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Dinsdag 3 februari 2004 trad 
zeemanskoor De Brulboei 
uit Nieuwegein op in Sna-
velenbug. Na afloop kwam 
mevrouw Wout-van der Tol op 
mij als koorlid af en vertelde 
dat ze zo genoten had. “Ik 
ben een schippersdochter, 
een van de 17 kinderen van 
turfschipper Van der Tol, die 
vroeger zijn plekkie had aan 
de Wittevrouwensingel”, ver-
trouwde ze mij toe.

Ik ben tegenwoordig rondvaartschip-
per in de stad Utrecht en vaar regelma-
tig naar en door Maarssen. In Utrecht 
passeer ik soms wel zeven keer per 
dag de plek waar mevrouw Van der 
Tol opgroeide in een wereld van 
turfhandel en -schippers. Ik ben erg 
geïnteresseerd in de geschiedenis van 
de binnenvaart en ken meer van deze 
mensen. Twee daarvan zijn Gerard 
en Maartje Meijer, die met hun schip 
De Vriendschap in Nieuwegein bij de 
Museumwerf liggen. Een turfschip, 
dat ook aan de Wittevrouwensingel 
gelegen heeft. Gerard, Maartje en ik 
bezochten onlangs Bep van der Tol om 
over haar leven als schipperskind en 
de turfvaart te praten.

Deklast
Mevrouw Wout-van der Tol (”Zeg 
maar Bep.”) werd geboren op 20 
oktober 1914. “Ik ben de oudste 
van drie zussen Van der Tol, die nog 
leven. Mijn vader had drie schepen, 
anders was er geen slaapplaats genoeg 
geweest voor de vijftien kinderen. De 
schepen heetten: Op Hoop van Zegen, 
G. v.d. Tol en de kleine sleepboot: H 
v.d. Tol. Eerst loste mijn vader aan de 
Nieuwe Kade, vlakbij het Paarden-
veld. Later zijn we naar de Wittevrou-
wensingel gegaan. Op de hoek was de 
gasfabriek, waar onze jongste broer 
Arie (wij zeiden altijd: “God bewa-
rie”) werkte. Tegenover ons lag het 
Huis van Bewaring Wolvenplein. Wij 
zwaaiden altijd naar die mensen. En 
wanneer ze vrijkwamen, kwamen er 
wel langs om ons daarvoor te bedan-
ken. Net door de bocht was het altijd 

druk met lossende schepen: steenkool 
voor de gasfabriek en even verderop, 
bij Hoog Hiemstra, schepen met vee-
voer en ook vaak met hooi. Het werd 
hier ook wel Hooikade genoemd. Wij 
hadden altijd een deklast, maar zij 
hadden helemaal een hoge deklast. 
Oh, u wilt weten wat een deklast is? 
Dan kan de lading niet onder de luiken 
in het ruim. Het is vaak een lading, die 
niet veel weegt; maar wel veel ruimte 
inneemt, zoals dat hooi. Het schip en 
de roef, de kleine woning achterop, 
verdwenen onder de lading. Het 
zeil kon dan niet helemaal gebruikt 
worden. De schepen werden veel ge-
trokken door mensen of paarden. Zelfs 
de hond, die de handkar met turf in 
de stad trok, werd ervoor gespannen. 
Dat heet nog steeds: jagen. Langs veel 
kanalen en de Vecht vind je wandelpa-
den: de jaagpaden van vroeger.”
“Maar toen liet pa een motorschip 
bouwen op de werf van Veldhuizen in 
Zaandam, met een gloeikopmotor erin. 
Dat was de Op Hoop van Zegen. De 
klipper werd voor overslag gebruikt. 
Daarna kwam er nog een opduwertje 
bij met een eencilinder Deutz diesel-

motor. Die werd ingezet om met het 
Wilnisse aakje lichte turf te halen in 
Wilnis. De motorschepen waren altijd 
onderweg: één leeg naar Vinkeveen 
of Wilnis, de ander geladen onderweg 
naar Utrecht. Uit Vinkeveen haalden 
we harde turf of ‘baggerblokken’ en 
uit Wilnis aanmaakturf.”
Dan pakt Gerard foto’s en vraagt 
wie en wat Bep nog herkent. Eerst 
komt Gerards Wilnisse aak op tafel 
en Bep kan schipper Piet Bosman zo 
aanwijzen. “Hij woonde met zijn zus 
Marie niet op het schip, maar in een 
hoekhuis aan de Wittevrouwensingel, 
naast houthandel Harf. Piet was later 
brugwachter, ook op de Spinozabrug.”
Gerard toont een foto uit 1931. Bep’s 
eerste reactie: “Dat is Marie Bosman.” 
Daarna: “Het zou ook mijn moeder 
kunnen zijn. Wacht, ik zie geloof ik 
een knotje.” Ook de anderen zien dat. 
Het moet Beps moeder zijn. We praten 
verder en horen dat Bep twee kinderen 
heeft: zoon Gerardus Herman en 
dochter Egberta Antonia. “Ik ben 
weinig naar school geweest”, vertelt 
ze. “Ik moest vaak meevaren en koken 
voor de jongens. De zusters vonden 

dat dat niet kon en daarom kreeg ik 
werk mee. Ik haalde veel tienen. Dat 
koken deden we buiten in de vuurkist, 
omdat de roef binnen helemaal met 
mahoniehout was betimmerd. Alleen 
in de winter werd het fornuis gebruikt 
voor verwarmen en koken. De kin-
deren zaten in de Doornboomstraat 
op de ‘rijke’ school, omdat vader 
zelfstandig ondernemer was. Met mijn 
man Harry had ik jarenlang een zaak 
in legerdumpgoederen (Belza) aan 
de Leusderweg in Amersfoort. Mijn 
broers? Arie ging bij de gasfabriek 
werken, er gingen er in de kolen-
handel (ABU) en Jan, de op één na 
jongste, heeft een transportbedrijf met 
grote hijskranen opgebouwd. Jullie 
komen van Vreeswijk. Daar heeft 
mijn vader in de oorlog ondergedoken 
gelegen met zijn schip in een inham 
van het Merwedekanaal, onder de 
bomen in een balkengat. We moesten 
van de bezetter weg bij de gasfabriek 
aan de Wittevrouwensingel, want die 
omgeving werd een Sperrgebiet. De 
nieuwe ligplaats werd de Veiling-
haven tussen Merwedekanaal en 
Croeselaan. Lang lukte het vader zijn 

schepen uit handen van de Duitsers 
te houden door op het schip een brief 
te plakken waarop ‘Dyphterie’ stond 
Toen de Duitsers steeds meer schepen 
vorderden, hebben we onze schepen 
laten onderduiken. Ons motorschip 
‘verdween’ naar Vinkeveen en de 
andere schepen hebben we met de 
opduwer naar Plettenburg, op de grens 
van Vreeswijk en Jutphaas, gebracht. 
Er lag daar ook nog een duizend ton-
ner vol hout en die wilde maar niet 
leeg komen. Ook die eigenaar wilde 
zo voorkomen dat het schip gevorderd 
werd. Toen de turfvaart afliep, begon 
onze Geert een fietsenzaak op de hoek 
van de Gildstraat en de Steenstraat. 
Later verhuisden ze naar Bilthoven 
en daarna naar de Theemsdreef in 
Overvecht. Toen vader en moeder 
met het varen stopten, hebben ze 
nog tot ongeveer 1955 op de klipper 
gewoond. De klipper ging rond 1955 
over in handen van ene Meerleveld, 
die het schip kort daarop naar Ame-
rika verkocht.
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jaap.boersema@planet.nl
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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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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 
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning
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en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

Helpt senioren uit
Utrecht en Nieuwegein
met het vinden van
een passende woning Wij begeleiden ook huiseigenaren. 

Bekijk onze website voor meer 
informatie en aanmelden.

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 Rotterdammer een prima krant 
om u wensen en behoefte  onder de aandacht te brengen. 

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



Zelf heb ik van 1966-1968 op de lts 
aan de Hengeveldstraat gezeten, met 
vooral goede herinneringen. Directeur 
was in die tijd de heer Treels.

Ik volgde de opleiding voor machine-
bankwerker, afdeling T-stroom. Naast 
de vele technische vakken kreeg je dan 
extra theorievakken als voorbereiding 
op doorstroom naar de mts. Praktijk-
vakken vond ik geweldig. We kregen 
in die tijd les in werken aan machines 
als de draaibank, boormachine, frees-
bank enzovoorts. Maar ook plaatwer-
ken, smeden, autogeen en elektrisch 
lassen zaten in het vakkenpakket. Heel 
breed dus.

Gaten branden
Lassen ging me niet zo goed af, het 
was meer gaten branden dan vastlas-
sen. Smeden was ook zoiets moois. 
Wat werd je moe van die hamer zeg. 
Aan een ronde staaf moesten we een 
vierkante punt smeden en aan een 
vierkante staaf moesten we een ronde 
punt smeden, haha.

De leraren vond ik echte vakmensen. 
Ik herinner me alleen de naam Van 
Straten nog. Daar had je ontzag voor, 
want die had nogal stevige handen.

Voor mechanische techniek hadden we 
een oudere leraar. Die namen we nog 
weleens in de maling. Zo herinner ik 
me dat we ons met de hele klas, voor 
de les, in de kelder onder het lokaal 
verstopten. En die leraar zich maar 
afvragen waar zijn klas toch was.

‘Naar de plank’
Theorievakken vond ik over het 
algemeen wel interessant. Er ligt me 
de naam van een meneer De Graaf bij. 
Hij gaf volgens mij geschiedenis. Ook 
herinner ik me een leraar, klein van 
stuk, maar niet mis. Als je bij het bord 
moest komen, zei hij altijd: “naar de 
plank”. Dat zijn van die dingen die je 
niet vergeet.

De gashouders aan de overkant van 
de Blauwkapelseweg vond ik zeer 
interessante objecten. Die kon je, 

vanuit de school, over de daken van de 
huizen heen, zien.

Excursies
Wat de huisvesting betreft: ik heb 
nooit in dependances gezeten. Wel 
hadden wij op zaterdagmorgen nog 
school. Ik herinner me ook dat we 
in het laatste jaar op excursie gingen 
naar bedrijven, zoals Stork, Jaffa en 
Kromhout Motoren. Soms werden die 

excursies ook wel door die bedrijven 
georganiseerd, want in die tijd zat 
men ook, net als nu, om personeel te 
springen.

Coq
Via zo’n excursie ben ik toen na mijn 
schooltijd bij de firma Coq aan de 
Kanaalweg terecht gekomen, samen 
met nog enkele klasgenoten. Over 
Coq heb ik een paar jaar geleden al 

eens geschreven in De Oud-Utrechter. 
De mts ben ik later uiteindelijk in de 
avonduren gaan doen. Ik vond werken 
leuker dan weer naar een dagopleiding 
gaan.....

Frans de Ronde
fmderonde@online.nl

Met hele klas onder het lokaal verstopt
Jan Hoogendoorn vraagt zich in zijn artikel in de vorige De 
Oud-Utrechter af of het huidige technisch onderwijs treurnis is. 
Dat kan ik zo niet beantwoorden. Onze kinderen hebben geen 
technisch onderwijs gevolgd. Maar dat het tegenwoordig anders 
is dan in de jaren zestig, geloof ik wel. Kijk maar naar het feit 
dat bedrijven schreeuwen om personeel dat geleerd heeft ‘met 
de handen te werken’. 
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Ik voorspelde ook dat de Ronde van 
Spanje Utrecht als startplaats kiezen 
zou, maar dat was eigenlijk een tikkie 
flauw van me. Want ik had insider 
informatie. En wist dat Jeroen Wielaert 
met een aantal rijk gevulde Gemeente-
Enveloppen bij de rondebazen in 
Spanje mocht gaan ‘lobbyen’.

Ik liet u weten dat, ondanks alle 
juichende voorspellingen van ‘finan-
ciële experts’, de beurskoersen een 
eindejaarsduik zouden nemen en dat 
in december in Utrecht een nieuwe 
internetcourant de kop boven water zou 
steken. En ja hoor, het werd een zwaar 
financieel verlies. En ook winst in de 
vorm van www.denuk.nl. Ik was de 
enige helderziende die voorspelde dat 
in Frankrijk een volksopstand zonder 
leiders zou uitbreken die in Nederland 

nagevolgd zou worden en mislukken, 
omdat Jan Dijkgraaf zich als leider zou 
opwerpen. Als een zwerende vinger. 
Maar genoeg borstklopperij. Wat gaat 
2019 ons brengen?

In de eerste plaats zullen er tientallen 
artiesten komen te overlijden waarvan 
ú het niet zag aankomen. maar ík wel. 
Ik ga geen namen noemen, want dat 
zou bij fans en familieleden maar tot 
voortijdig verdriet leiden, maar André 
Hazes zit er niet bij. De oude André 
is al dood immers en de jonge gaat 
komend jaar uitzingen.

Het aantal nieuwe honderdjarigen 
loopt in Utrecht zo de spuigaten uit 
dat burgemeester Jan van Zanen het 
bezoek met taart en een bloemetje 
lichamelijk vanaf februari niet meer 

aankan. Wethouder Lot van Hooijdonk 
van Verkeer- en Budgetoverschrijding 
neemt deze felicitatietaak over. Maar 
komt zo vaak voor een gesloten deur 
waarachter gefluister hoorbaar is, dat ze 
er in juli 2019 per direct mee stopt. En 
nog dezelfde maand de parkeertarieven 
met 150 procent verhoogt.

Op het hoogste bestuursniveau gaat 
rond eind maart de communicatieplicht 
in om in elke zin minimaal twee keer 
het woord ‘duurzaam’ te verwerken. 
Zodat je regeringsmededelingen 
krijgt als: “Het is de taak van een 
gezonde overheid om op duurzame 
wijze Zwarte Piet te ontmoedigen door 

duurzaam te wijzen op alternatieven 
die beduidend duurzamer zijn.” En: 
“Om de gezondheid van de bevolking 
duurzaam te stimuleren hebben we 
per 1 januari de BTW op alle groente 
en alle fruit duurzaam verhoogd en 
komt er een duurzaamheidstoeslag op 
alles wat wij onduurzaam vinden.” 
Rob Jetten blijkt de enige politicus te 
zijn die in staat is zonder na te denken 
of te stotteren probleemloos vier keer 
‘duurzaam’ in elke zin te stoppen. Maar 
zijn algoritme werd dan ook tijdig 
aangepast. Hij wordt uitgeroepen tot 
politicus van het jaar.
Wat u betreft? U gaat gelukkiger 
worden.

Hartelijk dank voor de vele complimenten die ik eind vorig jaar 
ontving, omdat al mijn voorspellingen, die ik een jaar geleden 
in deze krant publiceerde, uitgekomen zijn. Allemaal! Om er een 
handvol op te rakelen. Peter R. de Vries zat, als voorspeld, in 412 
tv-programma’s een opiniërend zakcentje bij te verdienen en het 
jaar zelf had, zoals door mij voorzien, precies 365 dagen. De divi-
dendbelasting? Ik voorspelde dat ze er niet zou komen en dat die 
beschikbare 1,8 miljard via een andere weg in de zakken van de 
multinationals zou belanden. Twee keer spijker op de kop.

Leerling aan het werk op de 1e Christelijke Technische School aan de Hengeveldstraat in Utrecht, 1966

  

HWtjeHWtje De waarheid over 2019
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Maak kennis
met de verse 

maaltijden van 
Uitgekookt

Maak kennis
de verse 

maaltijden van 

Gratis

&
 gekoeld

thuis bezorgd!

12.95
Voor maar

Onze 
5 beloftes
1. verse ingrediënten 
2. dagvers gekookt
3.  geen abonnement
4.   Elke week 20 nieuwe 

maaltijden
5.  persoonlijk bezorgd

Als enige in heel Nederland!

Maak kennisMaak kennis
met de verse de verse 

maaltijden van maaltijden van 
UitgekooktUitgekookt

Maak kennis
de verse 

maaltijden van 

ALS BESTE
UIT DE TEST

Bestel nu 
Een proefpakket van

3 verse 
maaltijden

Maak uw keuze uit onderstaande maaltijden
Deze maaltijden zijn te bestellen voor bezorging van 14 t/m 20 januari

Stamppot zuurkool 
met slagersrookworst

02

Stoverij van kip met 
spruitjes en aardappel

04

Zalmfi let, snijboontjes 
en aardappelpuree

06

Stamppot prei met 
gehaktballetjes in jus

01

Hamburger, aardappel, 
wortel & doperwten

03

Nasi op japanse wijze 
met Kip Teriyaki

05

Winnaar
Ondernemer 
van het jaar 
Om dat te vieren trakteren wij u 
op een GRATIS erwtensoep 
bij uw bestelling van een 
proefpakket.proefpakket.proefpakket.

Bestel via UITGEKOOKT.NL

of bel  085 - 04 06 065

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.

Margreet bij de Carnavals-
vereniging in Hoogland

Donderdag Van Rossem  
Vertelt op RTV Utrecht

In de serie Van Rossem 
Vertelt reist Maarten 
door onze provincie en 
bekijkt de nieuwsgierige 
presentator weer his-
torische onderwerpen 
op zijn eigen manier. 

Reis door de Utrechtse  
muziekgeschiedenis

Sixties in Amersfoort! 
Deze aflevering van Gou-
den Tijden gaat terug naar 
‘The Summer of Love’ in 
Amersfoort. In 1967 is 
het een roerige tijd. De 
na-oorlogse jaren van 
wederopbouw zijn voor 
de jeugd van toen over-
gegaan in het uitbundig 

Margreet bij de Carnavals
vereniging in Hoogland

TELEVISIE 

maandag 

7
J A N U A R I

Reis door de Utrechtse 
muziekgeschiedenis

Sixties in Amersfoort! 

TELEVISIE 

zondag 

13
J A N U A R I

Bij carnaval denkt u 
misschien aan Brabant 
en Limburg, maar ook in 
onze provincie wordt het 
groots gevierd. In Hoog-
land bijvoorbeeld! In dit 
kleine dorp bij Amersfoort 
is de grootste optocht van 
boven de rivieren.

Donderdag Van Rossem 
Vertelt op RTV Utrecht

In de serie Van Rossem 

TELEVISIE 

donderdag 

10/17
J A N U A R I

Margreet volgt de voor-
bereidingen en werpt zich 
in het feestgedruis. Alaaf!

vieren van het leven. De 
hippiecultuur komt op. 



vohof in de Flevopolder; de nodige 
verkoeling opzoeken.
Tijdens een tussenstop weigerde de 
wegluis nog weleens dienst door 
een zogeheten vapor lock. Onze reis 
konden we dan pas weer vervolgen, 
als de carburateur helemaal afgekoeld 
was.

Lubro
Oom en tante woonden op de eerste 
en wij op de tweede verdieping, 
boven een broodwinkel van de Lubro.
‘s Morgens bij het ontwaken, tussen 
5 en 6 uur, zei ik standaard slaperig 
tegen mijn pas getrouwde geliefde: 
“De Lubro wordt weer bebrood.”
Ik kan me ook niet meer herinneren 
dat er een wekker op ons nachtkastje 
stond. Wel dat ik ontbijt op bed ver-
zorgde, vanuit een gelijkvloerse keu-
ken, alweer 45 jaar geleden (Voor de 
rest gaat alles goed in onze relatie).

Liesbreuk
Tijdens zo’n hete periode mochten 
we gebruik maken van het balkon van 
oom en tante. De minibarbecue op de 
brede stenen balkonrand gesitueerd 
en wij op het hete zink, want een 
houten vlonder moest nog worden 
uitgevonden. Mogelijk hadden de 
worstjes op het zink ook wel gaar 
geworden, denk ik achteraf.
Oom lief nam voor de gezellig-
heid plaats op een klein goedkoop 
klapstoeltje van Galeries Modernes. 
Het klapstoeltje was onvoldoende uit-

geklapt op het gladde zink en u raadt 
het al: daar lag oom, achterover met 
de benen wijdbeens omhoog, in een 
nogal breedpijpige slobberige korte 
broek. Nu zijn we geen doktersecht-
paar, maar we constateerden bij oom 
wel een dubbele liesbreuk, waar hij 
kort daarna succesvol aan geholpen 
werd.

PTT
In die hete periode moest er natuur-
lijk ook gewerkt worden. Ik was te 
werk gesteld als onderhoudsmonteur 
in diverse Utrechtse Telefooncentra-
les. Deze centrales bestonden voorna-
melijk uit zwaarwichtig ijzer-, koper- 
en kabelwerk, smeervet en smeerolie, 
inclusief een oorverdovende herrie. 
Alleen met beide handen rond de 
mond konden we ons verstaanbaar 
maken.

Werken onder spanning
De wijkcentrales (doorgaans 10 tot 
20.000 nummers) werden gevoed met 
zestig Volt gelijkstroom, verkregen 
uit een mega accu-batterij in de kel-
der. Afschakelen van de spanning was 
niet mogelijk, omdat abonnees hier 
hinder van ondervonden. Dus werkte 
je onder spanning, die doorgaans niet 

voelbaar was. Maar bij hete zomers 
lag dat anders. De temperatuur op 
genoemde zalen kon dan oplopen tot 
boven de 30 graden Celsius. Koeling 
was er niet. Wel luchtbehandeling, 
die de luchtvochtigheid op 60 graden 
moest houden. Bij een lagere lucht-
vochtigheid ging stof zweven en dat 
veroorzaakte krakende verbindingen.

Korte broek en mouwen
Om het met die hitte werkbaar te 
houden, liepen we in korte broek en 
korte mouwen. Handen, armen en 
benen voelden klam aan. In dat geval 
kreeg je van die zestig Volt soms een 
flinke opdoffer. Deze situatie werd 
nog voelbaarder als je met een alumi-
niumtrap onderaan tegen een geaarde 
stang stond en met je transpirerende 
scheenbenen tegen de bovenliggende 
tree leunde. De idiote bewegingen 
die je dan maakte redden gelukkig 
je leven als je hierdoor van de trap 
kukelde.
Met de Smartphone is de wereld in-
grijpend veranderd, maar ook achter 
de schermen zult u begrijpen.

Jan Hoogendoorn
Nieuwegein
jan05@gmail.com

De zomer van 2018
Vlak voordat we het jaar 
afsloten, dacht ik terug aan 
de afgelopen hete zomer, 
waarin herhaaldelijk herinne-
ringen uit de jaren zeventig 
opdoken.

Het eerste dat in me opkwam, was het 
jaar 1976. we waren inwonend op een 
bovenhuis in de Jan van Scorelstraat 
in Utrecht bij een oom en tante van 
moederskant. Met de gele wegluis 
(Fiat 126) gingen we ieder weekend 
naar strand Nulde of camping de Fle-
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was het weer gillen van de lach 
als er iemand met open ogen in 
trapte.

Schilders vroegen hun slachtoffers vaak 
om een plintenladdertje. Dat was nodig 
om de plinten zonder heilige dagen te 
schilderen.

Zo’n beginner was onmiddellijk bereid 
om op zoek te gaan naar zo’n plintenlad-
der en werd rondvragend van het kastje 
naar de muur gestuurd. Totdat hij uit-
eindelijk door een bereidwillige collega 
bitwijs gemaakt werd.

Doos ponskaartjes
Natuurlijk bestonden zulke pesterijen 
ook bij grote bedrijven als verzeke-
ringsmaatschappijen waar nieuwelingen 
eropuit werden gestuurd om het boek 
van het vijfde kwartaal op te snorren. Als 
je even nadacht kon je weten dat dat een 
kansloze missie was. Net als het doosje 
ponsgaatjes dat ergens moest rondzwer-
ven. Ja, de tijd van de ponskaarten van 
de jaren vijftig, zestig.

Map zoekgeraakte stukken
En dan was er nog de map van de 
zoekgeraakte stukken. Zoek en gij zult 
niet vinden was het motto. Soms was 
zo’n jongeling op zo’n missie voorbereid 
en vertrok hij stiekem huiswaarts om 

de volgende dag terug te keren met de 
mededeling dat hij lang gezocht maar 
niets gevonden had.

Schop met het voetje
In timmerbedrijven werd een jonger 
kracht eropuit gestuurd om een schop 
met het voetje tevoorschijn te toveren. 
Na lang zoeken werd hem gewezen waar 
het hulpstuk lag. Maar dan moest hij wel 
voorover bukken om het voorwerp on 
ontvangst te kunnen nemen, want het lag 
in een hoek. En als hij dan bukte om het 
niet bestaande voorwerp op te pakken 
kreeg hij een ongenadige trap onder het 
zitvlak. Op dat moment wist hij dat hij 
‘de schop met het voetje’ gevonden had.

In medische kringen werd een begin-
ner verzocht een pan met placenta op 
te halen op de afdeling pasgeborenen. 
Men wist dat die beginner in de pan zou 
kijken en schrikken van de bloederige 
inhoud. Misschien liet hij of zij de pan 
wel uit zijn handen vallen en dat gaf 
weer een gruwelijk beeld te zien.

Mevrouw De Leeuw
Bij andere bedrijven werd de nieuweling 
gevraagd ene mevrouw De Beer of De 
Leeuw te bellen. Wanneer men dat deed 
kreeg men….Diergaarde Blijdorp aan de 
lijn en de hele afdeling lag in een deuk.

In fruitkwekerijen was het nog wel eens 
de grap iemand voor de kersenschaar 
eropuit te sturen. En die bestaat niet voor 
het plukken van het zachte fruit.

Natuurlijk had ieder vakgebied zijn 
grappen om beginnende werkkrachten te 
ontgroenen.
Wie voorbeelden heeft kan misschien 
eens reageren, want er moeten er talloze 
zijn.

John Collee
johncollee@hotmail.com

Hoe pest ik
beginners?
Ieder bedrijf kende vroeger een 
soort ontgroening van jonge 
medewerkers die nog niet veel 
ervaring hadden met de gang 
van zaken binnen een bedrijf. 
Soms werden ze door collega’s 
die al jaren met het bedrijf wa-
ren vergroeid van hot naar haar 
gestuurd om iets ongrijpbaars 
op te zoeken, dat onontbeerlijk 
was om het werk binnen het 
bedrijf te kunnen uitvoeren. 
Iedere branche had zijn grap-
pen en grollen en iedere keer 

Als u de mogelijkheden kent, kunt u hierover 
betere keuzes maken. U heeft dan de tijd om rus-
tig na te denken en te overleggen met vrienden 
en familie. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld 
met uw as als u gecremeerd wordt? Wordt uw as 
bijgezet of uitgestrooid? Of wordt het door een 
familielid bewaard? Wij weten uit ervaring dat 
nabestaanden die de wensen van de overledene 
naleven, mooie en waardevolle herinneringen 
overhouden aan een uitvaart. Zij weten immers 
precies wat de laatste wens van de overledene 
was. Dat komt het rouwproces ten goede. 
Maar ook fi nancieel kan het regelen van uw 
eigen uitvaart voordelig zijn en rust geven. Uw 

uitvaart vooruit bespreken en betalen, indien 
u daar de fi nanciële mogelijkheid voor heeft, 
is een zekere manier om van de fi nanciële 
beslommeringen af te zijn. Als u uw begrafenis 
of crematie vooraf regelt en betaalt, weet u niet 
alleen dat u uw nabestaanden die zorg ontneemt, 
maar u bespaart uzelf tevens kosten. U betaalt 
nooit meer iets bij, ongeacht de kostenstijgingen, 
die zeer realistisch zijn in deze tijd.
Barbara Uitvaartverzorging biedt deze construc-
tie, een Waardevaste Uitvaart, aan. 

Om een optimale veiligheid in te bouwen 
worden de gelden gestort in een apart opgerichte 

Onderlinge Waarborgmaatschappij, welke uit-
sluitend tot doel heeft de toevertrouwde gelden 
op verantwoorde wijze te beheren. Op uw ver-
zoek kunnen wij u in een persoonlijk gesprek bij 
u thuis of op ons kantoor (in Utrecht of Vleuten), 
geheel vrijblijvend, adviseren. Aan de hand van 
uw wensen kunnen wij daarbij exact berekenen 
wat voor u de kosten zijn. 

Wilt u geheel vrijblijvend advies, of heeft u 
vragen of opmerkingen? 
Barbara Uitvaartverzorging staat voor u klaar. 

voor het maken van een afspraak.  
 
Pierre van Kooten
Directeur

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

Uw eigen uitvaart vooraf regelen
In onze cultuur is het helaas (nog) niet gebruikelijk om openlijk te praten over de dood. Het 
denken aan uw eigen dood beangstigt u misschien. Maar heeft u wel eens nagedacht over uw 
eigen uitvaart? Wat zijn uw wensen? En zijn uw naasten daarvan op de hoogte?

‘Zonder zorgen’
Zo moet mijn 

afscheid straks
zijn voor iedereen

U kunt mijn collega’s en mij bellen op  
030-29 66 666 voor meer informatie of 
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Academie voor Realistische Schilderkunst
Nijverheidsweg 16-c 
Utrecht 
085 - 130 27 57

LANDSCHAPPEN - STILLEVENS - DIEREN - PORTRET - ZEEGEZICHTEN - BLOEMEN - MINIATUREN - TEKENEN - MAGISCH REALISME -  HYPER REALISME

Wilt u zeker weten of deze boeiende opleiding 
iets voor u is? Volg dan een GRATIS proefles!  
Tijdens een drie uur durende proefles maakt u kennis met de 
technieken van het fijnschilderen en schildert u een stilleven 
welke u na afloop mee naar huis kunt nemen. Tevens krijgt u 
alle informatie over de academie en de opleiding. U kunt zich 
opgeven via mail of via de website. 
(De les is gratis, de materiaalkosten zijn 10 euro p.p.)

Aanmelden en info via:  www.fijnschilderen.nl

Dé opleiding waar u goed en vakkundig leert 
schilderen volgens de technieken van de oude meesters

U leert fijnschildertechnieken, stofuitdrukking, glaceertechniek, 
compositie, kleurmengen en penseelvoeringen. Geschikt voor be-
ginners en ervaren schilders die hun technieken willen aanscherpen. 

Altijd al goed willen 
 leren schilderen?

GRATISproeflesfijnschilderen

Ervaar zelf tijdens deze proefles dat u goed en realistisch kan leren schilderen!

Opleidingen al v.a. 

e 45,- per mnd. 

• do.    24 jan.
• vrij.   25 jan.
• zat.   26 jan.
• zat.   26 jan.
• do.    14 febr.
• vrij.   15 febr.
• zat.   16 febr.
• zat.   16 febr.
 

GRATIS 
proeflessen

18.30Ê
9.30 Ê
9.30Ê

13.30
18.30

9.30 Ê
9.30Ê

13.30Ê

De opleidingen  
starten maart 2019!

Kom ontdekken, beleven, doen
vakantiebeurs.nl
Kom ontdekken, beleven, doen

Koop nu je
kaartje online
met korting!

KLASSE  

OPRUIMING

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 

WINTER OPRUIMING
*SHOWROOMSALE TOT 50% KORTING

RELAXFAUTEUILS, OPSTA-HULP FAUTEUILS,
BANKEN, EETHOEKEN, EETBANKEN,
KASTEN, TV DRESSOIRS, SALONTAFELS,
BOXSPRINGS EN MATRASSEN

OPRUIMING
SHOWROOMSALE TOT 50% KORTING

TOT

50%
KORTING*



Ik kan mij herinneren dat ik met mijn 
vader op weg was geweest om voedsel 
te halen, toen wij twee kinderen zagen 
zitten in de sneeuw. Toen we dichterbij 
kwamen, bleken ze doodgevroren te 
zijn. “Doorlopen”, zei mijn vader. 
Nieuwsgierig als ik was, heb ik nog 
gekeken; het waren jongens uit Rot-
terdam.
Het waren barre tijden. Ook bij ons 
thuis. Mijn vader had een schoenma-
kerij, maar de meeste mensen lieten 
hun schoenen niet meer lappen. Dus 
ging mijn vader op pad om toch nog 
iets te verdienen. Nu stond bij ons aan 
de overkant een fabriek van ‘Herber-
hold’. Die fabriceerde alle soorten bat-
terijen. Deze mensen waren ook klant 
bij mijn vader. Dus maar vragen of hij 
daar kon komen werken. En dat lukte. 
Vader kon daar schoenen repareren, 
maar wel op de fabriek. Hij verdiende 
er een paar centen bij, maar het was 
geen vetpot. Hij verloor iedere week 
aan gewicht en werd zo mager dat hij 
zijn trouwring van zijn vinger verloor. 
Wat een ramp. Maar na veel zoeken 
heeft hij hem toch weer gevonden.

Halve doodskist
Omdat er geen elektriciteit was, kreeg 
mijn vader van Herberhold een grote 
batterij. Het was gelijk aan een halve 
doodskist. Deze werd opgehangen in 
de huiskamer en er kon een fietslampje 
in dat enige verlichting schonk. Een 
batterij van duizend uur. Lang leve de 
pret. Ook kreeg vader van Herberhold 
een doos met Witte Kat-batterijen. We 
wisten niet wat we daar mee moesten. 
Het waren platte, met twee koperen 
lipjes, een kleine en een grote, en als 
je ze beide op je tong deed, voelde 
je een licht stroomstootje. Misschien 
konden we die dingen wel ruilen voor 
melk. Dus ik met mijn oudste broer 

op pad met de kinderwagen. Twee 
flessen voor de melk. Wij liepen via de 
Marnixlaan richting Loevenhoutsedijk 
(nu Overvecht). Daar stonden wat 
boerderijen. De eerste boer had geen 
interesse. De tweede boer vroeg of het 
alkalinebatterijen waren. Nooit van 
gehoord. Dus maar verder. Zo liepen 
wij de hele dijk af tot we een bordje 
zagen met ‘Westbroek’. Ik dacht dat 
we al in een andere provincie waren 
beland en spoorde mijn broer aan 
naar huis te gaan. Geen melk, wel 
batterijen.

Fiets afgepakt
De volgende dag nam mijn oudste 
broer het initiatief om zelf maar op 
pad te gaan. In een tas de batterijen en 
op de fiets van mijn moeder richting 
Houten. In de middag om vier uur 
was hij nog niet terug. Hij zal wel 
beet hebben gehad, lekker een flesje 
melk. Maar om half vijf kwam hij 
huilend thuis, zonder fiets. Die hadden 
de Duitsers afgepakt. Geen melk, wel 
batterijen.
Hoe dat verder met die batterijen is 
afgelopen weet ik niet meer. Maar 
vader ging de boer op. Half Nederland 
ging naar streken waar nog enig voed-
sel te verkrijgen was. Mensen gingen 
op fietsen met houten banden naar het 
noorden en oosten van het land. Maar 
vader zocht het dichter bij huis. Hij 
ging naar IJsselstein. Niet voor eten, 
maar om schoenen te repareren. Hij 
had het geluk dat hij net wat leer had 
kunnen kopen, dat bij ons onder het 
bed lag. En ja hoor, bij enkele boeren 
mocht hij de schoenen repareren. Ze 
wilden hem er een paar centen voor 
geven, maar dat deed hij niet. Er werd 
een soort ruilhandel afgesproken. Mijn 
pa ging op zijn mandfiets met leest, 
spijkers en hamer en wat leer naar 

IJsselstein. Na een goeie week werken 
kwam hij thuis met een halve kaas. 
Dat was smullen. Maar je weet hoe 
boeren zijn: die kletsen. En van de ene 
boer kon hij naar de andere. Het werd 
een aardige handel. Iedere dag ging hij 
met de mandfiets naar IJsselstein. Van 
een andere boer kreeg hij een zakje 
gerst. Hij wist niet wat hij daar mee 
moest. Hij ging naar bakker Mulder en 
die wilde dat wel hebben. Mijn vader 
kreeg van hem een klef half broodje. 
De bakker was zo gek op die gerst dat 
mijn pa zich afvroeg waarom hij dat 
zo graag wilde hebben. Nu had mijn 
pa van de pastoor het verhaal wel eens 
gehoord van de drie vissen en een 
paar gerstebroden. Dus het gerst werd 
bij ons in de koffiemolen gedaan en 
fijngemalen.

Ingenieus onderzoek
Na enig ingenieus onderzoek lukte het 
mijn pa met zuiver water en gerst er 
een smurrie van te maken. Dan zette 
hij een pan water op het fornuis, deed 
daar twee stenen in en legde de smur-
rie, in een schone theedoek, bovenop 
die stenen. En maar laten stomen. 
Na enkele uren werd de smurrie eruit 

gehaald en te drogen gelegd. De vol-
gende dag was het goed snijdbaar. Het 
was net Fries roggebrood.
Intussen was de kaasvoorraad aardig 
aangegroeid. De kazen lagen in de 
linnenkast tussen de schone onder-
broeken van mijn vader. Maar mijn pa 
werd betrapt, door zogenaamde Hol-
landse politieagenten. Ik zie hem nog 
binnenkomen met z’n mandfiets. Hij 
schreeuwde mij toe: “Kazen weg!” Eer 
ik begreep wat hij bedoelde stonden er 
twee agenten in huis. Huiszoeking. De 
kazen werden gevonden. Mijn vader 
moest verklaren hoe hij daaraan kwam 
en tenslotte vertellen wie die boeren 
waren in IJsselstein. Mijn vader wilde 
onder geen voorwaarde namen noe-
men. Maar toen die lui vertelden dat 
de boeren geen haar gekrenkt zouden 
worden, noemde hij de namen. Als 
compensatie mochten de twee agenten 
hun schoenen brengen om ze gratis 
te laten repareren. Diezelfde mid-
dag brachten ze twee zakken met te 
repareren schoenen. Twee dagen later 
ging mijn vader weer naar zijn klusje 
in IJsselstein. Daar hoorde hij dat de 
boeren waren opgepakt en hij was 
hels. De schoenen van die verraders 
zal ik van mijn leven niet maken, zei 
hij. De boeren werden gelukkig na 
twee dagen weer vrijgelaten.

Nova Zembla
Maar het was oppassen. Na een 
paar weken werken werd mijn vader 
beloond met een mud gerst. Maar om 
dat allemaal in de koffiemolen te be-
werken was teveel. Mijn pa had overal 
connecties en een van hen vertelde 
over molenaar De Ridder uit Maars-
sen. Daar werd de gerst afgeleverd. 
We konden het een week later opha-
len. Maar de weergoden waren ons 
niet goed gezind. Op die woensdag 
sneeuwde het en een storm blies over 
het land. Toch op de fiets. Vader, broer 
achterop en ik op de stang. De heen-
weg viel nog mee, maar de terugtocht 
was alsof je op Nova Zembla was. De 

mud gerst op de stang en wij proberen 
hem recht te houden. Met sneeuw en 
ijzel richting huis. Tot overmaat van 
ramp moest mijn vader plassen, maar 
door zijn halfbevroren vingers kon 
hij z’n broek niet open krijgen. Ik heb 
toen de knoopjes kunnen losknopen, 
zodat hij opgelucht de reis kon vervol-
gen. “Jongens, nog even volhouden. 
Nog maar twee kilometer. Als we 
thuiskomen heeft mamma een lekker 
bakkie thee”, zei pa. Een aftreksel 
van wat eikenbladen. Nu hebben we 
20 soorten thee, maar toen alleen sur-
rogaat. Mijn vader leek een beetje op 
Willem Barentsz. Z’n snor helemaal 
wit bevroren en z’n ogen half dicht. 
Thuisgekomen stond mijn moeder te 
huilen. Ze kon het noodkacheltje niet 
aan krijgen. Wat een ellende. Maar 
aan alles komt een einde. We zijn 
de hongerwinter doorgekomen met 
gerstebrood en kaas.

Linke boel
Het werd voorjaar. Er kwamen voed-
seldroppingen. Vliegtuigen gooiden 
voedsel. Ook bij ons in de Lage 
Weide. Volgens mij is dat redelijk 
verlopen. Ik weet nog hoe dat wit-
tebrood smaakte. Het leek wel cake. 
Begin mei hoorden we dat Duitsland 
gecapituleerd had. Een van de buur-
mannen hing de rood-wit-blauwe vlag 
al buiten, maar de Duitsers schoten die 
vlag aan stukken. Het was nog behoor-
lijk gevaarlijk. De volgende dag was 
het feest. We gingen in drommen naar 
het Vreeburg en liepen hossend rond. 
Maar de Duitsers zaten nog op het 
Paardenveld. Die kwamen met motor 
en zijspan door ons heen rijden. Linke 
boel. Het mooiste vond ik de intocht 
van de Canadezen, die vanaf de Voor-
straat het Vreeburg kwamen opmar-
cheren, de doedelzakken voorop.
Het was een spannende tijd, maar ik 
hoop het nooit meer mee te maken.

C.M. Tukker
CM.Tukker@kpnmail.nl

Hongerwinter overleefd met gerst en kaas
Het was een echte winter, met extreme kou, sneeuw en weinig 
of geen eten. Door stakingen van onder andere de spoorwegen 
werden er geen goederen geleverd. Zodoende waren de grote 
steden het meest de klos. Het zuiden van Nederland was reeds 
bevrijd van de Duitse terreur. Maar boven de rivieren was het 
schraal tot, mag je wel zeggen, grote ellende.
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Interieur van de Batterijenfabriek Herberhold (Balkstraat 1-3) te Utrecht: kokerij, met links een personeelslid tijdens het gieten van het zuur in de 
aluminium hulzen en rechts een personeelslid die de elementen in het kookbad plaatst. Tweede van links staat Jannie van Bentum. (foto: A.F.J. van 

Bommel/Het Utrechts Archief)

Militairen en vrouwen op de Stadhuisbrug tijdens de intocht van de geallieerden bij de bevrijding van Utrecht. (foto: Het Utrechts Archief)
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Bijzondere rondleiding door het stille kasteel
Wanneer Kasteel Amerongen in winterslaap is, voert het behoud en beheer de boventoon in 
het historische ensemble. Tijdens een rondleiding hoort u alles over de instandhouding van 
het kasteel en krijgt u een uniek kijkje achter de schermen van de werkwijze van een museum. 
De collectie afdekken is een belangrijk onderdeel. Deze werkwijze wordt ook wel aangeduid als 
‘put the house to bed’ en werd in het verleden volop gedaan wanneer de kasteeleigenaren de 
warmte van de stad opzochten en hun buitenhuis in de winter achterlieten. Tijdens de winter-
slaap ervaart u het Huys en de kasteeltuin in een totaal andere gedaante! (Zie ook elders op 
deze pagina).
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de 
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is 
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die 
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJssel-
stein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
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
 

Van donderdag 10 januari t/m 31 maart
 

Kasteel Amerongen in winterslaap
Kasteel Amerongen laat zich tijdens het winterthema ‘Kasteel Amerongen in winterslaap’ van een totaal 
andere kant zien. Na de drukte van de zomer en de kersttijd wordt het kasteel winterklaar gemaakt: 
de meubels worden afgedekt en een serene rust daalt over het Huys. Nu is het de tijd u de bijzondere 
verhalen te vertellen van het verlaten kasteel dat in de winter werd overgedragen aan de zorg van het 
personeel. Nieuwsgierig naar alle winterse verhalen van Kasteel Amerongen? Bezoek dan het Huys 
tijdens haar welverdiende winterslaap. Van donderdag tot en met zondag zijn er van 11.00 tot 15.00 
uur rondleidingen. De reguliere entreeprijzen zijn van kracht.

Dinsdag 15 januari
 
Gratis bijeenkomst ‘Leren omgaan met je geld na arbeidsongeschiktheid’
Bent u arbeidsongeschikt en wilt u graag informatie wat dit betekent voor uw financiën? Kom dan naar 
de bijeenkomst ‘je financiën na arbeidsongeschiktheid’. Hier krijgt u van een inhoudsdeskundige uitleg 
over uw rechten en plichten. Ook wordt toegelicht hoe uw weg te vinden binnen het UWV. En er is 
ruimte om vragen te stellen en in contact te komen met lotgenoten en van elkaar te leren. De bijeen-
komst is eenmalig, duurt 2,5 uur en wordt door U Centraal gratis aangeboden op
dinsdagmiddag 15 januari, 13.30 -16.15 uur, Drift 11, Utrecht Aanmelden voor deze bijeenkomst?
Ga naar www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen. Voor meer informatie: 06-23335893 of mail: 
levensgebeurtenissen@u-centraal.nl
 

Tot en met 7 april
 
Expositie ‘GlassWorks’ in Nationaal Glasmuseum
Drie solo-exposities onder één naam, ‘GlassWorks’, tonen de veel-
zijdigheid 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. Natio-
naal Glasmuseum - museum, Lingedijk 28-30, 4142 LD Leerdam.

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

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

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570



Jan Frik, dierenarts-bacterioloog, en 
Gerrit van Meurs, dierenarts bij de 
Buitenpraktijk, introduceren onze 
groep bij de ballotagecommissie van 
Hercules en wel bij professor Chr. 
Zevenbergen, het belangrijkste lid van 
deze commissie. Zevenbergen is posi-
tief. Een grote groep nieuwe voetbal-
lende leden erbij voor Hercules en nog 
allemaal studenten ook; de professor 
is in principe bereid de ballotagecom-
missie te adviseren ons toe te laten als 
lid van zijn UC&VV Hercules.

Bouke Schuurmans en Jelke Algra, 
twee onverzettelijke Friese verdedi-
gers, gaan namens de hele groep op 
audiëntie bij Zevenbergen. Die wil 
toch eerst zelf zien wat voor vlees 
hij in de kuip heeft. De kennisma-
king verloopt bijzonder hartelijk en 
onze hele groep kan toetreden tot de 
gerenommeerde Utrechtse cricket- en 
voetbalvereniging.

Tuuk Timmer
Bij Hercules worden we ontvangen 
door Tuuk Timmer. Tuuk voetbalt zelf 
niet (meer), maar zet zich enthousiast 
in voor de vereniging. Hij wil graag 
een eigen team begeleiden en coachen 
en zie, hij krijgt ons in de schoot 
geworpen. Vijftien studenten, voor het 
grootste deel aanstaande dierenartsen 
en een paar uit andere disciplines.

Tuuk legt uit hoe het allemaal werkt. 
De opstellingen van de teams bij Her-
cules worden geregeld door iemand uit 
Oog in Al, ik meen van de Lessin-
glaan. Op donderdagavond is de trai-
ning. Onze trainer is de heer Schouten, 
een bijzonder aimabele man; iemand 
die ik nooit boos heb gezien.

Volle overgave
We gaan het twaalfde team vormen, 
volgens mij het allerlaagste team van 
Hercules op dat moment. Dat maakt 
ons niet zoveel uit. Als we maar kun-
nen voetballen. En Tuuk Timmer is 
dus onze elftalleider en hij doet dit 
met volle overgave. Hij overlegt met 
de man uit Oog in Al en eigenlijk 
bepaalt Tuuk de opstelling.

We spelen meestal op zondagochtend 
en dat valt niet altijd mee. Toch staat 
er iedere zondag een compleet team 
op het veld, met een reserve als grens-

rechter. In noodgevallen staat Tuuk 
zelf te vlaggen en hij is ook wel eens 
scheidsrechter.

Hercules 12
Onze competitie bestaat vrijwel uit-
sluitend uit Utrechtse teams. Ik meen 
dat we met het twaalfde één keer naar 
Vleuten moeten (nu Leidse Rijn) om 
tegen het zoveelste van PVCV aan te 
treden. We reizen overal op de fiets 
naartoe. We leren alle uithoeken van 
Utrecht kennen. Maarschalkerweerd, 
Koningsweg, Zuilen, Thorbeckelaan, 
KDS op Kanaleneiland, Stichtse Boys 
ergens achter het Ondiep, je komt nog 
eens ergens.

Twaalf bier de man
Onze thuiswedstrijden spelen we op 
het dan nog vrij nieuwe (1968) com-
plex Tuindorp-Oost. Weinig beschut-
ting, bij harde wind waai je bijna van 
het veld. Een prachtige nieuwe kantine 
waar we veel geld naartoe brengen. 
Want na de thuiswedstrijden meldt het 
hele team (vaak met vriendinnen) zich 
in de kantine.

Iedereen wordt geacht een rondje 
te geven. Dat betekent dus in ieder 
geval twaalf bier (maar vaak meer) 
de man. Tuuk en z’n vrouw Trudy 
doen meestal enthousiast mee. Van de 
andere wedstrijden, ook die van het 
eerste, zien we niets. Het bier moet op.

Geen kampioen
In de loop van de middag hijsen we 
ons op de fiets. Een paar uurtjes pitten 
en dan naar de Chinees. Iedere zondag 
hetzelfde ritueel. In een twaalfde team 
voetballen betekent tegenstanders van 
het allerlaagste niveau en toch worden 
we geen kampioen. Er zijn een paar 
teams van oud-eerste elftalspelers, 
Stichtse Boys en DVSV, waar we niet 
van kunnen winnen.

We zijn een heel divers gezelschap. 
Veel veterinairen, vaak goede voetbal-
lers, maar ook een paar die er niets 
van kunnen. En af en toe een ver-
dwaalde passant. Zoals Carl Hostetter, 
een Amerikaanse geneeskundestudent, 
die voetballen prachtig vindt, maar er 
weinig van bakt. Maar hij is welkom 
in ons team, omdat het een hele aar-
dige jongen is. En een mooie en lieve 
vriendin heeft.

Geweerschot
Ook voetbalt er op een gegeven 
moment een Surinaamse jongen (met 
een Hindoestaanse achternaam) bij 
ons. Harry heet hij. Harry is beroeps-
militair en werkt op Soesterberg. Op 
een dag moeten we van Tuuk Timmer 
allemaal naar Hercules komen. Er is 
iets vreselijks gebeurd. Tuuk vertelt 
ons dat Harry is omgekomen tijdens 
zijn werk. Een geweerschot door het 
hoofd. Een raar verhaal en niemand 
weet er het fijne van.

We maken met het hele team onze op-
wachting bij een rouwcentrum aan de 
Wolter Heukelslaan in Oudwijk. Daar 
nemen we afscheid van Harry en con-
doleren zijn vrouw en andere familie. 
Harry wordt begraven in Suriname.

Hercules 5
Na twee jaar Hercules 12 is Tuuk Tim-
mer toe aan iets anders. Dat gespartel 
van het twaalfde elftal in de kelder 
van de onderafdeling, Tuuk is er klaar 
mee. Hij overlegt met de elftalcom-
missie en met de man uit Oog in Al. 
Er moet een nieuw elftal komen met 
daarin de betere voetballers uit het 
twaalfde, aangevuld met een aantal 
‘originele’ Herculanen. De overige 
spelers van het twaalfde kunnen daarin 
blijven voetballen.

Het plan veroorzaakt nogal wat 
opschudding. De niet-geselecteerden 
voelen zich erg gepakt en daar is wel 
begrip voor. Maar Tuuk verbindt er 
zijn persoonlijke inzet aan. Als er 
niet akkoord wordt gegaan met het 
voorstel, stopt hij ermee. En Timmer 
is wel de drijvende kracht achter het 
geheel. Hij stopt er heel veel energie 
in en zonder hem zal de boel snel in 
elkaar storten.

De ‘geselecteerden’ stemmen schoor-
voetend in met het plan en de anderen 
stoppen bijna allemaal. Een enkeling 
blijft in een lager team spelen. Een 
vervelende periode.

Dus we worden Hercules 5. Er is ook 
een Hercules 6, dat zichzelf Hercuzes 
noemt en net als ons team vooral uit 
studenten bestaat. Zij zijn onze con-
currenten binnen de club. Een vijftal 
Herculanen doet z’n intrede in onze 
groep. Jon Bolte, Frank van Wijhe en 
drie anderen waarvan ik geen namen 
meer weet.
Bolte, rechtenstudent, is eigenlijk 
cricketer, maar ‘s winters voetbalt hij. 
Hij is een oer-Herculaan, die van 2012 
tot en met 2017 voorzitter is van de 
UC&VV Hercules.
Ik weet niet meer of hij of Bouke 
Schuurmans aanvoerder was. Bolte 
is in ieder geval wel prominent aan-
wezig. Later verschijnt hij ook op de 
televisie bij de TROS als medewerker 
bij een of ander spelletjesprogramma.

Spijkerhard
Iemand die ik me ook goed herinner 
is Frank van Wijhe. Frank, lang haar 
en een spijkerharde rechtsback, heeft 
een baan in München, Zuid-Duitsland 
dus. Ieder weekend rijdt hij in zijn 
2CV (Lelijke Eend) op en neer vanuit 
München!

Ons team draait dat seizoen 1973 - 
1974 als een tierelier met sterke wed-
strijden tegen UVV, Saestum (Zeist, 
we komen nu de stad wel uit) en JVC 
uit Jutphaas. JVC is de te kloppen 
tegenstander, onze grote concurrent. 
We kunnen thuis tegen JVC kampioen 
worden als we winnen. We winnen 
niet….Wat een sof. De bloemen wor-
den dan maar aan een paar ‘spelers-
vrouwen’ en Trudy Timmer gegeven.
Een week later is het wel raak. Her-
cules 5 kampioen. Tuuk Timmer is 
helemaal gelukkig.

Voordorp
Het loopt tegen ons afstuderen. We 
gaan co-schappen lopen en moeten 
diensten draaien, ook in het weekend. 
We stoppen met voetballen. Geen tijd 
meer.

Ik volg Hercules nog steeds. Het toen 
fonkelnieuwe complex in Tuindorp is 
inmiddels al lang weer ingeruild voor 
de nieuwe velden op Voordorp (waar 
ik nog nooit geweest ben). Het eerste 
elftal voetbalt in de derde divisie en 
doet het redelijk. Het is de hoogst 
voetballende amateurclub in de stad 
Utrecht. Elinkwijk speelt tweede klas, 
Velox en DOS bestaan niet meer. Maar 
Hercules is springlevend en ik lees 
dat de hele vereniging (met de andere 
sporten samen) tegenwoordig zo’n 
2500 leden heeft.

Coryfee
De coryfee in onze jaren was Abbes 
van Vliet, die z’n contract bij DOS in-
leverde en lekker bij z’n echte cluppie, 
Hercules, ging voetballen. En iedereen 
kende Gerrit Cats van café Wittevrou-
wenpoort, dat toen hét stamcafé van 
Hercules was. Het waren mooie tijden.

J. Klinkers
jklinkers@kpnmail.nl

Het allerlaagste team van Hercules
Het is 1971. Af en toe voetbal-
len we met een elftal dierge-
neeskundestudenten tegen 
andere studententeams. Maar 
we willen meer. We willen 
iedere zondag voetballen, 
in competitieverband tegen 
andere clubs, zoals we dat in 
onze middelbare schooljaren 
thuis ook deden.

Hoe pak je zoiets aan? Op de Veteri-
naire Faculteit zijn enkele docenten al 
jaren actief bij de UC&VV Hercules. 
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Kampioenselftal van Hercules 5 seizoen 1973 – 1974
Staand van links naar rechts: onbekend, Martin Pelleboer, Eelke Postma, Ton Domhof, onbekend, Anne Pronk, Tuuk Timmer.

Zittend van links naar rechts: Bouke Schguurmans, onbekend, Jelke Algra, Frank van Wijhe, Jon Bolte, Jaap Klinkers, Lieuwe Cnossen 
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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. 1e druk al uitverkocht, 2e druk is in de maak.

 

 

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



Mijn vader wilde altijd de eerste zijn 
als er nieuwe dingen op de markt 
kwamen. In de jaren voor de Tweede 
Wereldoorlog reed hij al rond op 
zo’n motorfiets van DKW (Dampf 
Kraft Wagen), toen toonaangevend in 
Europa. Hij schafte een van de eerste 
wasmachines aan: een houten tobbe, 
die je moest vullen met emmers warm 
water. Ze staan nu in de musea. Later 
zou hij ook een van de eerste televisie-
toestellen kopen. Naar de uitzendingen 
kwam de hele buurt kijken, net als in 
de bioscoop in rijen voor het scherm 
gezet. Ook onze eerste radio zou 
vandaag de dag direct in een museum 
terecht komen. Een groot ding, met 
spoelen en een antenne hoog boven 
het dak. Door een juiste bediening 
kon je veel Europese omroepstations 
ontvangen. Je kon extra spoelen kopen 
voor een groter bereik. Verkeerde af-
stelling leidde tot een jankend geluid, 
de ‘Mexicaanse hond’, waarmee je bo-
vendien de buren kon treiteren, omdat 
het de hele omgeving stoorde.
Kent u dit liedje nog? ‘Meneer 
Dinges’ was het lijflied van het voor 

de oorlog bekende joodse duo Johnny 
and Jones (pseudoniemen voor Nol 
van Wesel en Max Kannewasser), 
op een compositie van Joop de Leur. 
Beide artiesten kwamen om in de na-
dagen van WO II. Het liedje ging zo:

Meneer Dinges weet niet wat swing is,
hij weet niet wat een saxofoon voor een 
ding is,
omdat zijn radio kapot is,
wat voor de buren een genot is,
weet die Dinges niet wat swing is …

Ja, zo’n ouderwetse radio ging nogal 
eens kapot en ook de kwaliteit van 
de muziek liet helaas soms te wensen 
over. In artistieke zin was het mis-
schien een uitkomst dat in de oorlogs-
jaren de draadomroep tot bloei kwam, 
mede doordat de bezetter het bezit 
van radio’s verbood. Op het luisteren 
naar Radio Oranje en de BBC stonden 
zware straffen. Abonnees op radiodis-
tributie kregen een schakelkastje aan 
de muur, met keuze uit vier zenders. 
Eén en twee gaven lichte muziek; vier 
gaf veel gepraat, maar ook klassiek, 

dikwijls van buitenlandse zenders. Het 
grote voordeel was dat de geluidskwa-
liteit dikwijls stukken beter was dan 
van de gewone radio.

Slechte muziek bestaat niet
Was er weinig muziek in Nederland? 
Nee hoor, de platenmarkt was kleiner, 
maar er gebeurde genoeg, vooral in 
de categorie die we nu ‘live’ zouden 
noemen. Fanfares, carnavalsschlagers, 
blaaskapellen in muziektempels. Ver-
geet ook niet de jazz in de Utrechtse 
werfkelders, waarover in dit blad al 
veel is geschreven. Of het allemaal 
cultureel genoeg was? Ach, vroeger 
ontvingen wij thuis soms een legertje 
vrolijke muzikanten, die vooral de 
flessen leeg dronken en een hoop her-
rie maakten. Onder hen was de con-
trabassist van het Utrechts Symfonie 
Orkest, tevens begaafde gitarist Julian 
Coco, die het bestaan van slechte 
muziek ontkende. “Er bestaat alleen 
maar muziek”, was zijn leuze. In zijn 
potpourri van alles en nog wat kon hij 
zomaar met een mooi stuk van Bach 
op de proppen komen. Zijn publiek 

werd dan doodstil.

Schoolconcert
Van de klassieke muziek in Utrecht 
herinner ik me het oude muziekcen-
trum Tivoli aan de Kruisstraat. Vooral 
de krakende vloeren. Kort voordat het 
gebouw zo in verval raakte dat een 
deel van het dak instortte, beleefde ik 
er mijn eerste schoolconcert. Vaak was 
dat voor de jeugd een mooie gelegen-
heid keet te schoppen, maar daar had 
dirigent Paul Hupperts iets op gevon-
den. De dirigent besprak eerst vier 
delen van Beethovens achtste symfo-
nie afzonderlijk. Een meegebrachte 

metronoom, zo’n meter om met tikken 
de maat aan te geven, zette hij, als 
grapje op verschillende snelheden. Dat 
werkte heel komisch toen het orkest 
die snelheden probeerde te volgen.
Voor het krakende muziekpaleis aan 
de Kruisstraat kwam het noodgebouw 
aan het Lepelenburg in de plaats, 
gevolgd (met de tussenperiode van 
het rode gebouw aan de Lage Weide) 
door Herman Hertzbergers, later nog 
uitgebreide muziekcentrum aan het 
Vredenburg.

Bert Kieboom
kieboomb@xs4all.nl

Slechte muziek bestaat niet
Je kunt tegenwoordig haast geen knop meer omdraaien of er komt muziek uit. Bij mij thuis staan 
stapels ingeblikte muziek, langspeelplaten en CD’s, bijna werkeloos in de kast, omdat de radio en 
tegenwoordig ook de televisie, YouTube en hoe het allemaal heten mag, ruimschoots voldoen aan 
onze behoefte aan geluid. Het geklets tussen de nummers door nemen we dan maar voor lief.
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Gebouw Tivoli in 1946 (foto: Het Utrechts Archief)

Een poosje geleden wilde hij de boot-
jes aan zijn kleinzoons geven, maar 
de zeiltjes waren helemaal vergaan. 
Om een lang verhaal kort te maken, 
mevrouw Tollenaar trok de stoute 
schoenen aan en zocht contact met een 
zeilmakerij en vroeg of ze misschien 
nog een stukje zeil over hadden. Nou, 
dat hadden ze. Niet veel later kreeg 
ze een lap zeil waar wel 50 bootjes 
mee gerepareerd konden worden. Ze 
vroeg of ik het leuk vond ook een 
stuk te krijgen. Natuurlijk vond ik dat 
geweldig en na een paar dagen lag er 
een grote enveloppe met daarin een 
aardige kaart en een groot stuk zeil op 
de mat. Ik bedankte mevrouw per mail 
en beloofde haar, als het bootje klaar 
was, het resultaat te laten zien.

Knutselen
Op maandagmiddag uit school gingen 
Darren en opa Cor aan de slag. 
Schoonzoon Marco had een tangetje 
en koperen ringetjes meegegeven, zo 
konden er echte mooie gaatjes in het 

zeil worden gemaakt. De twee mannen 
zaten geconcentreerd te knutselen. Ik 
ging gezellig bij ze aan tafel zitten. 
Kopje thee, limonade, koekie, snoepie, 
u kent het wel, quality time.

Onder het knutselen zei Darren ter-
loops dat hij die dag geschiedenis had 
gehad op school. Hij zit nu in groep 
4 en dan wordt het natúúrlijk stééds 
´echter´ qua leerstof.
“Oh”, zei ik, “het ging vast over de 
Romeinen!” Nou, dat had ik dus 
verkeerd. “Nee oma”, zei hij, “Ik zal 
een voorbeeld geven. Zeg eens wat 
jij gisteren gedaan hebt.” Ik vertelde 
dat ik mijn broer en schoonzus op 
visite had en dat het heel gezellig was 
geweest.
Met een wijs gebaar zei Darren “Dát is 
nou jouw geschiedenis, oma. Het is al 
gebeurd!” Triomfantelijk keek hij me 
aan. Na één les wist hij al hoe het in 
elkaar stak!

Het zeil was klaar en ik vroeg of hij er 

nog iets op ging tekenen. Natúúrlijk! 
En, het moest een doodshoofd zijn, 
want het was een piratenschip. Ik 
zocht op Google een mooi voorbeeld 
en Darren begon het na te tekenen. Hij 
vond het toch wel een griezel worden 
en zei dat het béter was er een discopi-
raat van te maken. De enge kop werd 
een stuk vrolijker en de maker zelf 
was zeer tevreden over het resultaat. 
Vol trots poseerde hij voor mij, maar 
óók voor die aardige mevrouw die het 
zeil had opgestuurd. Ik stuurde haar 
nogmaals een bedankje met foto.

Ik kreeg direct een berichtje terug. 
Daarin zei ze dat we maar lekker 
moesten genieten van onze kleinkin-
deren en dat haar man, opa Joop, óók 
altijd met hun kleinkinderen in de 
weer is en ze voegde eraan toe `we 
hebben de lusten, maar niet de lasten!´ 
En zo is het maar net!

Wat deed u?
Nu vroeg ik me af wat u, lezer van 

Geluksvogels, zoal met uw kleinkin-
deren doet en onderneemt. Of deed 
en ondernam! Had u een vast ritueel, 
was u een spelletjes-opa of -oma, ging 
u met ze voetballen of zwemmen, 
knutselen, kleien, breien of bakken. 
Het zou leuk zijn als de lezers uw 
avonturen met uw schatten eens kun-
nen lezen. U hoeft geen pagina´s vol 
te schrijven. Ik beloof u dat ik van uw 
inzendingen een mooie verzameling 

ga maken. De geschiedenis van u, van 
opa´s en oma´s. Schrijf uw reacties 
naar de redactie van De Oud-Utrechter 
en daar zorgen ze er zeker voor dat ze 
mijn kant op 
komen. Doen 
hoor, leuk!

Irene Kraaijen-
hagen

Geschiedenis
Een paar maanden geleden schreef ik het verhaal ´Vakwerk´ over kleinzoon Darren, die zijn eerste 
bootje maakte. Hij was toen driftig op zoek naar iets dat hij als zeil kon gebruiken. Uiteindelijk 
werd het een geel lapje, dat zijn mama in de keuken gebruikte. Naar aanleiding van dat verhaal re-
ageerde lezeres mevrouw Tollenaar. Zij is oma van vijf kleinkinderen in dezelfde leeftijd. Toen haar 
zonen, nu 39 en 37 jaar, klein waren, maakte haar man voor hen ook zeilbootjes. 
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Alle merken 

auto’s

APK-keuringen R.D.W. erkend
•  Reparaties, service- en 

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Bandenservice
•  Aircoservice

•  Originele onderdelen
•  Uitlezen en resetten motormanagement
•  Lid Bovag sinds1943 en ABA-gecertificeerd
•  Gediplomeerde autotechnici
•  Schadeherstel en afhandeling hiervan

 

Gansstraat 154 - 156
3582 EP Utrecht
Telefoon: 030 - 2519797
E-mail: autobedrijfspijker@hetnet.nl
www.spijkerauto.nl 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag van 
8.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken

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 - 21.00 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur)

Contactpersoon: Addie Koster, 
Tel: 06-57123151

alting uitvaartenruimte voor afscheid

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

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting

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

Ik, een van zijn jongere broers, was 
erbij toen onze vader tegen hem zei: 
“Frans, je kan maandag voor jezelf 
beginnen. Ik heb de inboedel en de 
pacht van Van Hilten overgenomen, 
die kan het niet meer opbrengen.” 
Mijn broer Frans, net van de kap-
persvakschool, dacht dat vader een 
grapje maakte en zei: “Man, ik ben 
pas 16.” Maar Pa zei: “Proberen kan 
altijd.” En dat is gelukt. In het begin 
vroegen de klanten nog wel waar zijn 
baas was, maar ze hadden er geen 
probleem mee dat Frans ze knipte. Dat 
heeft hij bijna 70 jaar volgehouden, 
onderbroken door twee jaar verplicht 
werken in Duitsland. In Kassel werden 
hij en vele anderen tewerkgesteld in 
een locomotievenfabriek. Heel zwaar 
werk, ook door de vele bombarde-
menten. Later werd het zo gevaarlijk 
dat hij dacht: bij de volgende aanval 
vlucht ik. Zijn tas gepakt en naar het 
station. Het was natuurlijk chaos. Hij 
pakte gewoon de trein die klaar stond 
en weg. Geen kaartje, geen ausweis 
of controle. Hij trof een aardige 
conducteur, die hem hielp. Maar hij 
moest er wel bij de eerste grote stad 
uit. Dat was Gottingen. Daar bleef hij 
de rest van de oorlog. Hij werkte er 

in een kapsalon, waarvan de baas aan 
het oostfront was gebleven. Hij kreeg 
een eigen kamer, kost en inwoning 
en mocht de fooien houden. De zaak 
leefde helemaal op. Iedereen tevre-
den. Helemaal toen de Amerikanen 
kwamen. Dat was een gouden tijd met 
veel fooien en sigaretten. Hij keerde 
daarom na de oorlog als een van de 
laatsten terug naar Nederland.

Thuiskomst
Ondertussen zat de familie thuis te ho-
pen dat hij nog leefde. Zij hadden het 
laatste jaar niets van hem gehoord en 
niemand die terugkwam had hem meer 
gezien. Wij hadden de hoop al opgege-
ven, maar moeder niet. Ze begon een 
noveen voor behouden thuiskomst, 
negen dagen voor zijn verjaardag 
op 6 juli. En laat nu op 6 juli gebeld 
worden. Ma zei: ‘Bidden helpt’.
We woonden op de 2e Daalsedijk op 
een bovenhuis, dus trok ik aan het 
touw om de deur van bovenaf open te 
doen. En wat zei hij? “De kranten-
man!” Frans was thuis en kon opnieuw 
beginnen. Zijn ‘hokje’ werd schoon en 
in orde gemaakt en werken maar weer. 
De oude klanten waren blij dat Frans 
er weer was en het liep als vanouds. 

De concurrentie kon wel merken dat 
‘Stille Willem’ terug was. Frans kon 
veel sneller knippen dan zij konden 
lullen. Want hij kon links en rechts 
knippen. Dat was een verplicht vak op 
de kappersvakschool. Met links mocht 
wel, met rechts moest. Al gauw wist 
de hele buurt dat hij terug was en het 
werd drukker dan ooit. Ook Barend 
Barendse, die van radio en tv, was 
blij dat hij terug was. “Hier ben je zo 
klaar en hoef je niet lang te wachten”, 
zei hij. Hij bracht altijd een Belgische 
krant mee.

Hartaanval
Toen Frans begon was kinderen knip-
pen 10 cent, volwassenen knippen 
15 cent en scheren 25 cent. Later 
is dat wel omhoog gegaan. Nadat 
het elektrisch scheerapparaat was 
uitgevonden, werd er alleen nog maar 
geknipt. Frans zei: “Na meer dan 60 
jaar rond mijn stoel te zijn gelopen, 
zijn mijn benen behoorlijk moe 
geworden.” Hij kreeg een hartaanval. 
Vier maanden bleef zijn hokkie dicht, 
daarna keerde hij voor halve dagen 
terug. Van ophouden wilde hij niet 
weten. “Mijn handen gaan nog vanzelf 
en ik zou met mijn ogen dicht kunnen 

knippen”, zei hij. 
“Vroeger werkte ik op 
zaterdag tot tien uur ‘s 
avonds en dan ging ik 
nog dansen. Kinderen 
knippen doe ik niet 
meer, omdat ik halve 
dagen werk.”

Zo nu en dan kwamen 
er nog klanten die bij 
hem op het plankje 
hadden gezeten. Dat 
plankje legde hij voor 
de kinderen op de 
leuning van de kap-
perstoel, zodat hij er 
goed bij kon. Hij zei 
altijd dat hij eigenlijk 
geen klanten had, ze 
waren zijn kennis-
sen. Soms namen ze 
een bloemkool voor hem mee uit de 
volkstuin. Dat waardeerde hij erg. Als 
kapper had hij ook altijd wel wat te 
praten. Er werd heel wat afgepraat. 
Over leuke, maar ook moeilijke zaken. 
Vaak bleven klanten die al geknipt 
waren nog even zitten om mee te 
blijven praten. Openhartig konden ze 
soms ook hun diepste zielenroerselen 

kwijt, maar dan moest er verder nie-
mand zijn. Mijn broer Frans is in 2005 
gestorven, 84 jaar is hij geworden. Ik 
denk nog vaak aan hem.

Ton van Oostveen
Schaikseweg 16a, 4143 HE Leerdam

Kapper Frans kon links en rechts knippen
Wie kende hem niet, Frans van Oostveen, kapper op de hoek van de 2e Daalsedijk-Amsterdamsestraatweg, tegen de 
Olympia Bioscoop aan. Hij noemde zijn kapperszaakje ‘mijn hokje’. Het was niet groter dan vier bij vier meter.

Kapper Frans aan het werk

UU

Adverteren?
Bel 030-8200570



Dankbaarheid
Deze brief hoort eigenlijk niet in deze 
krant. Toch vind ik dat we iets meer 
moeten weten van de geschiedenis 
van de bevrijding. Ook Utrecht heeft 
daarmee te maken. Er is ooit het 
Ardennenoffensief geweest; van 16 
december 1944 tot 15 januari 1945. 
De geallieerden waren toen al tot de 
Ardennen gekomen met de bedoeling 
de Duitsers te verslaan en ons verder 
te bevrijden. Maar Hitler wist dat hij 
al verslagen was in Rusland en pro-
beerde nu met zijn leger (jongens van 
15 en 14 jaar erbij) de geallieerden te 
stoppen. Dat lukte, maar het ging ten 
koste van 17.236 doden aan Duitse 
kant en 34.439 gewonden. Bij de 
geallieerden waren 19.276 doden en 
47.139 gewonden. En nog tientallen 
vermisten.

Ik had een vriendin en die woonde in 
Den Bosch, daar ging ik logeren. Ik 
was toen 15 jaar en ‘oorlogwijs’. Maar 
de bruggen werden opgeblazen en ik 
kon niet naar Utrecht terug. Door de 
bombardementen heb ik zes weken in 
een kelder gezeten, samen met haar fa-
milie, die waren met zestien kinderen. 
Dan nog de aanhang. Het was vrese-
lijk. We aten van wat er in die kelder 
stond, conserven en wat er verder nog 
was. Ik heb daardoor gezworen dat ik 
nooit meer in de kou wilde zitten. De 
soldaten in de loopgraven (het vroor 
20 graden) gaven elkaar met Kerstmis 
chocola en sigaretten. Ze waren het 
ook zat. Maar toen de generaals daar 
achter kwamen was het gauw over. 
Vechten moesten ze.

Deze tijd zijn de herdenkingen. Ik 
woon in Limburg tegenover een oor-
logsmuseum. Het eyewitness museum. 
Daar staan poppen, verkleed als sol-
daten, buiten; Duits, Engels en Ame-
rikaans. Ook oude legervoertuigen en 
jeeps. Bij dat museum vindt ieder jaar 
een herdenking plaats in december. 
Er wordt ook sneeuw gemaakt en dat 
is net echt. Zo, misschien is het niks 
voor deze krant, maar dan verwijder 
je het maar. Ik vind dus dat we wat 
dankbaarheid verschuldigd zijn aan al-
len, die ons bevrijd hebben. Een goed 
en vredig 2019 voor iedereen.

Jopie Kalmeijer
1929jopie@gmail.com

Als ik boven op de dom (1)
In reactie op de vraag van Theo de 
Ruiter: Het is helaas als ik boven 
op de Dom kom. Zelf vind ik het 
Uteregser as ie had gezongen As ik 
boven op de Dom stoat Kijkt ik even 
noar benee.

Gerard Roorda
grad.roorda@gmail.com

Als ik boven op de Dom (2)
Als reactie op Theo de Ruiter. Hierbij 
heb ik voor jou het hele lied:

Als ik boven op de dom sta
kijk ik even naar benee

dan zie ‘k het oude grachie
het Vreeburg en wijk C

Ja dan ga mijn hartsie open
ik ben trots wat dag je wat

er is geen mooier plekkie
als Uterecht mijn Stad
als Uterecht mijn stad

Huub Favier
geboren en getogen in Zuilen in de 
Balderikstraat
diana.huub@gmail.com

Jaap Fischer
Naar aanleiding van het artikel van 
Theo de Ruiter over Wim Sonneveld. 
Dank voor je fijne stuk over Wim 
Sonneveld, Theo. Er staat één misver-
standje in je stuk: Jaap Fisher is toch 
echt in Maartensdijk geboren. Maar 
hij heeft wel de eer van het eerste 
voetballiedje met echte Utregse toal. 
Zijn geboortehuis was aan de Trip-

kade, toen Maartensdijk. Hij ging hier 
naar het Stedelijk Gymnasium. Dat 
is alles wat ik weet over de Utrechtse 
tijd van Jaap Fisher. Ik woon de helft 
van de tijd bij mijn vrouw in Zuid 
Marokko en Jaap Fisher zat als laatste 
in de cd-speler van haar auto op weg 
naar een boerenmarkt. Overigens vind 
ik dat onze Utrechtse chagrijn Rijk de 
Gooijer, alias Bartels, die ons meer 
dan 50 jaar op radio, tv, en op het 
witte doek vermaakte, een standbeeld 

verdient en niet zo’n plaquette. Je 
weet misschien dat Rijk, toen Anton 
Geesink een appel jatte bij de zaak 
van zijn vader, Anton een paar klap-
pen heeft verkocht. Rijk was 18 en 
Anton 11.

Gerard Roorda
grad.roorda@gmail.com

Winterhockey
Derde kerstdag, 27 december, 

liepen mijn vrouw en ik door onze 
woonplaats Maarssen op een van de 
dagelijkse wandelingen met de hond. 
Op een grasveldje zag ik al de eerste 
afgedankte kerstboom liggen. Rij-
kelijk vroeg; zeker als je opgegroeid 
ben in een katholieke omgeving. Het 
is/was bij ons gebruikelijk, dat de 
kerstbomen pas na Driekoningen (6 
januari) afgetuigd werden.
In de tweede helft van de jaren vijftig 
werden in de Zuilense Joseph- of 
Juliana-bouw (vernoemd naar de Jo-
sephlaan of de woningbouwvereniging 
Juliana) ook kerstbomen verzameld. 
In tegenstelling tot de meeste andere 
Utrechtse buurten gingen de bomen 
niet in vlammen op, maar kregen een 
ander doel. De zijtakken van de boom 
werden afgehakt en aan het dunne 
uiteinde werd de schors verwijderd, 
zodat er een knuppel met een soort 
handvat overbleef. Met een oude 
tennisbal of een kaatsbal gingen 
wij, kinderen in de Leo XIII straat, 
hockeyen. Op straat, met een doel aan 
het eind bij de Geraniumstraat en het 
andere aan het eind bij de Josephlaan. 
Er waren voldoende kinderen in de 
straat om twee teams te vormen. Ik 
herinner mij onder meer de namen 
Frans Scholten, Hans Tersteeg, Karel 
Schilte, Hans Verdaasdonk, Willie 
Tolboom, mijn broer Jan en anderen. 
Doordat er op de klinkers gespeeld 
werd, sleten de uiteinden van de 
hockeyknuppels behoorlijk en werden 
ze al snel te kort om fatsoenlijk te 
kunnen spelen. Je had dan vaak niet 
genoeg aan één knuppel, dus je moest 
meer kerstbomen verzameld hebben. 
Ook gebeurde het soms dat je knuppel 
brak, als in een duel om de bal de twee 
knuppels tegen elkaar sloegen.
Hans Verdaasdonk speelde echter 
met een ander stuk hout. Hij speelde 
met een grote houten pollepel. Een 
beetje oneerlijk, want de pollepel had 
een groot rond uiteinde, waarmee je 
gemakkelijker de bal kon raken. Na 
enige tijd stierf het winterhockey een 
zachte dood als de voorraad knup-
pels eenmaal verbruikt was. Tijd voor 
ander straatvermaak.

Herman Engelen
hengelen@ziggo.nl
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Benenwagen
Natuurlijk is het al weer lang geleden, maar uit de overlevering weten we dat de bewoners in de Tweede Wereldoorlog in 
Nederland en een aantal andere Europese landen, hun fiets bij de bezetter moesten inleveren.
In 1942 maakten de Duitsers in Amsterdam bekend dat alle Joden, in navolging van veel andere steden in Nederland, niet 
meer mochten fietsen. Er werden vier inzamelplaatsen bekend gemaakt, te weten: Frederiksplein, Westergasfabriek, het 
Olympisch Stadion en de Ter Gouwstraat. Een week later, op 28 juli 1942, moesten alle herenfietsen worden ingeleverd, 
dus ook niet-Joden waren vanaf dat moment aangewezen op de benenwagen. Tijdens huiszoekingen werden alle fietsen 
meegenomen, ook kinderfietsen. Wie gesnapt werd met een fiets riskeerde een gevangenisstraf van een half jaar of duizend 
gulden boete.
De eerlijkheid gebiedt mij te melden dat de politie, brandweer, boeren, dokters en apothekers vrijstelling kregen van het 
inleveren van fietsen. Vanwege de innige band, die bestond tussen Philips en de bezetter, werden voor het inleveren van 
fietsen ook de werknemers van Philips vrijgesteld. De reden voor het inleveren van fietsen was voornamelijk gelegen in 
het feit dat de Duitsers de fietsen, net als kerkklokken en auto’s, gebruikten voor de vervaardiging van wapentuig, van-
wege het feit dat ze een gigantisch gebrek hadden aan alle soorten materiaal.
Het inleveren van de fietsen had wel tot gevolg dat de Nederlanders, zonder mopperen flinke wandelaars werden. Ik herin-
ner mij dat ik met een stel buurtkinderen vanuit Oudwijk naar Bilthoven wandelde (!) om een vriendje op te zoeken, die 
daar in een vakantiekolonie was om aan te sterken.
Moest je vanuit Oudwijk naar het centrum van de stad (Vredenburg), dan liep je via de Burgemeester Reigerstraat, Nach-
tegaalstraat, Lucas Bolwerk, Nobelstraat, Janskerkhof, Korte Jansstraat, Potterstraat, Lange Viestraat naar het Vredenburg, 
en dat zonder mopperen. Je wist immers niet beter.
Anno 2019 moet je daar niet meer mee komen, want de bakker op de hoek geeft al problemen. Natuurlijk niet de bakker 
zelf, maar de paar minuten lopen. Ja, het kan verkeren! Het is niet anders.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Nieuwste nummer Oud-Utrecht uit
Voor liefhebbers van de historie van Utrecht goed nieuws. 
Er is weer een nieuw nummer van tijdschrift Oud-Utrecht 
van de persen gekomen. Het decembernummer bevat onder 
andere artikelen over de herwaardering van de Utrechtse 
Caravaggisten (schilderkunst) en over DOS. Oud-Utrecht, 
dat tweemaandelijks verschijnt, is verkrijgbaar bij onder 
andere Het Utrechts Archief, drie Bruna-vestigingen en via 
de webwinkel op www.oud-utrecht.nl.

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



Nieuwe verhalen welkom
De afgelopen maanden kregen we 
veel leuke nieuwe verhalen binnen 
om te plaatsen in De Oud-Utrechter. 
Maar de ‘omloopsnelheid’ is hoog, 
dus kunnen we nu wel weer een stel 
nieuwe leuke stukken van uw hand 
gebruiken! Schroom dus niet en stuur 
ons uw belevenissen uit het verleden. 
U mag zelf bepalen over welk onder-
werp, maar natuurlijk zijn voor de 
komende twee, drie maanden vooral 
verhalen over de winterbelevenissen 
van vroeger en bijvoorbeeld over 
carnaval van toen heel welkom. Uw 
verhalen hoeven niet te lang te zijn. 
Sterker nog: kort is juist krachtiger! 
Heeft u een mooi verhaal of anekdote: 
stuur het naar ons toe! Dat kan naar: 
info@deoud-utrechter.nl of voor wie 
nog op papier wil aanleveren naar: 
Redactie De Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht. Veel succes!

Marianne gezocht
Ik zoek Marianne. Ze heeft bij de 
Dagmarkt gewerkt aan de Biltstraat 
rond 1982. Ze was een vriendin van 
Yvonne.

Friedo van Vliet
friedovanvliet@hotmail.nl

Stadswandeling
Elke zondag om 11.00 uur staat een 
rondleider van Gilde Utrecht op u te 
wachten bij de Domtoren voor Dom-
plein 9 voor een gratis rondleiding 
van een uur. U kunt gewoon aanslui-
ten, zonder vooraanmelding vooraf.

Utrecht Spoorstad
Tot en met 6 juli is de tentoonstel-
ling Utrecht Spoorstad te zien in het 
Utrechts Archief aan de Hambur-
gerstraat. In december 2018 is het 
175 jaar geleden dat de spoorlijn 
Amsterdam - Utrecht werd geopend. 
Hiermee begint ook de geschiede-
nis van Utrecht als dé spoorstad van 
Nederland. Hoe hebben de spoorwe-
gen Utrecht op sociaal en economisch 
gebied veranderd? U ontdekt het in 
de tentoonstelling Utrecht Spoorstad. 
De tentoonstelling Utrecht Spoor-
stad brengt de enorme groei van 
stad en spoor in beeld. Foto’s, films, 
tekeningen en bijzondere bruiklenen 

nemen de bezoeker mee langs 175 jaar 
spoorgeschiedenis.
In 1850 reden er dagelijks zes treinen 
Utrecht in en uit. Vijftig jaar later wa-
ren er al honderdduizenden treinreizi-
gers per jaar en in 2018 staat de teller 
op bijna tweehonderdduizend per 
dag. De introductie van de spoorwe-
gen bracht een enorme economische 
impuls teweeg in Nederland en daar 
profiteerde Utrecht als knooppunt 
in het bijzonder van. Kantoren van 
spoorwegmaatschappijen, werkplaat-
sen en zelfs hele woonwijken voor 
spoorwegarbeiders werden gebouwd. 
Stations kwamen en gingen, waar-
onder het zeer geliefde gebouw van 
architect Sybold Van Ravesteyn.
Het Utrechts Archief bewaart ruim 
een kilometer spoorwegarchieven, 
waaronder die van de NS en andere 
spoorwegmaatschappijen uit het ver-
leden. In Utrecht Spoorstad laten deze 
stukken, aangevuld met bijzondere 
bruiklenen uit het Spoorwegmuseum, 
zien welke enorme groei stad en spoor 
meemaakten sinds 1843. De tentoon-
stelling wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Initiatievenfonds van de 
Gemeente Utrecht.

Vrijwilliger worden
Vrijwilligerswerk doe je voor een 
ander en voor jezelf. Het is een manier 

om iets te betekenen voor iemand in 
de stad Utrecht of zelfs in je eigen 
wijk of buurt. Je doet ervaring op, het 
is goed voor je persoonlijke ontwik-
keling, het is vaak gezellig. Vrijwilli-
gerswerk is een manier om iets nuttigs 
te doen, je tijd goed te besteden of je 
curriculum vitae (cv) uit te breiden. U 
zet uw talenten in voor mensen die u 
anders misschien nooit had ont-
moet. En u bent zeker niet de enige; 
ongeveer 40 procent van de Utrechters 
doet vrijwilligerswerk. Aan de diverse 
vrijwilligersprojecten bij U Centraal 
zijn in totaal zo’n 1200 vrijwilligers 
verbonden. Wat kunt u doen bij U 
Centraal? Er is van alles mogelijk. 
Graag gaan we met u in gesprek over 
wat je wilt. Wil je graag advies? Bel 
tijdens kantooruren 030-236 1743.

Collecteer mee voor Hersen-
stichting
Van 28 januari tot en met 2 febru-
ari wordt de Hersenstichtingcol-
lecte gehouden. De Hersenstichting is 
daarvoor op zoek naar collectanten. 
Eén op de vier Nederlanders heeft een 
hersenaandoening. Deze aandoenin-
gen hebben een enorme impact op de 
patiënt zelf én de omgeving. Het zet 
je leven op z’n kop. Lopen, praten en 
denken, alles wat zo vanzelfsprekend 
lijkt, kan zomaar voorbij zijn. Zowel 
lichamelijk als geestelijk kunnen grote 
problemen ontstaan. Met uw bijdrage 
kunnen we beter begrijpen hoe de 
hersenen werken. Alleen dan kunnen 
we de hersenen gezond houden, her-
senaandoeningen genezen en de pati-
entenzorg verbeteren. Daarvoor laten 

we onderzoek doen, geven voorlich-
ting en voeren vernieuwende projecten 
uit. Wij vragen uw hulp tijdens de 
collecteweek in uw eigen woonplaats. 
U kunt zelf aangeven in welke straat 
en hoeveel uur u wilt lopen. Wat u ook 
doet, u helpt uw medemens ermee. 
Twee uurtjes collecteren is een kleine 
moeite voor een groot effect.

U kunt u opgeven bij regioverte-
genwoordiger Lisette van Beekom 
06-33323384 of via het hoofdkantoor 
van de Hersenstichting in Den Haag, 
070-360 4816 of via https://www.
hersenstichting.nl/steun-ons/collecte/
ik-wil-meedoen-als-collectant-of-
organisator
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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.

Utrecht bouwt 1945-1975
Dinsdag 12 februari vindt de 34e Van der Mondelezing plaats in de Pieterskerk in 
Utrecht. De lezing ‘Utrecht bouwt 1945-1975’ wordt verzorgd door Arjan den Boer 
en Bettina van Santen, beiden deskundig op het terrein van Utrechtse architec-
tuur, monumenten en jonge bouwkunst. In hun lezing zullen zij de architectuur en 
stedenbouw in de periode 1945-1975 belichten. Utrecht werd toen mede gevormd tot 
de stad van vandaag. Uitbreidingswijken als Kanaleneiland, Overvecht en Tuindorp-
Oost verrezen onder supervisie van een groeiende gemeentelijke dienst, terwijl 
ondernemers nieuwe bedrijfspanden en kantoren lieten bouwen, ook in de oude bin-
nenstad. Moderne winkelcentra speelden in op de groeiende welvaart en ook het his-
torisch centrum zou niet ontkomen aan grootschalige vernieuwing. Zo was in ieder 
geval de gedachte. Architecten als Gerrit Rietveld, Sjoerd Wouda, Piet Dingemans en 
Helene Hulst-Alexander verrijkten de stad met moderne gebouwen. Hieraan mochten 
ook kunstenaars bijdragen, waaronder Jan Boon en Dick Elffers. Het was een tijd 
vol optimisme over de modernisering van de stad. Voor dit deels vergeten verhaal is 
literatuur- en archiefonderzoek gedaan en zijn interviews gehouden met nabestaanden en oud-collega’s van architecten en kunstenaars uit die periode. In het voorjaar 
verschijnt hierover een boek van hun hand. Aan de hand van enkele karakteristieke thema’s en beeldbepalende personen breken de sprekers samen een lans voor her-
waardering van Utrechts naoorlogs erfgoed. Leden van de vereniging Oud-Utrecht kunnen zich vanaf vrijdag 1 februari aanmelden. Vanaf maandag 4 februari kunnen 
ook niet-leden zich aanmelden voor de resterende plaatsen. Er is een beperkt aantal plaatsen in de kerk. Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst, een 
aanmelding is voor één persoon en is alleen mogelijk via www.oud-utrecht.nl
Foto: Tuindorp-Oost in aanbouw. (foto: Het Utrechts Archief)

Repair Cafés weer open
Na de kerstvakantie zijn de Repair Cafés in Utrecht weer open om spulletjes te 
laten repareren. Op zaterdag 12 januari openen de Repair Cafés Lunetten, Zuilen 
en Votulast de deuren weer. Repair Café Lunetten is gevestigd in Buurtcentrum 
de Musketon, Hondsrug 19, Utrecht en is open van 10.00 tot 12.30 uur. Repair 
Café Zuilen is te vinden in Buurthuis Zuilen, St. Ludgerusstraat 251, Utrecht en 
is open van 10.00 tot 13.00 uur. Repair Café Votulast bevindt zich in Buurtcen-
trum De Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1, Utrecht en is geopend van 13.00 tot 
15.00 uur.
In een Repair Café helpen vrijwilligers u bij de reparatie van spullen, zoals 
huishoudelijke apparaten, fietsen, maar ook kleding.
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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 
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in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.
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Fred Wallast
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Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de laatste puzzel van het oude jaar sloeg op het nieuwe jaar en luidde:

Wat heeft het nieuwe jaar voor ons in petto

Wisten we het maar. Of misschien maar beter niet. Hoe het ook zij, velen hadden de oplossing goed en uit alle die 
goede inzenders hebben we er drie geloot die ieder een exemplaar van het boek ‘Er staat een mug op tafel’ van Kees 
van der Vloed krijgen toegestuurd. Die prijswinnaars zijn: G. van Gent, B.J. Spronk en Is. de Jonge.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer een leuke prijs voor 
vijf goede inzenders. Dat betreft vijf keer twee toegangskaarten 
voor Kasteel Amerongen. Daar is tot en met 31 maart de moge-
lijkheid zich te laten rondleiden tijdens ‘Kasteel Amerongen in 
winterslaap’. (Zie ook de Er op Uit-pagina in deze krant!)

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan 
uw oplossing voor DONDERDAG 17 JANUARI 2019 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.

Wanneer een mens werkelijk honger 
heeft, doet hij dingen, die hij normaal 
niet in zijn hoofd zou halen. Een 
duidelijk voorbeeld is de oorlogswin-
ter van 1944. Na de spoorwegstaking 
begon de narigheid. Er kwam steeds 
minder voedsel naar de grote steden en 
weldra was het levensmiddelenpakket 
van een hele week in een schoenen-
doos te vervoeren.

Alles verstookt
Toen het kouder werd, begroeven de 
meeste mensen hun beschaving en 
hakten hout, waar het maar mogelijk 
was. Meubelen, deuren, strijkplan-
ken en alles wat maar hout bevatte, 
werd verstookt om het schamele eten 
te koken. Het was een ‘struggle for 
life’. Ieder probeerde aan voedsel 
te komen; hoe, dat maakte niet uit! 
Gouden sieraden, textiel, meubelen 
en allerlei andere waarde-artikelen 
vonden een weg naar de boeren, die 
er aardappelen, tarwe en bonen, maar 
ook suikerbieten en bloembollen voor 
teruggaven. De met moeite verkregen 
artikelen werden per fiets (met houten 

banden) of te voet naar huis gesjouwd. 
Vele voetreizigers namen handwa-
gens of ander rollend materiaal mee, 
teneinde meer te kunnen dragen en 
vervoeren.

Zwarte handel
Hoe meer de winter vorderde, des te 
minder gaven de boeren en honger 
werd troef. De prijzen vlogen omhoog. 
Een mud tarwe: tweeduizend gulden. 
Een brood: dertig tot veertig gulden. 
Aardappelen die per stuk verkocht 
werden etc. Dit zijn dingen, die alleen 
in een toestand als in 1944 voorko-
men. Veelal werd niets verkocht aan 
personen, die niet in de zwarte handel 
zaten. Want je wist nooit of je niet ver-
raden zou worden!

Poes
Een, achteraf, vermakelijke geschiede-
nis was het volgende. Onze buurman 
was in zijn kelder zijn dagelijkse 
houtje aan het hakken. Plotseling een 
hevig lawaai en daar kwam hij achter 
onze poes aangerend. Ieder keek 
verbaasd naar hem. Wat was er nu 

weer aan de hand? Onze kat had bij 
de een of andere zwarthandelaar een 
groot stuk lever gestolen en wilde het 
gestolene in de kelder van de buurman 
opeten. Daar deze laatste echter ook 
met de scherpte van het hongerzwaard 
had te kampen, zag hij er niet tegenop 
de kat, zo nodig met geweld, de lever 
te ontnemen.

Schutting

Poeslief was helaas leniger en vlugger 
dan de uitgehongerde buur en vluchtte, 
met medeneming van de etenswaar de 
schutting over. Zo ging het feest dus 
niet door. Ook niet voor mijn vader, 
die wel nog geprobeerd heeft een 
levertje mee te pikken.

Kieskeurig
Nu kijkt de buurman zelfs niet eens 
meer naar lever! Zo gaat het met men-

sen. Zodra de honger weg is, is een 
ieder weer kieskeurig. Men vergeet 
direct weer, dat men als een wild dier 
achter voedsel aanzat en er de gekste 
dingen voor deed. Aan een kant maar 
gelukkig ook!

Tom A.B. Foort
De Peppel 2
2935 SX Ouderkerk aan den IJssel

Honger is een scherp zwaard
In deze wintermaand denken veel ouderen nog wel eens terug aan 
die verschrikkelijke hongerwinter van 1944-1945. Tom A.B. Foort 
vond een opstel terug dat hij schreef in 1947 in klas 4c van de 
hbs. ‘Honger is een scherp zwaard’ luidde de titel. En die titel zegt 
reeds veel. Hij kreeg er toen een ‘7’ voor… en nu een publicatie in 
De Oud-Utrechter.

Bij gebrek aan hout werd hout uit slooppanden gehaald in de Hongerwinter, 1944.

Horizontaal
1. transactie waarbij men voor geld iets aan een ander overdoet; 7. iemand ten huwelijk vragen; 12. wijfje van het huishoen; 13. 
brandverf; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. nummer (afk.); 17. spijskaart; 19. oude Italiaanse munteenheid; 21. zijne ma-
jesteit (afk.); 22. afsluiting van een fles; 24. brandend jeukende uitslag; 27. dierenhoofd; 28. koraaleiland; 30. plechtige belofte; 31. 
familielid; 32. kiekje (opname); 33. tennisterm; 35. aanspreektitel voor een Joods godsdienstleraar; 37. dierengeluid; 38. waterver-
warmingstoestel voor badkamer of keuken; 41. Chinese vermicelli; 42. militaire strijd tussen twee of meer volkeren; 44. slap (fut-
loos); 46. openbaar vervoermiddel; 47. zomermaand; 48. diner (ontbijt); 49. rijstbrandewijn; 50. schets (ontwerp); 52. uitwerpselen 
van sommige dieren om het land vruchtbaar te maken; 54. jonge leeuwen; 56. lor; 58. munteenheid in Indonesië; 61. boomsoort; 
62. houten blaasinstrument; 64. zonder werklust; 65. opklimmende reeks van posities in het leger; 67. zot (idioot); 68. grond rond 
boerderij; 70. grote kraaiachtige vogel; 72. hoop (stapel); 73. stotteraar; 76. bladgroente; 77. verbrandingsrest; 78. stoom (walm); 
79. afdeling van een gebouw (team dat deel uitmaakt van een grotere groep); 81. getijde; 82. afgemat; 83. geweldig (groots); 84. 
raar (vreemd); 86. onmisbaar attribuut bij het lassen; 87. persoon die een analyse verricht.
 
Verticaal
1. op deze dag (heden); 2. godsdienst (afk.); 3. horizon; 4. toegankelijk; 5. benaming voor een klein kind; 6. haarloos; 7. gehalte 
aan zuiver goud of zilver (Fr.); 8. onvriendelijk; 9. oceaan; 10. ondernemingsraad (afk.); 11. verzameling van inlandse woningen 
in Indonesië (dorp); 16. bedorven; 18. ontkenning; 20. in overleg met (afk.); 21. gek (dwaas); 23. polikliniek (afk.); 25. plaats in 
Noord-Holland; 26. lang vrouwenkleed; 27. matig koud; 29. niet kunnende zwijgen (los in zijn mond); 32. vormer (samensteller); 34. 
Indische praatvogel; 36. beoefenaar van de leer van de levende wezens; 37. reuzenslang; 39. muzikale compositie ter oefening; 
40. een in prozastijl geschreven verhaal; 42. bevel (lastgeving); 43. herkauwend dier in centraal Afrika; 45. kerel (vent); 46. keuken-
kruid; 51. Nederlandse rivier; 53. muzieknoot; 54. onsamenhangend praten (nonsens); 55. deel van fototoestel; 56. dagroofvogel; 
57. voorwerp waarop men schiet (mikpunt); 59. trekpop; 60. het a-b-c; 62. soort tuinverlichting (toorts); 63. kwetsing van de psyche 
door een hevige gemoedservaring; 66. lokspijs; 67. middelbaar agrarisch onderwijs (afk.); 69. enthousiast bewonderaar van een 
zanger; 71. Engels bier; 73. prostituee; 74. heldendicht; 75. hoofdstad van Letland; 78. zeehond; 80. ogenblik; 82. multiple sclerose 
(afk.); 85. kunstmatige inseminatie (afk.).
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Horizontaal  1. transactie waarbij men voor geld iets aan een ander overdoet; 7. iemand ten huwelijk vragen;
12. wijfje van het huishoen; 13. brandverf; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. nummer (afk.); 17. spijs-
kaart; 19. oude Italiaanse munteenheid; 21. zijne majesteit (afk.); 22. afsluiting van een fles; 24. brandend jeu-
kende uitslag; 27. dierenhoofd; 28. koraaleiland; 30. plechtige belofte; 31. familielid; 32. kiekje (opname); 33.
tennisterm; 35. aanspreektitel voor een Joods godsdienstleraar; 37. dierengeluid; 38. waterverwarmingstoe-
stel voor badkamer of keuken; 41. Chinese vermicelli; 42. militaire strijd tussen twee of meer volkeren; 44. slap
(futloos); 46. openbaar vervoermiddel; 47. zomermaand; 48. diner (ontbijt); 49. rijstbrandewijn; 50. schets
(ontwerp); 52. uitwerpselen van sommige dieren om het land vruchtbaar te maken; 54. jonge leeuwen; 56. lor;
58. munteenheid in Indonesië; 61. boomsoort; 62. houten blaasinstrument; 64. zonder werklust; 65. opklim-
mende reeks van posities in het leger; 67. zot (idioot); 68. grond rond boerderij; 70. grote kraaiachtige vogel;
72. hoop (stapel); 73. stotteraar; 76. bladgroente; 77. verbrandingsrest; 78. stoom (walm); 79. afdeling van
een gebouw (team dat deel uitmaakt van een grotere groep); 81. getijde; 82. afgemat; 83. geweldig (groots);
84. raar (vreemd); 86. onmisbaar attribuut bij het lassen; 87. persoon die een analyse verricht.

Verticaal  1. op deze dag (heden); 2. godsdienst (afk.); 3. horizon; 4. toegankelijk; 5. benaming voor een klein
kind; 6. haarloos; 7. gehalte aan zuiver goud of zilver (Fr.); 8. onvriendelijk; 9. oceaan; 10. ondernemingsraad
(afk.); 11. verzameling van inlandse woningen in Indonesië (dorp); 16. bedorven; 18. ontkenning; 20. in over-
leg met (afk.); 21. gek (dwaas); 23. polikliniek (afk.); 25. plaats in Noord-Holland; 26. lang vrouwenkleed; 27.
matig koud; 29. niet kunnende zwijgen (los in zijn mond); 32. vormer (samensteller); 34. Indische praatvogel;
36. beoefenaar van de leer van de levende wezens; 37. reuzenslang; 39. muzikale compositie ter oefening;
40. een in prozastijl geschreven verhaal; 42. bevel (lastgeving); 43. herkauwend dier in centraal Afrika; 45.
kerel (vent); 46. keukenkruid; 51. Nederlandse rivier; 53. muzieknoot; 54. onsamenhangend praten (nonsens);
55. deel van fototoestel; 56. dagroofvogel; 57. voorwerp waarop men schiet (mikpunt); 59. trekpop; 60. het a-
b-c; 62. soort tuinverlichting (toorts); 63. kwetsing van de psyche door een hevige gemoedservaring; 66. lok-
spijs; 67. middelbaar agrarisch onderwijs (afk.); 69. enthousiast bewonderaar van een zanger; 71. Engels bier;
73. prostituee; 74. heldendicht; 75. hoofdstad van Letland; 78. zeehond; 80. ogenblik; 82. multiple sclerose
(afk.); 85. kunstmatige inseminatie (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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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

48 4 31 20 47 28 60 35 56 49 24 67 66 27 61 15

54 83 38 87 71 18 39 75 13 68 8

Horizontaal  1. transactie waarbij men voor geld iets aan een ander overdoet; 7. iemand ten huwelijk vragen;
12. wijfje van het huishoen; 13. brandverf; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. nummer (afk.); 17. spijs-
kaart; 19. oude Italiaanse munteenheid; 21. zijne majesteit (afk.); 22. afsluiting van een fles; 24. brandend jeu-
kende uitslag; 27. dierenhoofd; 28. koraaleiland; 30. plechtige belofte; 31. familielid; 32. kiekje (opname); 33.
tennisterm; 35. aanspreektitel voor een Joods godsdienstleraar; 37. dierengeluid; 38. waterverwarmingstoe-
stel voor badkamer of keuken; 41. Chinese vermicelli; 42. militaire strijd tussen twee of meer volkeren; 44. slap
(futloos); 46. openbaar vervoermiddel; 47. zomermaand; 48. diner (ontbijt); 49. rijstbrandewijn; 50. schets
(ontwerp); 52. uitwerpselen van sommige dieren om het land vruchtbaar te maken; 54. jonge leeuwen; 56. lor;
58. munteenheid in Indonesië; 61. boomsoort; 62. houten blaasinstrument; 64. zonder werklust; 65. opklim-
mende reeks van posities in het leger; 67. zot (idioot); 68. grond rond boerderij; 70. grote kraaiachtige vogel;
72. hoop (stapel); 73. stotteraar; 76. bladgroente; 77. verbrandingsrest; 78. stoom (walm); 79. afdeling van
een gebouw (team dat deel uitmaakt van een grotere groep); 81. getijde; 82. afgemat; 83. geweldig (groots);
84. raar (vreemd); 86. onmisbaar attribuut bij het lassen; 87. persoon die een analyse verricht.

Verticaal  1. op deze dag (heden); 2. godsdienst (afk.); 3. horizon; 4. toegankelijk; 5. benaming voor een klein
kind; 6. haarloos; 7. gehalte aan zuiver goud of zilver (Fr.); 8. onvriendelijk; 9. oceaan; 10. ondernemingsraad
(afk.); 11. verzameling van inlandse woningen in Indonesië (dorp); 16. bedorven; 18. ontkenning; 20. in over-
leg met (afk.); 21. gek (dwaas); 23. polikliniek (afk.); 25. plaats in Noord-Holland; 26. lang vrouwenkleed; 27.
matig koud; 29. niet kunnende zwijgen (los in zijn mond); 32. vormer (samensteller); 34. Indische praatvogel;
36. beoefenaar van de leer van de levende wezens; 37. reuzenslang; 39. muzikale compositie ter oefening;
40. een in prozastijl geschreven verhaal; 42. bevel (lastgeving); 43. herkauwend dier in centraal Afrika; 45.
kerel (vent); 46. keukenkruid; 51. Nederlandse rivier; 53. muzieknoot; 54. onsamenhangend praten (nonsens);
55. deel van fototoestel; 56. dagroofvogel; 57. voorwerp waarop men schiet (mikpunt); 59. trekpop; 60. het a-
b-c; 62. soort tuinverlichting (toorts); 63. kwetsing van de psyche door een hevige gemoedservaring; 66. lok-
spijs; 67. middelbaar agrarisch onderwijs (afk.); 69. enthousiast bewonderaar van een zanger; 71. Engels bier;
73. prostituee; 74. heldendicht; 75. hoofdstad van Letland; 78. zeehond; 80. ogenblik; 82. multiple sclerose
(afk.); 85. kunstmatige inseminatie (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 15-3-2019. Niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. Vraag overige voorwaarden in de winkel.

Winkellocaties | Breda, Slingerweg 87 • Bussum, Brinklaan 78B • Maasdijk, Aardsdijkweg 67 • Dordrecht, Kamerlingh Onnesweg 15 • Utrecht Overvecht,
Zamenhofdreef 95 • Utrecht Reactorweg, Reactorweg 160 • Spijkenisse, Ohmweg 2A • Vlaardingen, Fransenstraat 12A

Alles voor een 
goede nachtrust
Voor uw comfort

Al vanaf 1599.-

100 nachten proefslapen!

gratis
matrasVele gratis extra’s en 

wel 50% ledenkorting 
op al onze Visco 
Climate Matrassen

Boxspringbed Timeless
Dit boxspringbed is uitgerust met alle 
zorgfuncties van een hoog-laagbed.

•  Hoogwaardige Nederlandse kwaliteit
•  Makkelijk te verrijden en op te maken
•  Eenvoudige elektrische handbediening
•  In hoogte verstelbaar (38 - 80 cm)
•  In meerdere kleuren verkrijgbaar
•  Leverbaar met diverse accessoires

Eenpersoonsbed vanaf 1999.-
Nu voor leden al vanaf 1599.-

Tweepersoonsbed vanaf 3999.-
Nu voor leden al vanaf 3199.-

Hoog-laagbed Belluno 
Veilig in en uit bed
2023.- voor leden 1499.-

Lenen, huren en kopen  088 - 10 20 100   www.medipoint.nl/winter

Slaapadviesdag. Ervaar het comfort!
De nachten zijn weer langer en dus brengen we meer uren door in ons bed. 
Slaapcomfort is dan wel zo belangrijk. Tijdens de Slaapadviesdag krijgt u advies 
over bedden, matrassen, bedbodems en kussens. Oftewel: alles voor een goede 
nachtrust!

Persoonlijk advies
Tijdens deze dag krijgt u uitleg en advies over comfortabel slapen. Probeer onze 
bedden en matrassen uit en ervaar het comfort. Bovendien profi teert u van diverse 
gratis extra’s bij aankoop. We zien u graag tegemoet in onze winkel, de koffi e staat 
voor u klaar!

Waar en wanneer:
Utrecht Overvecht, woensdag 16 januari 2019

Maak een gratis persoonlijke afspraak of krijg meer informatie via:
088 - 10 20 100 (optie 3), www.medipoint.nl/adviesdagen of vraag het in de winkel
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