 
Lingedijk 28-30, 4142 LD Leerdam.

Zaterdag 15 december
 
Gratis Kerstconcert in Domkerk
In de Domkerk verzorgt het in Spijkenisse gevestigde Randstedelijk Mannenkoor zaterdag 15 
december een gratis toegankelijk Kerstconcert dat om 12.00 uur begint. Op het programma van het 
lunchconcert, onder leiding van vaste dirigent Arjan Breukhoven en met medewerking van fluitist Kees 
Alers en organist Matthijs Breukhoven, staan kerstliederen uit verschillende windstreken. Zo zullen er 
liederen in het Latijn, Engels, Frans, Duits en Spaans worden gezongen.

Zondag 16 december
 
‘De vrouw die alles had’
Zondagmiddag 16 december speelt psychiater Odette de Theije deze voorstelling over haar eigen ver-
lieservaringen. Aanleiding is de plotselinge dood van haar man, vier jaar geleden. Theater de Muske-
ton, Lunetten, Hondsrug 17-19, Utrecht. Entree: 10 euro per persoon. Meer informatie www.trost.nl.
 

Dinsdag 18 december
 
Gratis bijeenkomst ‘Leren omgaan met je geld na arbeidsongeschiktheid’
Ben je arbeidsongeschikt en wil je graag informatie wat dit betekent voor je financiën? Kom dan naar 
de bijeenkomst ‘je financiën na arbeidsongeschiktheid’. Hier krijg je van een inhoudsdeskundige 
uitleg over je rechten en plichten. Ook wordt toegelicht hoe je weg te vinden binnen het UWV. En er is 
ruimte vragen te stellen, in contact te komen met lotgenoten en van elkaar te leren. De bijeenkomst is 
eenmalig, duurt 2,5 uur en wordt door U Centraal gratis aangeboden aan jou als bewoner van Utrecht. 
Je kunt deelnemen op één van onderstaande data: dinsdagmiddag 18 december, 13.30 - 16.15 
uur, Drift 11, Utrecht. Dinsdagmiddag 15 januari, 13.30 -16.15 uur, Drift 11, Utrecht. Aanmelden? 
Ga naar www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen. Voor meer informatie: 06 - 2333 5893 of mail: 
levensgebeurtenissen@u-centraal.nl

Zaterdag 22 december

Repair Café Utrecht-Oost geopend
In Activiteitencentrum De Wilg aan de Mecklenburglaan 3-5 is zaterdag 22 december van 13.30 tot 
16.00 uur het Repair Café Utrecht-Oost geopend. Er worden tot 16.30 uur spulletjes gerepareerd die 
kapot zijn. Dit repaircafé is in principe elke laatste zaterdag van de maand open. In december echter 
alleen op de een na laatste zaterdag, dus zaterdag 29 december niet.

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



Het vermakelijke is, dat ik een paar 
jaar later ook genoot van dergelijke 
partijtjes in een van deze tuinen, wel-
iswaar zonder een zwartgeklede ge-
dienstige. Ik kreeg namelijk verkering 
met Seppel, de latere vader van mijn 
oudste twee kinderen. Zijn grootou-
ders woonden daar en het kantoor van 
hun aannemersbedrijf voor 
de Nederlandse Spoorwegen 
was daar gevestigd. Wie had 
dat kunnen dromen?

Middelbare Handels-
avondschool
Tegelijkertijd begon ik aan 
de Middelbare Handels-
avondschool gehuisvest in 
de Gregorius ulo aan de 
Nobelstraat, waar we vanaf 
de ulo instroomden in klas 
4. De school bevatte vijf 
klassen. Ik twijfel erover of 
we twee of drie avonden in de 
week les hadden. Daar leerden 
we handelscorrespondentie, 
typen en steno in Nederlands, 
Frans, Engels en Duits, alsmede 
handelsrekenen, boekhouden, 
handelsrecht etcetera. Voor de 
niet-kantoormensen onder ons: 
stenografie ofwel kortschrift 
was een methode om gedic-
teerde tekst in spreektempo op te 
schrijven. Dat moest je wel netjes 
doen, want anders was het niet 
terug te lezen en uit te typen.

Marva
Een kennisje van mij had mij er op 
attent gemaakt. We ontvingen bij het 

verlaten van de ulo zo goed als geen 
voorlichting over wat je met welke 
vervolgopleiding allemaal zou kunnen 
gaan doen. Ik had gehoord dat je als 
vrouw in militaire dienst kon werken 
bij de Marva, maar dan was een mid-
delbare schoolopleiding verplicht. 

Stilletjes dacht ik daar een weg voor 
me te zien die ergens toe leidde. Een 
nogal vage motivatie voor mijn keuze 
en dan nog een die totaal niet bij mij 
paste. Eigenlijk was de opleiding 

bedoeld voor mensen uit 
de middenstand, maar er 
lag ook een loopbaan als 
secretaresse in het verschiet. 
Mijn ouders stemden in 
met deze keuze. Helaas, 
verkeerde opleidingskeu-
zen zijn een rode draad 
in mijn leven, al heb ik 
ook op deze school erg 
veel geleerd. Met name 
mijn beheersing van de 
Nederlandse taal heb ik te 
danken aan een geweldige 
leraar Nederlands.

Naamswijziging
Het is nu tijd een, mis-
schien voor enkelen 
die mij gekend hebben, 
gerezen mist rond mijn 
naam op te helderen. 
Bij mijn geboorte 

hebben mijn ouders mij de roepnaam 
Ria meegegeven, afgeleid van de 
doopnamen Maria Johanna. Opgroei-
end kreeg ik een steeds grotere hekel 
aan die naam, want hordes meisjes en 
jongens in onze katholieke kringen 

droegen namen als Ria, Rita, Rina, 
Rinie en ga zo maar door. Zonder 
iemand voor het hoofd te willen stoten 
die gelukkig is met haar of zijn naam; 
ík had er genoeg van. En nu ik toch 
aan een nieuw leven begon, zowel qua 
werk als opleiding, zag ik mijn kans 
schoon een naamsverandering door te 
voeren. Met mijn doopnamen Maria 
Johanna als uitgangspunt kwam ik op 
Marjo. Vervolgens heb ik, niet geheel 
zachtzinnig, ieder die mij als Ria 
kende overgehaald me voortaan Marjo 
te noemen. Kennelijk past die naam 
me, want hij was snel ingeburgerd en 
ook ikzelf reageerde al snel niet meer 
op Ria. Alleen mijn vader en peetoom 
weigerden mij met mijn nieuwe naam 
aan te spreken.

Avondschool
Zoals ik al vertelde, kwam ik terecht 
op een kleine afdeling met aanvanke-
lijk uitsluitend heren. We waren naast 
de afdeling Wiskunde gestationeerd, 
die ook voornamelijk uit mannen 
bestond. Ik had dus niet veel kans 
makkelijk in contact te komen met 
leeftijdgenoten en nieuwe vrienden te 
maken.

Anders was dat op de avondschool. 
Daar maakte ik kennis met een aantal 
leuke jonge meiden en na korte tijd 
vormden we een hechte vrienden-
groep. Voor zover de tijd het toeliet 
trokken we veel met elkaar op en 
ondernamen leuke dingen, zoals 
zeilen op de Loosdrechtse plassen. 
We werkten allemaal overdag en dat 
in combinatie met de avonden school 
plus het huiswerk zorgde ervoor dat 
we onze vrije tijd bij elkaar moesten 
sprokkelen.

Tennisles
Mijn directe chef bij de VVM was een 
sportieve man, die goed was in tennis. 
Hij richtte een tennisclubje op voor 
jonge medewerkers, huurde een ten-
nisbaan in Rhijnauwen en gaf ons les. 
Dat was erg leuk, maar heeft in mijn 

herinnering niet lang geduurd. Wat ik 
me vooral herinner, is dat we op een 
al frisse zaterdag in onze witte korte 
rokjes een middag op de baan hadden 
doorgebracht. De volgende dag tijdens 
de hoogmis in de kerk viel ik zomaar 
flauw. Kennelijk was de plotselinge 
fysieke inspanning samen met de kou 
me in de warme kerk teveel geworden. 
Het grappige was dat er rondom mij in 
de kerkbanken direct allerlei dames in 
actie kwamen met zakdoekjes met eau 
de cologne en pepermuntjes.

Holiday on Ice
Er werd bij de VVM/AVS in alle 
opzichten goed gezorgd voor het 
personeel, soms op het betuttelende af. 
‘s Winters werden er bij de koffie vita-
mientjes uitgedeeld. Op een gegeven 
moment werden we behoorlijk onder 
druk gezet om een griepprik te nemen. 
Uiteraard ook in het belang van het 
bedrijf en dat maakte het zo lastig. Ik 
voelde er in principe niets voor, ik had 
nog nooit van mijn leven griep gehad. 
Zelfs niet tijdens de beruchte A-griep 
epidemie een paar jaar daarvoor. Bij 
ons thuis hadden ze het allemaal te 
pakken en op school waren we nog 
met een handjevol kinderen over. 
Maar ja, wat als ik nou net die winter 
griep zou krijgen? Dat zou toch erg 
ongemakkelijk voelen. Dus liet ik me 
overhalen, met als gevolg dat ik die 
winter driemaal ziek was. De griepprik 
heb ik sindsdien afgezworen zonder 
ooit een akelige griep te krijgen.

Eenmaal per jaar was er een uitstapje 
voor het voltallig personeel. Ik kan 
me nog een soort bonte avond herin-
neren. Maar het meest is mij de show 
Holiday on Ice bijgebleven, in theater 
Carré in Amsterdam. Het gezamenlijk 
vervoer geschiedde in bussen. Wat een 
geweldige show en wat een prachtig 
theater: een overdonderende ervaring.

Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl 

Overdag werken, ‘s avonds naar school
Na mijn schooltijd begon mijn leven als kantoorklerk bij de 
verzekeringsmaatschappij VVM/AVS. Vijf dagen in de week tus-
sen vier muren. Met een zekere regelmaat kon ik zo nu en dan 
verlangend uit het raam van mijn kantoor aan de Maliebaan naar 
buiten kijken. Dan keek ik in de achtertuinen van statige huizen. 
Bij mooi weer kon je daar deftige dames waarnemen, die geno-
ten van een theepartijtje, geserveerd door een dienstmeisje in 
een zwart jurkje met een wit kanten schortje en dito haarversie-
ring. Ik wist niet wat ik zag.
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Middelbare Handelsavondschool 1962

Tennisbaan Rhijnauwen, 1960

Steno!



Bij genoemde dansscholen kon je op 
zaterdag of zondagavond vrij dansen, 
wel tegen betaling natuurlijk. Voordat 
we daar naar toegingen (m’n broer, 

mijn schoolvriend en ik zelf) gingen 
we meestal eerst een pilsje drinken bij 
café Kees de Goey in de Willemstraat 
(Wijk C). In dit café kwamen meestal 

buurtbewoners, dus er 
was een vaste kern van 
bezoekers.

Carnavalsavond
Of het tot een klanten-
binding hoorde weet ik 
niet maar met carnaval 
organiseerde Kees en 
zijn vrouw Lyda een 
carnavalsavond. De 
mensen kwamen dan 
verkleed naar het café. 
Om het nog spannender 
te maken stelde ik voor 
om een jury te benoe-
men die de mensen 
die het leukst verkleed 
waren, beoordeelden 
en ze tot prijswinnaar 
benoemden.

Boer en boerin
Op zo’n carnavalsavond waren Kees 
en Lyda zelf ook verkleed meestal als 
boer en boerin. De jury bestond uit 
Henk Koetsier, ik zelf en mijn broer 
Hennie. Voor de foto kwamen Kees en 
Lyda ook even langs. Op de foto kunt 
u zien dat het in 1964 was.

Gehuurde kleding
Na verloop van een aantal jaren had-
den Hennie en Henk er genoeg van en 

moest ik dus op zoek naar een ander 
jurylid. Dat werd Marianne Rijgers-
veer. Marianne vond het leuker ook 
zelf verkleed achter de jurytafel te 
zitten. Dat werd dus gehuurde kleding 
uit de 17e eeuw. Bijgaande foto werd 
gemaakt bij Drukkerij Boekhoven in 
de Breedstraat waar wij bij de oude 
drukpers werden gefotografeerd.

Veel bekijks
Voordat we gingen jureren gingen we 

verkleed eerst nog bij Hotel Noord-
Brabant (toen nog op het Vredenburg) 
een kopje koffie drinken. Dat we veel 
bekijks hadden hoeft geen betoog.

Daarom is dit een dierbare herinnering 
die we graag delen en koesteren.

Theo de Ruiter
ruiter2181@planet.nl

 

Een biertje graag!
In de jaren zestig waren er veel feestavonden waar bijna altijd 
wel een orkestje was die aan het eind van de avond voor de 
muziek zorgde waar je op kon dansen. Dat dansen had je dan 
geleerd bij Wildschut op de Kromme Nieuwe Gracht of bij De Rijk 
op de Nieuwe Gracht. Natuurlijk waren er meer dansscholen, 
maar dit waren wel de belangrijkste. 
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De jury,,,

BEKIJK HET HUIDIGE AANBOD OP VORM.NL/DEPARKWACHTER OF NEEM CONTACT OP MET DE MAKELAARS

• Luxe appartementen van ca. 100 tot 240 m2

• 3 en 4 kamer appartementen
• Aan het grote toekomstige Park Leeuwesteyn

•  Zeer duurzaam (EPC van -0,2)
• Balkon op het zuiden
• Hoge plafonds

•  Alle dagelijkse voorzieningen binnen handbereik
•  Inclusief vloerverwarming en -koeling
•  Vanaf € 393.000,- v.o.n.

Punt Makelaars: 030 - 273 74 64Brecheisen Makelaars B.V. : 030 - 233 11 34

Gehuurde kleding uit de zeventiende eeuw



Ik zat op deze school van 1964 tot 
1968. Ik was nergens goed in wat han-
denarbeid betrof. Timmerwerk geen 
succes, bankwerken evenmin, smeden 
een puinhoop. Het ijzer kwam ver-
brand uit het vuur, terwijl mijn opa en 
vader vroeger smid waren in Vianen. 
Word jij maar elektromonteur, werd 
geadviseerd. Nou, dat was een goede 
keus. Daar was ik aardig goed in...
Ik ontmoette op de lts Louis van 

Rooyen; hij werd een goede vriend, 
waar ik veel mee optrok. We zijn nog 
op vakantie geweest in Spanje en 
Ierland. Jammer genoeg leeft hij niet 
meer. Ook trok ik op met een Indone-
sische jongen, die in Utrecht woonde. 
Ik ben wel eens bij hem thuis geweest. 
Ik geloof ergens bij de Asch van 
Wijckskade, waar ook een dependance 
was van de technische school waar 
we geregeld naartoe moesten. Ook 

moesten we soms naar de dependance 
in de Koekoekstraat, geloof ik.

Klappertjes
Tijdens een pauze gingen we een 
keer naar de Galeries Modernes, mijn 
schoolmaat moest daar klappertjes 
halen voor het klappertjespistool van 
zijn broertje. We stonden vrij lang bij 
een kassa te wachten om keurig af te 
rekenen, maar er was niemand van het 
personeel te bekennen. Toen we het 
zat werden, stak mijn schoolmaat de 
klappertjes maar in zijn zak. Nou, toen 
was er wél personeel te bekennen. 
Iemand van de beveiliging sprak ons 
aan: “Komen jullie even mee...” Op 
een kantoortje kregen we een preek, 
maar we mochten toch zonder een 
strafblad gaan. Alleen een standje. 
Ach ja, waar ging het over, simpele 
klappertjes. En we hadden immers 
lang staan wachten om keurig af te 
rekenen. Dat werd blijkbaar geloofd.

Opvliegend
Op de lts kregen we bankwerken van 
een leraar die nogal opvliegend was. 
Ik kan me herinneren dat hij een keer 
een hamer naar een jongen gooide, die 
gelukkig zijn doel miste. Ikzelf kreeg 
een keer een draai om de oren toen ik 
bij de wasbak met een jongen stond 

te praten. Maar die klap kreeg ik van 
de elektroleraar, meneer De Bie, als ik 
het goed heb die naam. Ik heb ook in 
de Hengeveldstraat op school gezeten 
voor de dagopleiding Leerlingenstelsel 
VEV Elektrotechniek 1968/1969 1e 
klas en 1969/1970 2e klas; hulpmon-
teur en 1e monteurs-opleiding. Nu 
weet ik niet meer zeker of ik naar die 
dependances moest toen ik op de lts 
zat voor die vierjarige opleiding, of de 
opleiding Leerlingstelsel.

Benieuwd
Misschien dat er nog een oud-me-
deleerling van die periode 1964/1968 

mijn verhaal leest en eventueel nog 
wat kan vertellen over die tijd. Ik ben 
ook benieuwd of die Indonesische 
jongen waar ik mee naar de Galeries 
Modernes ben geweest nog leeft.

Jan Meeuwenberg
Vianen
fietser1950@gmail.com

 

Hamer vloog door het leslokaal
Ik kreeg opeens de behoefte een stukje te schrijven over de 
Eerste Christelijke Technische School, de lts aan de Hengeveld-
straat 30. Die school is al lang verdwenen. Wanneer was het 
gebouw eigenlijk gebouwd, was het een vervanging van een 
andere school?
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De sloop van het schoolgebouw aan de Hengeveldstraat, dat toen het Spectrum College heette, 
in 1996. (foto: Het Utrechts Archief)

Ik was lid van operette-gezelschap 
Grinzing, zong daar de mooiste rol-
len, maar was ook schrijfster van de 
rubriek Rie-Porter-praat. Het blad 
‘Grinzing klanken’ kwam eens in het 
kwartaal uit voor leden en donateurs. 
Er stonden verslagen in van optredens 
en aankondigingen van nieuwe operet-
tes, een puzzel en een verhaal van Rie 
Porter, een nieuwsgierige dame die 
boven de repetitieruimte van het koor 
woonde en op haar eigen wijze verslag 
deed van wat ze meemaakte. Ze had 
een ras-Utrechtse vriendin, Truus, die 
regelmatig op bezoek kwam.

Truus ratelde aan een stuk door en 
haar verhaal, opgetekend door Rie 
Porter en zeker de moeite waard om 
door te vertellen, mag u nu lezen in De 
Oud-Utrechter. Hier komt-ie:

“Rie, ik gaat niet meer noar die zwa-
gerd van me, ik heb um continue op 
ze nummer gezet”, zei Truus, toen ik 
bij haar op de koffie kwam. “Ik denk 
tot-ie zo roar doet omdat-ie na dat 
ongeluk een tijdsjie gelejen drie weke 
onbewus is gewees. Volleges mij zijn 

ze hersus aangetas! Hij is niet meer te 
stuitere, hij blijf moar doorgoan! Issie 
in ene op zoek noar een gemeubili-
seerde koamer, terwijl-ie een prááchtig 
fletsjie heef, ja toch, niet dan? Hij zeg 
dat-ie gek wor van de kerrek klokke. 
Hij ken zich niet consentrere as ze 
luiere. Ze gesichsvermoge neemp af 
en ze rekreatiesnelheid óók as tot ze 
luiere. Ken dat Rie?”

“Ik heb er nog nooit van gehoord, 
Truus, maar die man is duidelijk geïr-
riteerd en heeft misschien wel hulp 
nodig”, zei ik.

“Hullup, hullup? Aaaach, aaaach, die 
man is zo láástig, die bezorg je zo een 
hartinflasie, wat mijn betref, legt-ie bij 
mijn uit de roelasie! Ja, ik heb te voak 
met um in de kluns gelege, je ken me 
ech niet omturreve! Hij moes zich 
schoame, zo’n prááchtig fletsjie, hij 
zit doaro voor een hap en een krats en 
nou wil-ie naar een soepterrein in Oog 
en Aál. Of tot doaro geen kerreke zijn. 
En, als klapperd op de vuurpijl word-
ie er nog gehuisvestigd ook!”

“Ach meisje, maak je niet zo druk, als 
die man daar nou rustiger en geluk-
kiger van wordt, dan is dat voor alle 
partijen toch het beste?”, zei ik.

“Je heb gelijk Rie, straks kraait er 
geen hond meer naar um, zit-ie doaro 
in zijn soepterrein en dan stort-ie als 
een zeepbel in mekaar omdat-ie er 
zo’n potje van gebakken heef. Ken ik 
hem straks nog gaan wegbrenge naar 
zijn loatste begraafploats, dat ken je 
op je vingers nafluiten. Aaaach wat, er 
is toch geen touw meer tusse te krijge. 
Bedáánk voor je advies, ik goa een 
frisse neus scheppe. Aáchteraf denk 

ik, wat een zielepiet dat jochie, hij hep 
kip nog kraai. Ik zal de moed moar 
niet late hange. Moar toch klop het 
niet Rie, hij wor wel op ze wenkbrau-
we bediend, of niet dan?”

Ja Truus en er zijn mensen die menen 
dat de hele wereld ‘naar hun poppen 
moeten dansen’. Dat kan je op je buik 
aanvoelen!

Heerlijk om zo lekker met ons taaltje 
aan de haal te gaan en leuk dat ik dit 
hier onder Geluksvogels nog een keer 
mag plaatsen. Wie weet komen Rie 
Porter en haar vriendin af en toe nog 

eens langs om een verhaal met u te 
delen.

Dit verhaal is in ieder geval weer met 
liefde voor u opgeschreven. Tot de 
volgende Geluksvogels.

Irene Kraaijenhagen

Een raar verhaal
Tijdens het opruimen van de zolder kwam ik een verhaal tegen 
dat ik ooit geschreven heb voor de ‘Grinzing klanken.’

nkele leerlingen in het praktijklokaal van de 1e Christelijke Technische School (Hengeveldstraat 
30) te Utrecht, 1966.
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Amsterdam-Utrecht. Van 
Rhijnspoor tot Randstadspoor

Een prachtig nieuw boek voor trei-
nenliefhebbers. Iedereen denkt dat de 
eerste trein in Nederland reed tussen 
Amsterdam en Haarlem (1839), maar 
eigenlijk was de Rhijnspoorweg 
Amsterdam-Keulen de eerste spoorlijn, 175 jaar geleden. Nu is 
dit een van de drukst bereden trajecten van ons and. Michiel ten 
Broek en Victor Lansink nemen u aan de hand van historische 
en sfeervolle illustraties mee op
reis door de tijd langs deze spoorlijn.

Voor het eerst

Geboren Utrechter Herman van Veen 
schrijft over het onbarmhartige proces 
van het ouder worden. Wanneer begint 
dat, ouderdom? Onverschrokken gaat 
Van Veen de confrontatie aan met 
zichzelf en schrijft hij over zijn leven 
van toen en nu. 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.

 

 

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 monu-
menten. Leuk als Kerstgeschenk!

 

 

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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

Ja, ik bestel:

Zoekboek van Nederland
In dit tekstloze Jan van Haasteren Zoek-
boek voor jong en oud, vind je de leuk-
ste prenten en zoekplaten om eindeloos 
naar te kijken! Ontdek de kip zonder 
kop, de oranje paraplu, de man met het 
houten been, een paar sokken aan de 
waslijn, de kabouter op de paddenstoel, 
een schaatser in een korte broek en nog veel meer! Per 
plaat zijn er extra zoekopdrachten opgenomen. Een boek voor 
uren kijkplezier waarbij bovendien de fantasie van de lezer op 
speelse wijze gestimuleerd wordt.

 

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!

 

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

 

 

Het goede leven

In ‘Het goede leven’ pakt Annegreet van 
Bergen de draad op van haar bestsel-
ler ‘Gouden jaren’. Nederland is in 
korte tijd rijker geworden dan we ooit 
voor mogelijk hadden gehouden. Van 
Bergen laat met nieuwe observaties en 
anekdotes zien hoe de sterke naoorlogse groei 
het leven in Nederland onherkenbaar heeft veranderd. Het boek 
telt 352 pagina’s.

 

 

Licht in de Donkerstraat. 
Utrecht bezongen (cd)

Meike Veenhoven maakte 
een cd met liedjes over 
Utrecht. Bekende en minder 
bekende plaatsen in Utrecht 
en markante 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 kan genieten van haar bijdragen in de 
rubriek ‘Geluksvogels’ in deze krant is dit boek een absolute 
aanrader. Voor wie haar werk niet eerder las een kans op een 
kennismaking.

 

€ 29,95

€ 19,99

€ 15,00

€ 12,95

€ 16,95

€ 16,80

€ 19,99 € 15.00 € 12,95

De Dwaalgids van Utrecht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,00
Amsterdam-Utrecht . Van Rhijnspoor tot Randstadspoor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 29,95
(LETOP: dit boek heeft aangepaste verzendkosten van 5,75 euro)
Voor het eerst  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,99
De Dwaalgids van Utrecht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  15,00
Zoekboek van Nederland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  12,95
111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 16,95
Kees Lam vertelt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 16,80
Het goede leven  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,99
Licht in de Donkerstraat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 15,00
Oma kan je nog huppelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,95
Van Rhijnspoor tot Randstadspoor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 29,95
Nederland Museumland  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,99
Het Ramblers Dansorkest (1944) – Hilversum Express (cd) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17,95
Roze wolkennachten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   24,95
De oorlog in kleur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  17,50



Nieuw strijdlied FC Utrecht
Onze legendarische Herman Berkien 
vervangen door een nieuw strijdlied 
is net zo’n fout als in het verleden 
is gebeurd met het dempen van een 
gedeelte van de singels in Utrecht. FC 
Utrecht en HERMAN horen bij elkaar. 
Net zoals de DOM bij Utrecht hoort.
P.S. Misschien is het leuk het nieuwe 
lied af en toe ook te spelen.

Jan Stekelenburg
j.c.stekelenburg@casema.nl

Oud brood
In onze bakkerij werd in de jaren 
dertig iedere dag brood gebakken. 
Zorgvuldig gepland. Verkoop in de 
winkel en via vijf broodbezorgers. 
En toch bleef er brood over. De 
volgende dag, na tien uur, werd dit 
brood verkocht als oud brood voor 
de halve prijs. Er stond dan een rijtje 
voor de deur. Arme mensen uit de 
Rietsteefd, de Ridderschapstraat, de 
Molensteeg, maar ook pensionhou-
ders die dit brood oppiepten voor 
hun klanten. Mijn moeder telde de 
hoofden en bepaalde hoeveel ieder 
kreeg. Verdeelde dus. Ze kregen geen 
papier erom, maar brachten een sloop 
mee om het brood te vervoeren. Ze 
waren erg teleurgesteld als er weinig 
te verdelen viel.
Ik was altijd blij als dit moment 
voorbij was.

Francine Zwiep-Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten

De naakte non
Ach, ze bedoelde het niet kwaad, 
ze bedoelde het zelfs heel goed, de 
medewerkster in de zaak van onze 
veelgeprezen haarstilist. Overbezorgd 
stond ze bij onze binnenkomst aan de 
voordeur. “Kijk uit, oh pas op hoor.” 
Ik had ‘m toen al flink zitten. En ze 
bedoelde het zo goed. Of ik wel in 
de gaten had dat Ellen gemakkelijk 
haar naar links iets overhellende 
hoofd aan de toonbank kon stoten? 
Jaja, ik wist van het bestaan van die 
toonbank. En ik deed dit niet voor het 
eerst. Of ik niet beter de draai met de 
rolstoel andersom kon maken? Ik ben 
mantelzorger van mijn beroep, 24 uur 
de klok rond, mevrouw. En eenmaal 
voor de spiegel aan de kaptafel begon 
ze over de kleren van Ellen. Of die 
stola niet te warm was eenmaal bin-
nen, dat zo ongeveer. Het precieze 
weet ik niet meer. Maar wat ik me wel 
herinner, is dat ik haar een sneer gaf. 
Net even strenger dan ik het bedoelde. 
Ze irriteerde me. Ik dacht nog: mens 
laat me met rust, hoepel op. Later 
toch maar gezegd dat al dat gedrentel 
om de rolstoel me de strot uit kwam 
en rustig uitgelegd waarom. Ze was 
de eerste niet, en waarschijnlijk ook 
niet de laatste. Geen enkele ervaring 
met het leven dat mijn muze en mij 
door ziekte is opgedrongen, maar 
wel even vertellen hoe je ermee zou 

moeten omgaan. Verkeersagente in 
een kapsalon. Ik heb er als mantelzor-
ger 20 moeders bijgekregen, als ik niet 
uitkijk, en dat zijn er 20 teveel. Veel 
lezers zullen dit herkennen. De goed-
bedoelde bemoeizucht en vrijpostig-
heid komen vooral van personen van 
wie ik zeker weet dat ze het zelf onder 
onze omstandigheden nog geen drie 
weken zouden volhouden. Ik noem het 
zorg met een megafoon. Laatst verliet 
ik met Ellen de Dirkson in Vleuten. 
Werd ik aangeklampt door een hemels 
kijkende, half hemels loensende, 
bejaarde non. Wildvreemde reli-
dame. Greep me bij mijn schouder. 
Of Ellen niet te koud gekleed was? 
Wel godverdomme. Mijn reactie, 
het vloog eruit: “Mevrouw, mijn 
echtgenote heeft ondanks de vrieskou, 
net als u, niets onder haar overjas 
aan. Waar bemoeit u zich eigenlijk 
mee.” Verbaasde non droop af. Haar 
naastenliefde pakte verkeerd uit. Hoe 
beledigend is het een volwassen man 
te vragen of hij zijn door een chroni-
sche ziekte afhankelijke vrouw wel op 
de buitentemperatuur heeft gekleed. 
Impertinentie. Hier wreekt zich het 
eendimensionale bij zo’n non. Maar 
ja, voor straatescapades hoef je niet 
per se een non te zijn. Voor uitglijers 
evenmin. Het bontst maakte die slager 
van ons winkelcentrum het. We kwa-
men er geregeld. Beende in januari 

achter zijn toonbank vandaan. “Mag 
ik u een gelukkig 2018 toewensen?” 
Dat mocht-ie natuurlijk. En wijzend 
naar het achterhoofd van Ellen: “Zal 
ik dat bij dat oma-tje ook even doen?” 
En dàt mocht-ie niet. Oma? Verklein-
woord nota bene? Oma-tje? Vragen 
aan mij of het nog zin had ook haar 
een gelukkig nieuwjaar te wensen? En 
wist deze bukhufter dan niet dat dit 
mijn vrouw is? We waren niet voor 
het eerst voor een biefstukje bij hem. 
Maar wel voor het laatst. Nog net niet 
de slager vermoord, het scheelde niet 
veel, maar hem wel verbaal met een 
bot mesje gefileerd. De hele slagerij 
kon meegenieten. Luchtte op. Goeie 
remedie tegen een maagzweer. De nog 
immer elegante en gracieuze Ellen 
met al haar grandeur publiekelijk 
wegzetten als oma-tje... Dat heeft 
die slager geweten. De slagersvrouw 
kwam ons buiten achterna om duizend 
keer excuus te maken voor haar idiote 
echtgenoot. En vervolgens comman-
deerde ze de slager naar de rolstoel 
om voor Ellen deemoedig op zijn 
knieën te gaan. Zijn ge-sorry sloeg 
nergens op, want al snel begon hij 
klapwiekend de uitgekraamde beledi-
gingen te ontkennen. De slager besefte 
kennelijk ook niet dat de rolstoel Ellen 
geenszins haar gehoor heeft aangetast. 
En evenmin alle besef van de dingen 
om haar heen. In tegendeel. Twee 

voorbeelden. Afgelopen zondag: kopje 
thee en nog eens een kopje thee. Daar-
na nog één. Om het af te leren. Bij 
het invallen van de duisternis een glas 
rode wijn. Ellen: “Hèhè, gelukkig wat 
anders.” Daags erna aan de nieuwe 
verzorgende Trudy verteld dat Ellen 
samen met de Surinaamse Nederlan-
der John Haakmat achter de rolstoel 
in De Meern een ware bezienswaar-
digheid met Intouchables-gelijkenis 
vormt en dat Ellen hem vroeger bijna 
liefkozend haar Zwarte Pietje noemde. 
Ellen vanuit een halfslaap: “Maar dat 
mag nu niet meer.” Hoe komt ze erop. 
Inderdaad, laat Silvana het maar niet 
horen.
Waar komt die scherpe alertheid 
toch zo plots vandaan? Dat is wat ik 
bedoel. We onderschatten. Parkin-
son en de daaruit voortgekomen 
dementie, triest genoeg, de apocalyps, 
opgesloten in het eigen lijf, maar wel 
nog voor honderd procent serieus te 
nemen. Anders dan diverse zielenknij-
pers. De ziekte van Ellen is verschrik-
kelijk, maar zeker ook verschrikkelijk 
is wat je op straat en in winkels zoal te 
slikken krijgt. Vraag het onze vriendin 
Maggy. Hersenbloeding vorig jaar. 
Revalideren. Voor het eerst in een rol-
stoel naar buiten richting Wilhelmina-
park in Utrecht. Stapt er een mevrouw 
van haar fiets. Komt het trottoir op. 
Een voor onze vriendin totaal onbe-

kende vrouw. Ze pakt Maggy bij haar 
schouder. Begint eraan te schudden. 
“Fijn hè zo even buiten met dit mooie 
weer.” Maggy ging daarna voorlopig 
niet meer in haar rolstoel een blokje 
om. Een goeie kennis van ons weet er 
ook alles van. Ging met haar dochter 
schoenen kopen. Schoenen voor haar 
dochter. Het winkelmeisje liep naar 
de baas die half in het voorraadhok 
verscholen zat. Onze goeie kennis kan 
liplezen. Het winkelmeisje vroeg haar 
baas of hij even die mevrouw kon hel-
pen “met schoenen voor dat mongool-
tje”. Onze goeie kennis hoefde geen 
schoenen meer voor haar dochter. 
Voorlopig niet nee. Met tranen in haar 
ogen zocht ze de buitenlucht en de 
stilte op. Eén van mijn moeders met 
een Bureau voor Ongevraagde betwe-
terige Adviezen belde me pas geleden 
op. Van alle markten thuis, zo’n type. 
Ze was in mineur, moest de afspraak 
afzeggen. Hoe dat zo? Rampen en nog 
eens rampen. Internet lag er al twee 
dagen bij haar thuis uit. Zal ik het hier 
maar even bij laten? “Ik begrijp je 
helemaal”, zei de kapper van de week. 
Hij had zijn jarenlange showmodel 
Ellen weer schitterend geknipt.

Johan Carbo
johan-ellen@planet.nl
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Onze Domtoren
De Domtoren in Utrecht staat weer volop 
in het nieuws: men is begonnen met een 
grootschalige restauratie. De Domtoren 
‘bezongen, bejubeld en beschreven in 
talloze odes’, zo lees ik in het Nieuws 
van de dag. En, zou ik daar als verzame-
laar van Maastrichts Aardewerk aan toe 
willen voegen, in 1938 afgebeeld op een 
schitterend wandbord van de Sphinx met 
een doorsnede van 25 cm. Het bord is ge-
decoreerd door middel van een kobaltkleu-
rige transferprint. In de rand staan elf (!) 
provinciewapens. Bovenaan een banderol 
met de naam van het bedrijf, dat de borden 
in Maastricht liet maken als geschenk voor 
haar klanten: de Coöperatieve Centrale 
Raiffeisenbank. De elf afgebeelde provin-
ciewapens zijn: Utrecht (1), Groningen (2), 
Zuid-Holland (3), Overijssel (4), Zeeland 
(5), Limburg (6), Noord-Brabant (7), 
Gelderland (8), Drenthe (9), Noord-Holland 
(10) en Friesland (11). Onderaan staat het 
stadswapen van Utrecht. Onder de toren 
staat ‘1898 - 12 juni - 1938’. Het betreft dus 
het 40-jarig jubileum van de Coöperatie, 
dat haar hoofdkantoor in de stad Utrecht 
had. Ouderen onder ons zullen zich de naam 
Raiffeisenbank nog wel herinneren. In 1972 
fuseerde de (zuidelijke) Raiffeisenbank 
met de (noordelijke) Boerenleenbank: de 
eerste twee letters van hun namen vormden de nieuwe naam Rabo. Friedrich W. Raiffeisen (1818-1888) was burgemeester in enkele kleine Duitse stadjes. Hij was zeer 
begaan met de bevolking, die moeilijke tijden meemaakte. Hij richtte een liefdadigheidsvereniging op, die in 1864 werd omgezet in een boerenleenbank. Zijn salaris 
bedroeg nul komma nul! Hij was een onbaatzuchtige mensenvriend en overleed op 70-jarige leeftijd.

Willem en Anke Meershoek
w.meershoek@ hetnet.nl
0348 472857

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



Grootvader en kind
Geboren in 1925 beleefde ik als jong 
meisje de oorlog. Mijn ouders waren 
gereformeerd en ik ging naar catechi-
satie. Moest iedere week zondag uit 
de catechismus uit mijn hoofd leren 
en o wee als je vraag en antwoord 
niet kende. Ik leerde bij ds. Zwart, 
ds. Veenhof, ds. V.d. Linden in de 
Westerkerk. Daarnaast moest ik naar 
de meisjesvereniging ‘Wees het Licht’ 
en moest zo nu en dan een inleiding 
houden. Voor de pauze over een stuk 
uit de bijbel, na de pauze over een 
maatschappelijk onderwerp. We leer-
den er goed zingen en goed reciteren. 
Volgens rooster was je aan de beurt en 
dat was zwoegen. Op de jaarvergade-
ring deden we sketches. Ik herinner 
me deze: Grootvader en kind.

Grootpa wat zal je me geven
als ik eens vader zal zijn?
Ik geef je een boekje waar ik alles in 
schreef
Wat jij in je jonge jaren bedreef
En heb je dan tegen je kinderen een 
grief
Kijk dan in dat boekje mijn kindeke 
lief

Mochten er lezers van De Oud-
Utrechter zijn die de andere regels 
kennen, dan hoor ik het graag.

Francine Zwiep-Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten

Jongste Zwarte Piet van 
Nederland
Begin jaren zestig, ik was 7 of 8 jaar, 
verloor ik dankzij mijn buurjongen 
Hans Schutte het geloof in de goed-
heiligman. De waarheid gebiedt me 
te zeggen dat de twijfel al eerder had 
toegeslagen! Ik was nog niet net terug 
van de aankomst van Sint en Pieten 
met de boot op de Jutphaseweg in 
Utrecht of we zagen op de tv beelden 
van zijn aankomst op hetzelfde tijdstip 
in Harlingen. Bepaald niet naast de 
deur! Ook droeg Sint een zwarte bril, 
zat zijn baard heel anders en was zijn 
haar korter. Met andere woorden: het 
klopte niet volgens mij.
Mijn vader, destijds werkplaatschef 
bij de Kromhoutkazerne, vond dat 

ik, nu ik toch een afvallige was, maar 
moest meedoen als kleine Zwarte Piet 
bij hun Sinterklaasfeest. Weigeren was 
er in die tijd als kind niet bij (u weet 
dat nog wel). Mijn moeder, naaister 
van beroep, toog opgetogen aan het 
werk om mijn ‘uitrusting’ te maken: 
een donkerrode ribcape afgezet met 
goudgalon, een zijden, gele blouse, 
groene pofbroek met gouden banen en 
zo’n Schillerkraag die we nog kennen 
van oude schilderijen (En die zo nauw 
om je nek zit, dat je het gevoel hebt 
niet meer te kunnen ademen!).
En natuurlijk een zwarte velours baret 
getooid met enkele pauwenveren, 
gesloopt van één van mamma’s sjieke 
hoeden. Voor de witte handschoentjes 
met drukknoopjes in mijn maat heeft 
ze nog stad en land moeten aflopen!
Vader flanste van takken uit de tuin 
een roe in elkaar. Ik was er klaar voor 
(dachten ze). Op de bewuste dag was 
ik best zenuwachtig over wat me te 
wachten stond en ook verlegen, want 

ik kende Sint, noch Pieten, noch het 
kazernepersoneel. In de portiersloge 
van de kazerne, een glazen gebouwtje, 
was het binnen aardig koud. Eerst 
was Sint in zijn onderjurk gehesen en 
ondertussen begon het schminken van 
de Pieten. Ik was als laatste aan de 
beurt en zat in mijn hempje te wachten 
en te rillen. Het schminken was een 
precies werkje, vooral rond de ogen 
en in de oren, want er mocht immers 
geen stukje wit overblijven. Als je dat 
zwarte spul in je oog kreeg, prikte het 
vreselijk en ging je tranen en wrijven 
kon natuurlijk niet. Conclusie: afzien!
Eindelijk vertrokken we richting kan-
tine, waar een paar honderd kinderen 
en hun ouders (werkplaatspersoneel) 
verzameld waren. Nu wil het geval 
dat het die dag regende en waaide met 
van die rukwinden. Nog voor de Sint 
goed en wel op het paard was gehesen, 
waaide zijn mijter af en lag meters 
ver. Ook ik moest met beide handen 
mijn baret op zijn plaats houden. De 

Sint mopperde op het rotweer, maar 
eigenlijk was hij als de dood voor 
het paard! Hij had met één hand zijn 
mijter vast en dus maar één hand 
over voor de teugels. We zetten ons 
in beweging, maar bij de volgende 
windvlaag waaide zijn onderjurk om-
hoog, zodat hij daar in zijn onderbroek 
zat. De Pieten plasten bijna in hun 
broek van het lachen, wat de Sint nog 
chagrijniger maakte! Helemaal toen 
hij bij aankomst bij de kantine tijdens 
het afstappen van het paard gleed op 
de spekgladde tegels en nog maar net 
opgevangen kon worden.
Toen we de zaal betraden, klonk er 
‘Sinterklaasje kom maar binnen met 
je knecht’, maar plotseling stopte 
het gezang en als uit één mond riep 
iedereen: “Een kleine Pietje, een klein 
Pietje” en begonnen alle aanwezigen 
te klappen. Overal klikten camera’s 
en door het geflits zag ik bijna niets 
meer, want men wilde vooral het 
kleine Pietje op de foto. Sint maande 

tot stilte, maar het bleef rumoerig. Ik 
wist mezelf nauwelijks een houding 
te geven van verlegenheid om al die 
aandacht en toen ik met de roede 
zwaaide weken de kinderen op de 
eerst rijen schreeuwend naar achteren. 
Met behulp van veel pepernoten werd 
het eindelijk rustig genoeg voor een 
aantal toespraken.
Op de terugweg moesten Sint en zijn 
Pieten zich een weg banen, want er 
ontstond veel gedrang, omdat veel 
kinderen het kleine Zwarte Pietje van 
dichtbij wilden zien en aanraken. Ze 
bleven maar ‘kleine Pietje’ scanderen. 
De grote Pieten kregen nog wel aan-
dacht, omdat ze pepernoten uitdeel-
den, maar grappig genoeg leek het of 
de Sint er voor spek en bonen bijliep!
Thuisgekomen vond mijn moeder dat 
er nog te veel restjes zwart op mijn 
gezicht waren achtergebleven om zo 
‘s maandags naar school te kunnen. 
Dus na een boenbeurt op de kazerne 
werd ik voor een tweede keer onder 
handen genomen. Aangezien zeep niet 
hielp, werd ten einde raad besloten 
het met benzine te proberen… Mijn 
gezicht was in een mum van tijd rood 
en gezwollen en mijn oren stonden in 
brand. Wat heb ik een pijn geleden! 
En op school moest ik natuurlijk, in 
verband met de gelovigen, een smoes 
verzinnen waarom ik er zo uitzag. Op 
de kazerne en in de huiskamers werd 
er nog lang over het succes van het 
jongste zwarte Pietje van Nederland 
nagepraat. Hoewel ik beduusd was 
over wat er was gebeurd, begrijpt u 
misschien dat ik er, weliswaar nu met 
glimlach, met gemengde gevoelens op 
terugkijk. Nooit meer, dacht ik, maar 
het jaar daarop…. Dat verhaal houdt 
u tegoed. Niemand heeft trouwens 
ooit doorgehad dat het ‘kleine zwarte 
Pietje’ eigenlijk een meisje was. Wat 
me na al die jaren nog steeds spijt, is 
dat ik nooit een foto heb gekregen. 
Mochten u of uw kinderen of klein-
kinderen er eentje vinden, laat het mij 
alstublieft weten. Alvast heel hartelijk 
dank! Reacties kunnen naar himalaya-
coaching@ziggo.nl

Ellie Idema
030-2660998
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Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:

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

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

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

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

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

Kerstverlichting kapot? Ga ermee naar het Repair Café!

Elk jaar is het bij het versieren van het huis om in kerstsfeer te komen maar weer de grote vraag: doen de lampjes het 
nog? Als dat niet zo is, gooi ze dan niet meteen weg. Ren ook niet meteen naar de winkel om nieuwe te kopen, maar 
ga eens langs bij een repaircafé in Utrecht. De vrijwilligers van de repaircafés repareren immers ook kerstverlichting. 
Er zijn tien repaircafés in Utrecht, verdeeld over verschillende wijken. Voor meer informatie over de adressen en ope-
ningstijden: kijk op www.repaircafe-utrecht.nl.
Ook met andere defecte Kerstattributen weten de vrijwilligers in de meeste gevallen raad. Dus breng ze naar het Re-
pair Café, al die gezellige, lichtgevende, bewegende en geluidmakende spulletjes. En vergeet het kapotte gourmetstel 
niet! De naaisters helpen met eenvoudig herstelwerk aan chique tafelkleed of jurk voor het Kerstdiner.
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

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

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

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

Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. gesloten baan voor wegwedstrijden van formule-1 auto’s; 7. familielid; 12. steen; 13. dopheide; 14. gehoororgaan; 15. algemene 
voorschriften (afk.); 17. klei-achtige grondsoort; 19. rechtopstaand metselwerk; 21. Royal Navy (afk.); 22. bladgroente; 24. speeltuig 
voor zeer jonge kinderen; 27. klein paardje; 28. weleens; 30. jongensnaam; 31. United States of America (afk.); 32. kledingstuk; 33. 
opmerking (afk.); 35. nimmer; 37. tijdperk; 38. reep; 41. tennisterm; 42. oproerling; 44. toegankelijk; 46. strook grond langs autoweg; 
47. eetlust; 48. aantekenen (opschrijven); 49. geestdrift; 50. voorspoed (welzijn); 52. meisjesnaam; 54. vreemd geld (munteenheid); 
56. hoofddeksel; 58. ingang (toegang); 61. vordering; 62. godin van de schoonheid en de liefde; 64. Trans Europa Express (afk.); 65. 
aarsopening; 67. laagte tussen bergen; 68. International Tourist Association (afk.); 70. overschot; 72. vangwerktuig; 73. plaats in Zuid-
Holland; 76. herkauwend zoogdier; 77. internationaal autokenteken Denemarken; 78. kledingstuk; 79. injectie; 81. titel (afk.); 82. ontken-
ning; 83. persoon van adel; 84. namaak (vals); 86. beurtelings over de ene en de andere boeg zeilen; 87. hagedisachtig tropisch dier.
 
Verticaal
1. het onderstel van een auto; 2. godsdienst (afk.); 3. gevangenverblijf; 4. melkklier; 5. africhten; 6. titel waarmee men een koning aan-
spreekt; 7. eenkleurig glanzend weefsel met figuren; 8. binnenplaats (Frans); 9. raamscherm; 10. internationaal autokenteken Turkije; 
11. hoorndragend dier of hert; 16. insect; 18. Eastern Air Lines (afk.); 20. United Arab Airlines (afk.); 21. mannetjeshond; 23. god van de 
liefde; 25. Joodse jongensnaam (uit Mozes); 26. snaarinstrument; 27. kist van open latwerk; 29. attractie op de kermis; 32. periode van 
drie maanden; 34. bak (grap); 36. trainen (bekwamen); 37. Europa (afk.); 39. verschil tussen bruto en netto gewicht; 40. land in Azië; 
42. loodverf; 43. verdieping; 45. duinvallei; 46. gong; 51. wandversiering; 53. loot; 54. vlag (banier); 55. plezier; 56. dierenhuid; 57. gaard 
(hortus); 59. kleine eg (hark); 60. zich vastmaken (vastleggen aan); 62. periode van aswoensdag tot pasen; 63. hoop (tas); 66. deel van 
de hals; 67. marterachtig zoogdier; 69. bloeiwijze; 71. rekenopgave; 73. wederom; 74. wild zwijn; 75. sieraad; 78. runderen (algemene 
benaming); 80. biljartstok; 82. naamloze vennootschap (afk.); 85. familielid.

De oplossing van de vorige puzzel verwees naar een bekend gezegde over de aanloop naar de Kerst en Oud en 
Nieuw en luidde:

Het zijn de donkere dagen voor Kerstmis

Velen hadden dat goed. Uit alle goede inzenders hebben zes prijswinnaars geloot die ieder twee toegangskaarten 
krijgen toegestuurd voor de Kerstfair van Museum Huis Doorn, die wordt gehouden van 13 tot en met 16 december. 
De winnaars zijn: A.J. Bakker, Chris Voogt, L.P. Stel Jansen, Truus van der Heide-Oudenaarden, J.S. van der Wal en 
M. Beeker. De kaarten zijn inmiddels naar de winnaars toegezonden.

Voor de puzzel van deze 
keer hebben we ook 
weer een leuke prijs. We 
mogen vijf keer twee toegangstickets weggeven 
voor de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht, die wordt gehouden van 10 tot en 
met 13 jaar.
Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor 
WOENSDAG 19 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

33 56 48 65 23 75 7 83

80 53 11 29 5 40 69 86 76 14 13 45

49 72 67 15 23 24 84 65

77 51 36 87 68 43 46 44 26 55 60 35

Horizontaal  1. gesloten baan voor wegwedstrijden van formule-1 auto’s; 7. familielid; 12. steen; 13. dopheide;
14. gehoororgaan; 15. algemene voorschriften (afk.); 17. klei-achtige grondsoort; 19. rechtopstaand metsel-
werk; 21. Royal Navy (afk.); 22. bladgroente; 24. speeltuig voor zeer jonge kinderen; 27. klein paardje; 28. wel-
eens; 30. jongensnaam; 31. United States of America (afk.); 32. kledingstuk; 33. opmerking (afk.); 35. nimmer;
37. tijdperk; 38. reep; 41. tennisterm; 42. oproerling; 44. toegankelijk; 46. strook grond langs autoweg; 47. eet-
lust; 48. aantekenen (opschrijven); 49. geestdrift; 50. voorspoed (welzijn); 52. meisjesnaam; 54. vreemd geld
(munteenheid); 56. hoofddeksel; 58. ingang (toegang); 61. vordering; 62. godin van de schoonheid en de liefde;
64. Trans Europa Express (afk.); 65. aarsopening; 67. laagte tussen bergen; 68. International Tourist Associa-
tion (afk.); 70. overschot; 72. vangwerktuig; 73. plaats in Zuid-Holland; 76. herkauwend zoogdier; 77. internatio-
naal autokenteken Denemarken; 78. kledingstuk; 79. injectie; 81. titel (afk.); 82. ontkenning; 83. persoon van
adel; 84. namaak (vals); 86. beurtelings over de ene en de andere boeg zeilen; 87. hagedisachtig tropisch dier.

Verticaal  1. het onderstel van een auto; 2. godsdienst (afk.); 3. gevangenverblijf; 4. melkklier; 5. africhten; 6.
titel waarmee men een koning aanspreekt; 7. eenkleurig glanzend weefsel met figuren; 8. binnenplaats (Frans);
9. raamscherm; 10. internationaal autokenteken Turkije; 11. hoorndragend dier of hert; 16. insect; 18. Eastern
Air Lines (afk.);  20. United Arab Airlines (afk.); 21. mannetjeshond; 23. god van de liefde; 25. Joodse jongens-
naam (uit Mozes); 26. snaarinstrument; 27. kist van open latwerk; 29. attractie op de kermis; 32. periode van
drie maanden; 34. bak (grap); 36. trainen (bekwamen); 37. Europa (afk.); 39. verschil tussen bruto en netto
gewicht; 40. land in Azië; 42. loodverf; 43. verdieping; 45. duinvallei; 46. gong; 51. wandversiering; 53. loot; 54.
vlag (banier); 55. plezier; 56. dierenhuid; 57. gaard (hortus); 59. kleine eg (hark); 60. zich vastmaken (vastleg-
gen aan); 62. periode van aswoensdag tot pasen; 63. hoop (tas); 66. deel van de hals; 67. marterachtig zoog-
dier; 69. bloeiwijze; 71. rekenopgave; 73. wederom; 74. wild zwijn; 75. sieraad; 78. runderen (algemene bena-
ming); 80. biljartstok; 82. naamloze vennootschap (afk.); 85. familielid.

KRUISWOORDPUZZEL

Gaandeweg kregen deze jazzclubs 
landelijke en zelfs internationale 
bekendheid. In die tijd kwamen veel 
Amerikaanse topmusici naar Neder-
land om op te treden in grote theaters, 
vooral in Amsterdam. Ze verdienden 
daar hun centjes en gingen dikwijls 
na de voorstelling naar Utrecht om 
nog een paar uur lekker te ‘jammen’ 
(jamsessions zijn bijeenkomsten met 
spontane, onvoorbereide muziek, 
meestal gebaseerd op jazzstandards, 

die de musici kennen). Dat ‘jammen’ 
deden ze gewoonlijk gratis. “Als je er 
maar genoeg bier of whisky in gooit”, 
hoorde ik een keer van een organi-
sator. Met soms heel grote namen 
erbij steeg het spel van de plaatselijke 
jazzmusici naar hoog niveau.

Wereldpremière
In december 1959 kreeg ik er lucht 
van dat in het Amsterdamse Carré de 
wereldpremière zou worden uitge-

voerd van een musical 
over de geboortegrond 
van de blues, Free and 
Easy. “De opera Porgy 
and Bess is er niks bij”, 
zo viel te vernemen. 
Daarover valt te discussi-
eren; over Free and Easy 
hoor je nu niets meer.
Het lukte me een af-
spraak te maken met de 
acteur bas/bariton Moses 
LaMarr (1916-1985), een 
kolossale, heel donkere 
man, die na de voorstel-

ling ook graag naar de jamsessions 
wilde gaan. Tenslotte was ons onder-
houd aan de beurt; om één uur spraken 
we af. Ik zat tegen die tijd op hem te 
wachten in de lounge van het Domho-
tel, waar hij logeerde. Het Domhotel 
lag in de vroegere stationswijk aan de 
Catharijnesingel. Met de omringende 
bebouwing is dat hotel tegen de vlakte 
gegaan voor de aanleg van Hoog 
Catharijne. Wie er binnenkwam, geen 
Moses LaMarr. Tegen drieën was ik 
de wanhoop nabij, want zou die man 
zo laat (of vroeg) nog energie hebben 
voor een praatje? Even later was hij er 
toch, begroette me hartelijk en vond 
het heel gewoon me nog te woord te 
staan. We bestelden whisky - in zo’n 
situatie kun je geen chocomel drinken 
- en hij vertelde dat hij les had gehad 
van de beroemde bas Paul Robeson. 
Behalve in Free and Easy was hij ook 
vaak opgetreden in Porgy and Bess. 
Zijn reizen voerden hem onder meer 
naar Rusland, waar hij in Leningrad, 
het tegenwoordige Sint Petersburg, 
in de sneeuw voor kinderen had 

gezongen. Hij bleek 
een bijzonder prettige, 
sterk sociaal gerichte 
man en de tijd vloog 
om, zodat het snel tijd 
werd voor een tweede 
glas. Blijkbaar in een 
supergoede stemming 
gekomen, stelde hij 
voor iets voor me te 
zingen, in het holst van 
de nacht. Nog voor ik 
kon antwoorden was 
hij al begonnen, met 
een stem die klonk als 
de klokken van de Domtoren: “On 
the sunny side of the street.” Spoedig 
kwamen de eerste hotelgasten, uit hun 
slaap geschrokken, tevoorschijn, de 
meesten gekleed in kamerjassen, som-
migen gewoon in pyama. De kleine 
lounge liep al snel vol, maar ook op 
de trap kon je zitten. LaMarr ging 
intussen verder: stukken uit Porgy and 
Bess en Free and Easy, gospelsongs, 
negro spirituals, gewone vrolijke 
liedjes. Een vol uur en niemand van 

het overrompelde publiek maakte 
aanstalten weg te gaan. Tenslotte 
eindigde hij met het lied waarmee zijn 
leermeester beroemd was geworden: 
´Ol Man River’, uit de Showboat 
van 1936. Na een daverend applaus 
zochten de hotelgasten hun bed weer 
op en verdween ook LaMarr naar zijn 
kamer. Ik fietste, licht beneveld naar 
huis. Verpletterd.

Bert Kieboom (kieboomb@xs4all.nl)

Zangrecital in het holst van de nacht
Mijn mooiste muzikale ervaring dateert van bijna zestig jaar terug. In de jaren vijftig en zestig kwam in Utrecht de jazzmu-
ziek tot grote bloei. In de werfkelders van clubs als Persepolis, de Utrechtse Jazzclub en de Utrechtse Jazz Liga maakten 
amateurs en professionals muziek, in een romantische, wellicht ongezonde sfeer van rookwolken en warme broeierigheid. 
Over de omvang van hun activiteiten schreef René de Cocq een voortreffelijk overzicht in De Oud-Utrechter van 30 okto-
ber 2018. Ab Meester vulde dit prima aan in het nummer van 27 november. Hij maaide me nog wat gras voor de voeten 
weg, want ik had het ook even willen hebben over die ‘jazzschuur’ aan de Grasstraat. Dat hoeft dus niet meer. 

Moses LaMarr in opera 'Free and Easy'
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Horizontaal  1. gesloten baan voor wegwedstrijden van formule-1 auto’s; 7. familielid; 12. steen; 13. dopheide;
14. gehoororgaan; 15. algemene voorschriften (afk.); 17. klei-achtige grondsoort; 19. rechtopstaand metsel-
werk; 21. Royal Navy (afk.); 22. bladgroente; 24. speeltuig voor zeer jonge kinderen; 27. klein paardje; 28. wel-
eens; 30. jongensnaam; 31. United States of America (afk.); 32. kledingstuk; 33. opmerking (afk.); 35. nimmer;
37. tijdperk; 38. reep; 41. tennisterm; 42. oproerling; 44. toegankelijk; 46. strook grond langs autoweg; 47. eet-
lust; 48. aantekenen (opschrijven); 49. geestdrift; 50. voorspoed (welzijn); 52. meisjesnaam; 54. vreemd geld
(munteenheid); 56. hoofddeksel; 58. ingang (toegang); 61. vordering; 62. godin van de schoonheid en de liefde;
64. Trans Europa Express (afk.); 65. aarsopening; 67. laagte tussen bergen; 68. International Tourist Associa-
tion (afk.); 70. overschot; 72. vangwerktuig; 73. plaats in Zuid-Holland; 76. herkauwend zoogdier; 77. internatio-
naal autokenteken Denemarken; 78. kledingstuk; 79. injectie; 81. titel (afk.); 82. ontkenning; 83. persoon van
adel; 84. namaak (vals); 86. beurtelings over de ene en de andere boeg zeilen; 87. hagedisachtig tropisch dier.

Verticaal  1. het onderstel van een auto; 2. godsdienst (afk.); 3. gevangenverblijf; 4. melkklier; 5. africhten; 6.
titel waarmee men een koning aanspreekt; 7. eenkleurig glanzend weefsel met figuren; 8. binnenplaats (Frans);
9. raamscherm; 10. internationaal autokenteken Turkije; 11. hoorndragend dier of hert; 16. insect; 18. Eastern
Air Lines (afk.);  20. United Arab Airlines (afk.); 21. mannetjeshond; 23. god van de liefde; 25. Joodse jongens-
naam (uit Mozes); 26. snaarinstrument; 27. kist van open latwerk; 29. attractie op de kermis; 32. periode van
drie maanden; 34. bak (grap); 36. trainen (bekwamen); 37. Europa (afk.); 39. verschil tussen bruto en netto
gewicht; 40. land in Azië; 42. loodverf; 43. verdieping; 45. duinvallei; 46. gong; 51. wandversiering; 53. loot; 54.
vlag (banier); 55. plezier; 56. dierenhuid; 57. gaard (hortus); 59. kleine eg (hark); 60. zich vastmaken (vastleg-
gen aan); 62. periode van aswoensdag tot pasen; 63. hoop (tas); 66. deel van de hals; 67. marterachtig zoog-
dier; 69. bloeiwijze; 71. rekenopgave; 73. wederom; 74. wild zwijn; 75. sieraad; 78. runderen (algemene bena-
ming); 80. biljartstok; 82. naamloze vennootschap (afk.); 85. familielid.

KRUISWOORDPUZZEL
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WONEN
SLAPEN
VLOEREN
RAMEN

www.DeOsim.nl
Nijverheidsweg 5  •  3471 GZ Kamerik  •  tel 0348 - 401208

Geopend: di-vr 10.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 17.00 uur 
Vrijdagavond op afspraak 

OP MAAT GEMAAKT

Diverse kleuren 
in leer of stof
Diverse kleuren 

DIVERSE

OPTIES

WOON - 
PROGRAMMA
EXPERIENCE

www.DeOsim.nl

PROGRAMMA
EXPERIENCE

Op maat  
leverbaar

Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in mooie en ruime vakantiebungalows.                                       
 mooie 1 en 2 persoonskamers, grote woonkamers,  ruime badkamers, midden in de natuur en   
Wij zijn 24 uur p.d. en 7 dagen p.w. bij u voor de noodzakelijke zorg en verzorging 
 

 All inclusive  verzorging.  Vakantieweken 2019:  
   

  
    (meer dan de 65 % van onze mogelijkheden voor 2019 is al gereserveerd !! ) 
 

Wij verzorgen:   . . . . . (bijna) alles : U kunt uw portemonnee thuislaten 
         *    Vervoer van deur tot deur 

• De thuiszorg en de medicijnen.  * Hoog-laag bedden mogelijk 
• Alle excursies incl toegangsprijzen.  * Verpleegkundige 24 uur aanwezig 
• Alle maaltijden, drinken enz.   * Mooi wandelterrein en natuur 
• Activiteiten binnen en buiten.   * 1 en 2 persoonskamers 
• Grote en gezellige woonkamers.  * maximaal 10-12 gasten p. week 
• Alle kamers met “prive” badkamer  
• oproep- en alarmeringssysteem.  * En alles zonder extra kosten 

                Vakantie bungalows in   
       Noord Brabant, Overijssel en Friesland 

Prijs per 
persoon 

1 p. in 2 pers.  
kamer toeslag 

Prijs per 
(echt)paar 

beschikbaar 
voor …… 

12 april t/m 19 april 
Dongen  (N.Brabant) 

Van 725,00  voor: €    595,00 € 75.00 €1190,00  
8 gasten 

24 mei t/m 31 mei Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 6 gasten 
7 t/m 14 juni Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 7 gasten 
5 t/m 12 juli De Lutte Overijssel € 825.00 € 100.00 € 1600,00 3 gasten 
13 t/m 19 juli Bakkeveen Friesl.  (za t/m vr) € 695.00 € 80.00 € 1390,00 2 gasten 
2 t/m 9 augustus Lemele Overijssel € 850.00 xxxxxx € 1600,00 7 gasten 
11 t/m 18 september  Lemele Overijssel                                      € 750.00 xxxxxx € 1400.00 6 gasten 
27 sept t/m 4 oktober Dongen N.Brabant € 695.00 € 75.00 € 1400,00 12 gasten 
18 t/m 25 oktober Bakkeveen Friesland € 675.00 € 75.00 € 1400,00 11 gasten 
20 t/m 27 december Bakkeveen Friesland € 825.00 € 100.00 € 1650,00 8 gasten 

Een aantal van onze 
vakantieweken is al  
volgeboekt en staan dus 
ook niet meer in deze 
lijst.  
Ook het aantal rolstoel-
plaatsen is beperkt. 
Wees dus op tijd met 
reserveren anders is de 
kans groot dat er geen 
plaats meer is. 

 

O ndersteuning   B egeleiding   Z org 

OBZ Vakanties,  
 Mozartlaan 67,  
3335 AG Zwijndrecht   
078-842 37 04   
06 54 36 41 05 
www.obzvakanties.nl  
info@obzvakanties.nl
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