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  Afgelopen week was ik weer 
eens in Utrecht met een 
aantal oude studievrienden. 
Wij dronken een glaasje bier 
in De Potdeksel, hoek Lucas 
Bolwerk en de Lange Juf-
ferstraat. De Potdeksel was 
nu een stuk groter dan in 
onze studententijd. Het pand 
ernaast, van de vioolbouwer, 
die in onze tijd aan het Lucas 
Bolwerk was gevestigd, is nu 
onderdeel van het café. 

  Het Lucas Bolwerk, vroeger een 
drukke weg, is nu een doodlopende 
straat. Alleen fi etsers kunnen door-
rijden. Bij studentenvereniging Unitas 
Studiosorum Trajectina (UST) op 
Lucas Bolwerk 8 was het rustig. De 
cafébaas vertelde ons dat Unitas dit 
jaar het 100-jarig bestaan van sociëteit 
Symposion viert. Dat is natuurlijk ze-
ker iets om te vieren, ook al omdat het 
pand (en dus de vereniging) woelige 
tijden heeft gekend! Vooral vanwege 
de enkele tientallen jaren durende con-
troverse met Unitas’ buurman Nobel, 
die op Lucas Bolwerk 9 woonde…

     Nobel 
Het pand Lucas Bolwerk 9, naast 
Symposion, is van Nobel. Nobel is 
een advocaat, die niets anders doet 
dan klagen over de overlast die hij 
ondervindt van Unitas. Nobel heeft 
zijn pand gekocht en betrokken in 
1930, terwijl Unitas al sinds 1919 op 
nummer 8 is gevestigd. Nobel had 
beter moeten weten. Boze tongen 
beweren dat hij de woning speculatief 
heeft gekocht, met de bedoeling deze 
te zijner tijd met een dikke winst te 
verkopen aan de studentenvereniging. 
Maar zover komt het niet. En Nobel 
gaat door met klagen en procederen. 
Uiteindelijk, jaren later, in 1961, koopt 
Unitas het pand aan de andere kant, 
Lucas Bolwerk 7, van de heer Manks.

   Historie 
De rector senatus van Unitas, A.U. 
van Dort, legt in een uitgebreid artikel 
in het Utrechts Nieuwsblad van 6 de-
cember 1961 uit hoe Unitas tegen de 

controverse met Nobel aankijkt. Van 
Dort merkt op dat Nobel wist dat hij in 
1930 naast een studentensociëteit ging 
wonen. Toch begint Nobel eind 1933 
een proces om, zoals wordt vermeld, 
onrechtmatig te verklaren de volgende 
gedragingen: ‘het zich herhaaldelijk te 
buiten gaan door gedaagdes leden aan 
ergerlijke en overdreven luidruch-
tigheid door met luider stemme te 
zingen, te schreeuwen, dansmuziek te 
maken, te dansen, te stampen, te bon-
zen, met stoelen en andere meubelen 
tegen vloeren en muren te slaan e.d.’
Uiteindelijk, jaren later op 13 januari 
1937 na een groot aantal processen, 
komt er een uitspraak van het Ge-
rechtshof te Amsterdam. Onrechtmatig 
wordt verklaard: ‘het door geïntimeer-
de (Unitas) toelaten in harer sociëteit 
der in de dagvaarding omschreven 
handelingen van hare leden, bestaande 
in het herhaaldelijk en bijzonderlijk 
gedurende de nachtrust bestemde tijd 
stampen en bonzen’. Niet onrechtma-
tig wordt verklaard de gestelde ‘erger-
lijke en overdreven luidruchtigheid 
door in de sociëteit met luider stemme 
te zingen, te schreeuwen, dansmuziek 

te maken, of te doen maken, te dansen, 
met stoelen en andere meubelen tegen 
muren en vloeren te slaan e.d.’.
Van Dort verklaart dat er zeer zeker 
niet met stoelen en andere meubelen 
tegen muren wordt geslagen, maar 
à la, het vonnis ligt er en is bindend 
voor beide partijen.

   Extra muur? 
Na de uitspraak wordt er tussen Nobel 
en Unitas langdurig uitgebreid gecor-
respondeerd over het aanbrengen van 
een extra muur tussen beide panden. 
Het voorstel (van Nobel, gedaan in 
de loop van 1939) is dat Nobel deze 
muur in het gebouw van Unitas laat 
aanbrengen en dat de vereniging Fl. 
1800,00 bijdraagt in de kosten. Nobel 
zal dan in de toekomst afstand doen 
van ‘elke vordering, welke hij in de 
toekomst tegenover partij-Unitas zou 
kunnen doen gelden wegens feestge-
druis, teweeg gebracht of teweeg te 
brengen in het gebouw Symposion’.
Unitas voelt hier weinig voor. De 
oorlog breekt korte tijd later uit en de 
vereniging wordt opgeheven. Direct 
na de oorlog wordt ze heropgericht 

en Symposion blijft de sociëteit van 
USR.

   Tot 1958 niets aan de hand 
Vervolgens is het tot 1958 ‘juridisch’ 
rustig, ondanks het feit dat het soci-
eteitsleven gedurende deze jaren op 
de gebruikelijke wijze plaats vindt. 
Nobel onderneemt geen enkele actie. 
In 1958 is er een incident (gebaseerd 
op een misverstand volgens Unitas) 
tussen de plaatselijke politie en de 
studentenvereniging. Hierbij treedt de 
politie hardhandig op en korte tijd la-
ter volgt een verklaring waarin zowel 
Unitas als de politie aangeven een en 
ander te betreuren. Nobel ziet hierin 
echter aanleiding opnieuw een proces 
te beginnen, waarbij hij vordert dat 
een in 1934 aan de studentenvereni-
ging opgelegde dwangsom verhoogd 
dient te worden van Fl.100,00 naar 
Fl.1000,00 per gebeurtenis! Terug bij 
af dus.
Unitas koopt, zoals hiervoor vermeld, 
in 1961 Lucas Bolwerk 7. Het pand 
daar weer naast, op nummer 6, is 
in gebruik bij de Universiteit als 
vestiging voor het instituut voor niet-

westerse sociologie. Van deze buren 
zal men geen last krijgen. Nobel krijgt 
te horen dat de vereniging er alles aan 
zal doen de sociëteitszalen naar het 
nieuwe pand te verplaatsen, zodat de 
overlast voor hem een stuk minder 
wordt. Nobel blijft sputteren en proce-
deren en bereikt weinig.
Van Dort eindigt zijn verhaal met 
te vermelden dat de persoonlijke 
verhouding tussen de senaat van USR 
en Nobel ondanks alles “bijzonder 
pleizierig kan worden genoemd”…..
en hij hoopt dat dit in de toekomst zo 
zal blijven.
Nobel is inmiddels geruime tijd 
geleden overleden en Lucas Bolwerk 
9 is nu alweer jaren een kantoorpand. 
Gedurende de jaren dat wij op Sym-
posion rond doolden, zo rond 1970, 
werd iedere avond in de sociëteitszaal 
het Nobellied ten gehore gebracht. 
Om 00.00 uur en zo hard mogelijk. 
Met een weinig verheffende tekst, die 
niet getuigde van veel empathie ten 
aanzien van de Boze Buurman…

  Jaap Klinkers
jklinkers@kpnmail.nl   
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Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-
16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nlalting 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

facebook.com/deoudutrechterkrant
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Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique van Dommelen

030 – 666 75 77

uitvaartverzorgingleidscherijn.nl 
 

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties

RTV Utrecht is de regionale omroep van de provincie Utrecht.
Voor meer informatie gaat u naar onze website:
www.rtvutrecht.nl
Bij ‘gids’ ziet u welke programma’s worden uitgezonden en
bij ‘gemist’ kunt u uitzendingen terugkijken.

Tuin Spreekuur
Stel al u tuinvragen tijdens het Tuin spreekuur met ho-
venier Jurgen Smit op Radio M Utrecht! Stuur een mail 
naar tuin@rtvutrecht.nl of bel naar de studio!

Margreet
In deze nieuwe serie gaat Margreet naar de Nieuwe-
geinse gevangenis en neemt zij met gedetineerden, 
directie en medewerkers het dagelijks leven door.

Kasteelloop De Halve van De Haar
Doe mee op 2e Paasdag en loop over het prachtige par-
cours door het park en de tuinen  van Kasteel de Haar! 
Ren mee met de 5 kilometer van RTV Utrecht of één 
van de andere afstanden. Voor meer informatie kijk op

               www.rtvutrecht.nl/kasteelloop.

Margreet
In deze nieuwe serie gaat Margreet naar de Nieuwe
geinse gevangenis en neemt zij met gedetineerden, 
directie en medewerkers het dagelijks leven door.

TELEVISIE 
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M A A N D A G 

Kasteelloop De Halve van De Haar
D
cours door het park en de tuinen  van Kasteel de Haar! 
Ren mee met de 5 kilometer van RTV Utrecht of één 
van de andere afstanden. Voor meer informatie kijk op

               www.rtvutrecht.nl/kasteelloop.
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Tuin Spreekuur
Stel al u tuinvragen tijdens het Tuin spreekuur met ho-
venier Jurgen Smit op Radio M Utrecht! Stuur een mail 
naar tuin@rtvutrecht.nl of bel naar de studio!
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Het Alzheimer Cafe is een 
laagdrempelige 

ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

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

8 april 2019

Verschillende vormen 
van  dementie 

Buurtcentrum de Schakel
Schoolstraat 11, Utrecht

    Addie Koster, casemanager :noosreptcatnoC
Careyn, tel. 06-571 231 51, A.Koster@careyn.nl
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Meer info:
www.alzheimer-nederland.nl/stadutrecht
Slecht ter been? 
Gebruik de Boodschappen Plusbus 
www.u-centraal.nl/bus

Alzheimer Café Vleuten-De Meern-LR

3 april 2019

Omgaan met dementie 

Bartholomeus Gasthuis
Lange Smeestraat 40, Utrecht

    :noosreptcatnoC
stadutrecht@alzheimer-nederland.nl 
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Alzheimer Café Binnenstad

BEZOEK OOK EENS
ONZE WEBSHOP!!

WWW.DEOUD-UTRECHTER.NL

#samenvoordieren

WORD DONATEUROF KOM IN ACTIE!

Like ons op

VOLG ONS OP FACEBOOK

Heeft u ons al bezocht,
geliked en gedeeld?



Ina was een Nederlandse schrijfster van 
romans. Haar bekendste werk is het hiervoor 
genoemde werk uit 1930. Ina werd in Amster-
dam geboren op 15 april 1875 en overleed te 
Utrecht op 26 december 1966. In 1902 schreef 
ze haar debuut, de novelle Machten. Ina was 
getrouwd met Henry Boudier, directeur van de 
PTT. Door zijn werk verhuisden ze regelmatig, 
zo woonden ze in Utrecht, Vianen, Aerden-
hout en Groningen. In 1929 keerden ze terug 
naar Utrecht. Vanwege zijn status konden ze 
zich ook een wat betere woning permitteren. 
Ze woonden namelijk op de Oude Gracht in 
Utrecht.

Kruidenier
Bijzonder was dat ik mevrouw Boudier ooit 
ook persoonlijk mocht ontmoeten. In die tijd 
was ik namelijk chauffeur-bezorger bij een 
VIVO-kruidenierswinkel in de Twijnstraat 
in Utrecht. Mijn baas, de heer Serton van de 
kruidenierswinkel, had Utrecht opgedeeld in 
vijf á zes gebieden, die, elke week op een vaste 
dag, trouw bezocht werden. Bij de klanten ging 
ik in de ochtend het boodschappenboekje en de 
lege flessen ophalen en ‘s middags ging ik dan 
het bestelde brengen. Het ophalen en bezorgen 
kostten de klanten geen cent extra. De werkge-

ver kan daar nauwelijks aan verdiend hebben, 
want hij moest niet alleen de auto, maar ook de 
benzine, de wegenbelasting, de verzekering en 
mijn persoontje betalen.
Anno 2019 is het gratis bezorgen ook aan de 
orde. Je moet echter in deze tijd namelijk wel 
een flink bedrag bij de super besteden, wil je 
dat ze de boodschappen gratis thuisbrengen. En 
dat propaganderen ze dan of het heel bijzon-
der is, terwijl dit al bijna zestig jaar geleden 
gebeurde zonder dat er een limiet aan het te 
besteden bedrag gesteld werd.

Huishoudster
Bij mevrouw Boudier deed uiteraard altijd de 
huishoudster de deur open, maar zo nu en dan 
wilde mevrouw Boudier mij zelf iets vragen of 
meedelen. Dan ging ik naar binnen en hoorde 
ik wat er van mij verwacht werd. Terwijl ik 
mij nu realiseer dat dat eigenlijk best bijzonder 
was, deed mij dat toen maar heel weinig. Nu ik 
echter zelf ouder geworden ben, koester ik dat 
soort momenten soms nog, want het blijft toch 
een bijzondere herinnering.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Boodschappen voor Ina Boudier-Bakker
Al jaren struinen mijn dochter Marjolein en ik vlooienmarkten en kringloop-
winkels af. Heel soms vind je dan iets aardigs waarmee je reuze blij bent. Zo 
waren wij tweeën onlangs weer eens in een kringloopwinkel en bij de boeken 
vond ik een bijna negentig jaar oud boek. Dat was niet zomaar een boek, maar 
een heel beroemd boek, het was namelijk het boek van Ina Boudier-Bakker 
met de titel De klop op de deur. 
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Belangrijk is te weten dat het ronde 
bierviltjes waren en dat het er twee 
zijn. Ze zullen in keiharde doorzichtige 
kunststof ingepakt worden, zodat ze - 
vilt is gevoelig voor vocht- niet uiteen 
kunnen vallen. Daarna krijgen ze aan 
de buitenkant een band van goud en 
op beide kanten van de viltjes komt 
een gevlochten constructie van platina 
om spaken in het wiel te symboliseren. 
Dan zijn simpele bierviltjes compleet 
omgetoverd tot twee kunstzinnige fiets-
wielen. Dan nog een fietsframe van 18 
karaats goud, waarin vanzelfsprekend 
het logo van de Tour en het wapen van 
Utrecht verwerkt worden en een bel in 
de vorm van een in belvorm geslepen 
biologische diamant. Het zadel zal op 
speelse wijze gemodelleerd worden 
naar het hoofd van Jeroen Wielaert 
en in de linker wangzak van dat 
zadel wordt de standaard hoeveelheid 

stimulerende pillen verborgen. Klaar is 
het kunstwerk. Om door Mart Smeets 
plechtig onthuld te kunnen worden in 
aanwezigheid van alle Nederlandse 
wielrenners die ooit aan de Tour de 
France meededen en alle nog in leven 
zijnde gemeenteraadsleden, wethouders 
en burgemeesters van Utrecht. Natuur-
lijk zijn Jeroen en een honderdtal van 
zijn vrienden en vriendinnen er ook bij.

Om het ludieke karakter van het kunst-
werk te illustreren, wordt deze middag 
in het afgehuurde Tivoli-Vredenburg 
uitsluitend bier geschonken van het 
merk dat op het bierviltje stond en om 
het sportieve van de tour te benadruk-
ken, wordt het vanzelfsprekend Amstel 
Alcoholvrij. Het feestje blijft hoogst-
waarschijnlijk binnen de geplande 
kostprijs van 130 mille, omdat De Mart 
voor half geld komt en het bier gratis 

is, omdat de fabrikant blij is met de 
reclame. In het begeleidend schrijven 
zullen belangwekkende viltjesdetails 
onthuld worden. Zoals? Dat Jeroen een 
pen lenen moest van de barman om op 
het ene viltje “De tour naar Utrecht?” 
te schrijven en dat de pen toen ineens 
leeg was. Zodat op het andere viltje 
met een andere pen in een andere kleur 
geschreven staat: “Dertig miljoen moet 
net voldoende zijn!” En dat Jeroen bij 
thuiskomst besefte dat hij zijn viltjes 
vergeten was mee te nemen, maar zijn 
levenspartner gelukkig niet. Dat Jeroen, 
met zijn viltjes gewapend, op audiëntie 
bij toenmalig burgemeester Aleid Wolf-
sen ging die na één blik op de viltjes 
met de van hem bekende doortastend-

heid zei: “Geld is mijn probleem niet, 
want zo’n bedrag zit er nog wel in de 
feestkas, maar wel of ik op de startda-
tum op vakantie in Brazilië ben of dat 
er op die dag net een boekverbranding 
gepland staat waar ik bij moet zijn, 
even checken.”
Vijf minuten later bleken er geen 
belemmeringen te zijn en gaf de heer 
Wolfsen het bevel de legendarische 
bierviltjes voorlopig in de gemeente-
kluis te bewaren.

 

Een kunstwerk van bierviltjes
Het verhaal is, net als het kerstverhaal, honderden keren mooi 
verteld en honderden keren prachtig opgeschreven. Dat Jeroen 
Wielaert op de achterkant van twee bierviltjes het plan schreef 
de start van de Tour de France in Utrecht te laten geschieden. 
En dat het er van kwam. Het Centraal Museum heeft nu pas een 
budget van 380.000 euro van de Gemeente Utrecht ontvangen 
om deze twee bierviltjes door de Franse metaalkunstenaar Pipi 
Latour tot een kunstwerk te laten smeden.

Ina Boudier-Bakker, schrijfster van 'De klop op de deur', woonde in Utrecht

  

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

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

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

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

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

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

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

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

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

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

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.
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Koop nu uw kaarten bij de Nationale Theaterkassa via www.ntk.nl of 0900 - 9203
Of boek uw busarrangement bij Oad via www.oad.nl of 0547 - 201 574

VERNIEUWD!

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  

5 dg.5 dg.  AllAll  InclusiveInclusive  Hotel Jägerhof ***Hotel Jägerhof ***  
Teutoburgerwald / Duitsland € 389,Teutoburgerwald / Duitsland € 389,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  AllAll  InclusiveInclusive  Hotel Altenahr ***Hotel Altenahr ***  
Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,Ahrdal / Duitse Vulkaaneifel € 385,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  AllAll  InclusiveInclusive  HotelHotel  GaasterlandGaasterland  ******  
Rijs / Friesland € 389,Rijs / Friesland € 389,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  Kerst in Hotel Op de Boud  ***Kerst in Hotel Op de Boud  ***  
All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,All Inclusive Kerst in Valkenburg € 445,--  p.p.p.p.  

 Busvakanties All Inclusive  Autovakanties All Inclusive 

 

 

 

 

5 dg. Hotel Witteveen / Drenthe € 223,5 dg. Hotel Witteveen / Drenthe € 223,--  p.p.p.p.  
  

4 dg. Villa Vennendal / Veluwe  € 269,4 dg. Villa Vennendal / Veluwe  € 269,--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel ‘t Holt / Twente  € 2345 dg. Hotel ‘t Holt / Twente  € 234--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 2295 dg. Hotel ‘t Trefpunt / Brabant € 229--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 2495 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 249--  p.p.p.p.  
  

5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 239,5 dg. Hotel Brauer / Moezel € 239,--  p.p.p.p.  
    

5 dg.5 dg.  Hotel MutterHotel Mutter    //  Tecklenburg € 275,Tecklenburg € 275,--  p.p.p.p.  
  

5 dg.5 dg.  Hotel Am Wall /Hotel Am Wall /    Westfalen € 269,Westfalen € 269,--  p.p.p.p.  
  

    --  en nog veel meer All Inclusive hotels en nog veel meer All Inclusive hotels --    BISONBOWLINGMAARSSEN.NL



terug naar mijn jeugdjaren in het 
Ondiep. Mijn oma en opa woonden 
in de Morelstraat, mijn andere oma, 
mijn ouders met vier kinderen en een 
oom woonden in de Moerbeistraat en 
nog een andere oom met zijn gezin 
in de Vlierboomstraat. Ik mocht in 
1960 lid worden van Holland en zat 
tussen 1954 en 1966 op de Ondiep-
kleuterschool, de Rietendakschool en 
de Gerrit Aafjes mulo.

Behalve Holland speelden ook DOS 
(amateurafdeling) en HMS op het 
sportpark. Na de voetbalcompetitie 
werd er in de zomer door de drie 
verenigingen gehonkbald. Ook daar 
was ik vaak te vinden. Er staat nu een 
mooi clubhuis, heel wat anders dan 
het groene keetje van Moeke Mol 
uit de jaren zestig. Ook de terrein-
beheerders, Rinus van Kleef en Dolf 
Zorn, werken er niet meer. Dolf zie 
ik nog vaak in mijn dorp wandelen 
of genieten op een bankje langs het 
Amsterdam Rijnkanaal.

Bestuurlijke klap
Voorzitter Ron Klunder had me uitge-
nodigd voorafgaand aan de wedstrijd 
een bak koffie te komen drinken in 
de bestuurskamer. Ron vertelde me 
het trieste verhaal over het recente 
onverwachte overlijden van penning-
meester Stan Bollebakker. Stan kende 
ik nog van mijn trainersperiode bij 
de jeugd van VVO’65, waar hij een 
verdienstelijk voetballer was. Na het 

overlijden van iconen Ad van Rooijen 
en Wout Weldam de derde grote 
bestuurlijke klap voor DHSC.

Tonnie van der Linden
In de bestuurskamer ving ik op dat 
het sportpark binnenkort vernoemd 
wordt naar Wesley Sneijder. Ik heb, 
met nog wat DOS-supporters, waar-
onder DOS-penningmeester wijlen 
Emil Gerritzen, medio 2007 getracht 
het sportpark te laten vernoemen naar 
DOS-icoon Tonnie van der Linden, 
volgens velen de beste Utrechtse 
voetballer in de vorige eeuw. B en W 
Utrecht wees dat af, het beleid was 
dat er niet vernoemd werd als iemand 
nog leefde. Nu is er kennelijk nieuw 
beleid. Het zou Wesley sieren zich 
sterk te maken Tonnie of DOS1958 
op het sportpark, de vroegere thuisha-
ven van DOS, te laten herleven.

Kunstgras
DHSC wil graag een kunstgrasveld 
als hoofdveld. Ze zitten krap qua 
velden en kunnen zich eigenlijk geen 
afgelasting van haar (gras)velden 
veroorloven. Klunder: “De jeugd uit 
het Ondiep wil graag bij ons voetbal-
len, ik moet er niet aan denken een 
ledenstop bij de allerjongste jeugd te 
moeten instellen. Dat kan echt niet, 

ieder kind uit het Ondiep moet bij ons 
kunnen voetballen. We doen veel aan 
maatschappelijke opvang, kom maar 
eens kijken hoe druk het hier door-
deweeks is. Ouderen komen graag 
bij ons een kop koffie drinken, een 
kaartje leggen of een praatje maken. 
Niks eenzaamheid, het is hier echt 
gezellig voor ze. We hebben twee 
vrouwenteams en die vrouwen voelen 
zich helemaal thuis bij ons, zijn niet 
uit ons gezellige clubhuis weg te 
slaan.” We hopen snel positief nieuws 
van de wethouder te krijgen.

Leuke middag
Zoals gezegd; DHSC wil graag 
dit seizoen promoveren naar de 
Hoofdklasse. Dat gaat ze wel lukken, 
denk ik, afgaand op het spel van 
deze middag. Fc Breukelen-trainer 
Frans Schuitemaker had een ver-
rassende tactiek uitgestippeld, waar 
DHSC geen antwoord op had. Falko 
van Doorn van Fc Breukelen was 
op afstand de beste speler. Gelet 
op het puntverlies van concurrent 
ARC behield DHSC alle kansen op 
promotie. Al met al een leuke middag 
in het Ondiep; ik kom zeker nog een 
keer langs.

Gert van Es

Terug naar de Thorbeckelaan
Ik liep al langer met het idee 
weer eens te gaan kijken 
bij Holland, sorry DHSC. Dat 
kwam vandaag mooi uit, ze 
speelden tegen de club uit 
mijn dorp, Fc Breukelen. 
Het leek me een spannende 
wedstrijd te worden, DHSC 
wil heel graag promoveren 
en Fc Breukelen doet het de 
laatste weken prima.

Aangekomen op het sportpark Thor-
beckelaan gingen mijn gedachten 
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met negen man van ons team uit 1973 
aanwezig op Voordorp, waar we welkom 
werden geheten door een grote Hercules-
delegatie.
Trudy Timmer, de weduwe van onze in 
2003 overleden coach Tuuk, was volgens 
ons niets veranderd. Jon Bolte, oud-
teamgenoot en nog steeds actief Her-
culaan (voorzitter van 2012 tot 2017), 
kon zich nog goed herinneren dat hij bij 
ons voetbalde. Verder behoorden oud-
voorzitter Wim Snooy, fotograaf Donald 
Noorhoff en natuurlijk Jan Jansen tot het 
ontvangstcomité.

Blindenvoetbal
Met elkaar rond de grote tafel in de 
bestuurskamer was het meteen heel 
gezellig. Trudy Timmer straalde, Wim 
Snooy zat vol verhalen, Jan Jansen vond 
het prachtig en wij keken onze ogen uit. 
We kregen een rondleiding op het schit-
terende complex met eigen sporthal, ten-
nisbanen en nog veel meer en hoorden 
dat de vereniging inmiddels ongeveer 
2700 leden heeft, inclusief een afdeling 
‘blindenvoetbal’!

Tijdens de voortreffelijke lunch die wij 
aangeboden kregen, kwam de huidige 

voorzitter, Fons Visser, even langs. Ook 
hij stelde onze komst zeer op prijs.
Natuurlijk moest er ter afsluiting een 
foto gemaakt worden. Op het hoofdveld! 
Dat maakten wij indertijd niet zo vaak 
mee, dat we op het hoofdveld mochten 
komen! En in de oude opstelling.

Na hartelijk afscheid te hebben genomen 
(en of we nog eens weer kwamen) zijn 
we ter evaluatie gaan afpilsen in café De 
Potdeksel op het Lucas Bolwerk, waar 
het nog lang gezellig was. Daarna naar 
de onvermijdelijke Chinees en toen maar 
weer naar huis. Het was een schitterende 
dag.

Foto
Op de foto: Hercules 12 uit 1973 op 
20 februari 2019, met enkele Hercules-
bestuurderen. Staand van links naar 
rechts: Jan Jansen (Hercules bestuurder), 
Martin Pelleboer, Eelke Postma, Ton 
Domhof, Hans Hettinga, Anne Pronk, 
Lieuwe Cnossen, Wim Snooy (oud-
voorzitter Hercules). Zittend van links 
naar rechts: Frank van Wijhe, Jon Bolte 
(medespeler én oud-voorzitter Hercules), 
Jaap Klinkers.

Waartoe een artikel 
kan leiden…
Op mijn artikel ‘Het allerlaagste team van Hercules’ in De Oud-
Utrechter van 8 januari ontving ik een heel aardige reactie van Jan 
Jansen, prominent Hercules-lid. Jan nodigde ons elftal uit nog eens 
bij Hercules te komen kijken op het nieuwe complex Voordorp. Om 
oude bekenden te ontmoeten en de accommodatie te bewonderen..

Die uitnodiging werd enthousiast ontvangen en aanvaard. Op 20 februari waren we 
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Ontdek de waarde van uw oude of kapotte sieraden!

Kom langs of maak een afspraak

STAP 1

06-52772215
 maandag - vrijdag

10:00 - 16:00
zaterdag op afspraak

STAP 2
Gratis taxatie en waardebepaling

 vaststellen gehalte
(karaat) goud

analyse waarde

 bepalen gewicht
(fijn)goud 

vastellen  waarde

STAP 3
Overleg en advies

 overleg verkopen of bewaren?
wat is de emotionele waarde?
kinderen willen sieraden niet?

STAP 4
Legitimatie en uitbetaling

 direct uitbetalen
of

bankoverschrijving



ven lijstjes, werd er, na het afdingen 
en inspecteren van de tuigage, ge-
kocht. Nu nog het vervoer. “Vraag het 
maar aan de groenteman”, stelde mijn 
vader voor. “Die heeft een heel grote 
bakfiets.” “Maar kan de boot er wel 
op, 390 lang en 140 breed. En geeft 
hij hem wel mee?” “Let op! Hij zal te-
gensputteren. Maar ik ken hem, hij wil 
toch de vlotte jongen uithangen. En als 
je het goed speelt en doordouwt, heb 
jij volgende week de bakfiets.”
De maandag erop belde groenteman 
Rijndersma: “Je kan hem meenemen, 
jochie. Ik heb alles nagekeken voor je. 
Zorg dat hij goed terugkomt, de pomp 
ligt erbij.” Wat een mazzel, dacht ik.
We hadden afgesproken dat Hessel, 
John en Asse vanuit Utrecht langs de 
Vecht zouden fietsen om mij daar met 
de bakfiets op te wachten. Ik fietste 
intussen vanaf Loosdrecht naar de 
botenhal om vanuit de jachthaven de 
grote plas richting Breukelen over 
te roeien. Bij de botenhal zag ik het 
witte jolletje al op de golven deinen. 
“Ze is wel klein!” De verkoper lachte. 
“Ja, dat komt doordat ze in het water 
ligt. Maar let nu even heel goed op.” 
Hij wees in de verte. “Zie jij daar aan 
de overkant die uitstekende punt?” Ik 
knikte. “Daar roei jij heen. Alleen daar 
kom je bij de Vecht uit.”

Op de bakfiets
Vanuit de nog rustige jachthaven 
roeide ik de plas op, met zijn tot 
schuim gekrulde golven. De ijskoude 
wind met af en toe een puts water, 
verkleumde me al snel. Na eindeloos 
roeien en bijdraaien voer ik bij de punt 
een brede sloot in met rustig vaarwa-
ter. Op het einde van de sloot zag ik 
de asfaltweg langs de Vecht liggen. 
De jongens stonden met de bakfiets 
beneden langs de sloot te wachten. 

Vraag me niet hoe wij met zijn vieren 
de boot op de wal gekregen hebben. 
Verwaaid, vervuild en drijfnat waren 
we. Twee man duwen, staande vanuit 
de sloot en twee trekken met touwen 
aan de andere kant. Na verschillende 
pogingen lag de boot eindelijk, met 
zijn midzwaard naar boven, op de 
bakfiets. Maar hij paste er net niet 
op. “Als ik vanachter op de steppen 
ga staan”, demonstreerde ik, “kan ik 
met de achterkant van de boot haar 
besturen en de handrem aantrekken. 
We kunnen gaan! Hij ligt er prachtig 
op.” De fietsen met touw voor aan de 
bakfiets vastgemaakt. Zo trokken we 
de bakfiets de weg op langs de Vecht. 
Op de Vleutenseweg liep er nog een 
band heel langzaam leeg. Dus pom-
pen. Bij aankomst in de Alberdingk 
Thijmstraat draaiden de buurtbewo-
ners voor ons de boot op zijn kant en 
droegen hem met veel enthousiasme 
door de lange gang en keuken de tuin 
in. “Ik begrijp niets van dat zeil”, zei 
ik tegen de jongens. “Het is een prima 
bootje, Stephan, alleen het zeil is niet 
origineel.” “Ik bel Loosdrecht op”, 
riep ik. “Nee meneer, er zat geen ander 
zeil bij, wij hebben hem zo ingekocht. 
U heeft het zelf nagekeken.” Een 
eindeloze discussie werd het.
Herman Balster was direct enthousiast 
om ermee naar Amsterdam te zeilen. 
“Zondag heen en maandag terug. En 
slapen onder het dekzeil.” “Laten 
we eerst maar gaan oefenen in het 
kanaal”, merkte ik op, “dan krijgen we 
er meer handigheid in.”

Naar Amsterdam
Eindelijk voeren we met een stevig 
windje onder een blauwe lucht vanaf 
het Merwedekanaal het Amsterdam-
Rijnkanaal op. De wind stond gunstig, 
zodat we weinig overstag hoefden. 

Voorbij Loenen begon het weer snel te 
verslechteren. Het werd zelfs angstig 
donker. Het donderde en bliksemde, 
als in de hel. Het zeil stond op scheu-
ren en bol voor de wind. Maar tot onze 
verbazing gingen wij achteruit een 
afgegraven opening van het kanaal 
in. We schreeuwden aanwijzingen 
naar elkaar, vielen om, krabbelden op, 
maar Herman was ineens weg. In een 
keer hield de regen op en ik ontdekte 
Herman op de kant. Na vergeefse 
pogingen dichter bij de wal te komen, 
zonder het gat weer in te waaien, liep 
Herman het water in en hees zich in de 
boot. Het natte verfomfaaide zeil werd 
gehesen, de boot leeggehoosd en de 
natte etensresten over boord gegooid. 
Terwijl Herman ging zeilen, trok ik 
voorin de laatste vlonder eruit om het 
droog te maken. Toen we in de verte 
Amsterdam zagen opduiken, waren we 
tevreden en vochtig. In het haventje 
kregen we een ligplaats, ruimden de 
laatste rotzooi op, rolden de slaap-
zakken uit en trokken het dekzeil er 
strak over, gereed voor de nacht. Wij 
konden Amsterdam in.

Opdrogen
“Gaat u naar het centrum, conduc-
teur?”, vroeg ik. “Jazeker meneer.” 
“Laten we het laatste rijtuig maar ne-
men. De eerste zit al aardig vol, en wij 
met die vochtige kleren.” Het belletje 
klingelde. “Daar gaan we”, merkte ik 
op. Tot onze verbazing vertrok alleen 
het eerste trammetje en wij bleven lul-
lig staan! “Kijk nou eens”, zei Herman 
geërgerd. “Nee joh! Dat is nou echte 
Amsterdamse humor!” Een kwar-
tier later vertrok onze tram naar het 
centrum, waar we in een behaaglijke 
cafetaria een saucijzenbroodje en een 
gazeuse bestelden. “Ik neem nog een 
kroket, jij ook?” “Ja, joh, ik barst van 
de honger!” Om wat droger te worden, 
drentelden wij een poosje rond. Nadat 
Herman nog een koek achter zijn kie-
zen had, gingen we Amsterdam in.
Verlicht door de lantaarnpalen liepen 
we om elf uur over de kleine klin-
kertjes langs het sluisje naar de boot. 
Herman sloeg de punt van het dekzeil 
op. Onze schoenen en jacks deden we 
uit, om zo ieder aan een kant van de 
boot onze waterdichte slaapzakken in 
te schuiven. “Lig jij goed?”, vroeg ik. 
“Ik mis alleen een leuke meid!” “Dat 
klopt, die ligt hier bij mij. Welterus-
ten.”

Noodweer
“Hebben jullie geen last van de storm 
gehad?”, vroeg de sluiswachter de 
volgende morgen bij het afrekenen. 
“Vreselijk, zoiets hebben wij nog 
nooit meegemaakt”, zei ik. “Er zijn 
gisteren in dat noodweer twee zeilers 
verdronken in Loosdrecht.” “Nee! 
Wat verschrikkelijk”, zei ik. “Nou, 
jullie wens ik behouden vaart en wel 
thuis allebei.” “Dank u meneer en tot 
ziens.”

De boot liep goed voor de wind, tot 
we het grote kanaal opdraaiden. Het 
was druk op het kanaal. En de grote 
schepen merkten ons moeilijk op. Ik 
begon nu bij de kleinere vrachtsche-
pen te roepen en te zwaaien. “Schip-
per! Schipper! Mogen wij meevaren, 
wij hebben geen wind!” Er kwam een 
hoofd uit het stuurhok. “Leg maar aan 
de roeiboot vast”, riep hij, wijzend 
naar achteren en verdween. We lieten 
ons langs de boot afglijden, maakten 
vast en lieten het zeil zakken. “Wie 
niet waagt, die niet wint”, lachte ik. 
Maar het meevaren bleek van korte 
duur. Bij Weesp wenkte hij dat we 
moesten losmaken. “Let op, we gaan 
naar de overkant dat riviertje op.” 
“Waarom?”, vroeg Herman. “Kijk 
daar, een woonark. Ik ga vragen of we 
daarachter mogen liggen, daar ligt ze 
veilig. Ik vind het mooi zo. Zonder 
wind kunnen we niet zeilen.”

Pootje baden
De grote koperen bel maakte veel 
lawaai. “Dag mevrouw.” “Dag 
meneer, zegt u het eens!” Ik vertelde 
het hele verhaal. “Maar natuurlijk 
kunt u uw boot een paar dagen hier 
aanleggen. En donderdag met goede 
wind wilt u hem komen halen. Prima!” 
Ze drentelde lichtvoetig voor mij uit 
naar de achterzijde van de woonark, 
daalde de berm af en wees de plek 
aan. En zakte ineens tot haar knieën in 
het water. “Oh, jegie! Kijk mij eens! 
Pootje baden in de rivier.” Direct sloeg 
ik mijn armen om haar heen en trok 
haar achterwaarts de kant op. Ik was 
weer drijfnat en maakte mijn armen 
los. “Nou, jullie vinden het verder wel 
he, tot donderdag.” En terwijl wij haar 
nakeken, klom ze in rap tempo, op 
haar natte schoentjes, de berm op.
In korte tijd hadden wij de boot 

vast- en schoongemaakt. Tot slot trok 
Herman het dekzeil er strak over. 
“Mijn voeten zijn ook weer nat gewor-
den.” “Dat komt”, zei Herman ernstig, 
“doordat je haar niet los kon laten.” 
“Ja, erg jammer was dat”, kaatste ik 
terug. Ik stond op en gezamenlijk 
liepen we naar het station van Weesp.

Weer thuis
Donderdags ging ik terug naar de 
boot. Er was niemand aanwezig. 
Wachten? Ik besloot een briefje te 
schrijven. Tegen de gladde wand van 
de ark schreef ik: “Geachte mevrouw, 
Wij vonden u niet thuis, maar hartelijk 
bedankt voor het passen op mijn boot. 
We vertrekken nu hier om 10 uur. Wij 
hopen dat uw schoentjes in goede 
staat zijn gebleven.” Hoogachtend, 
S.J.Godijn Utrecht. Ik deponeerde het 
in de brievenbus en zeilde met een 
matig windje het riviertje af. Draaide 
het kanaal op, dat spiegelend en 
doorzichtig was door de laagstaande 
zon. Met halfgeknepen ogen begon ik 
van de langsvarende boten aandacht 
te vragen. “Maak maar vast”, riep de 
schipper van de passerende vracht-
boot. Ik stak mijn hand op en liet me 
langs de boot afzakken. De vracht-
boot zoog me iets naar de roeiboot 
toe. “Hebbes”, mompelde ik, maakte 
achter zijn roeiboot vast en liet het 
zeil zakken. Rondkijkend in de boot 
vond ik nog wat kokoskoeken. Ik 
had honger. In de verte hoorde ik het 
klappen en het snerpende geluid van 
een speedboot die snel naderbij kwam. 
Ineens scheerde hij langs de vracht-
boot en ging vlak achterlangs! Dat is 
het laatste dat ik mij herinner.

Stefan Godijn
stephangodijn@hotmail.com
030-8785912

Wilde boottocht met een twaalfvoets jol
Het was het vroege voorjaar van 1952. Op een oude Husqvarna 
motorfiets van mijn aanstaande zwager Gerard reden wij adver-
tentiegericht naar een Loosdrechtse bootverkoper. In de loodsen 
lagen de boten op en in elkaar. Maar diep verscholen zag ik, 
onder de verschillende jachten, een wit bootje liggen. 

Na veel gekruip in en rond de boten en het doornemen van door kenners meegege-
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Is dat zeil wel origineel?

Stefan in zijn twaalfvoetsjol
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   Ons bedrijf te Zuilen 
‘We vertelden over de ontwikkeling 
van de Hoogovens en wanneer we 
bedenken, dat ook de Hoogovens plan-
nen hadden om evenals de Muinck 
Keizer, Siemens-Martin-ovens en 
een Walserij aan te schaffen, dan zien 
we hoe de opzet en de plannen van 
twee in vele opzichten gelijksoortige 
bedrijven hier nagenoeg parallel 
liepen. Daar het oneconomisch zou 
zijn om in een klein land als het onze 
twee ondernemingen met eenzelfde 
productieprogramma te stichten, is 
het begrijpelijk, dat hier een nauwe 
samenwerking ontstond bij de ontwik-
keling van verdere plannen in Utrecht 
en IJmuiden.
In januari 1919, dus slechts enige 
maanden na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog, werd er een over-
eenkomst aangegaan, waarbij werd 
bepaald, dat de Hoogovens deel 
zouden nemen in het kapitaal van de 
Staalgieterij te Utrecht, terwijl tevens 
afspraken werden gemaakt over de 
producten, die elk van beide onder-
nemingen in de toekomst zou maken. 
Hierdoor werd voorkomen, dat de 

beide bedrijven elkander zouden gaan 
beconcurreren.

  De uitbreidingsplannen van de Staal-
gieterij te Utrecht bestonden op dat 
tijdstip uit twee Siemens-Martin-ovens 
met een capaciteit van 20 ton elk met 
bijbehorende generatoren, waardoor 
de staalgieterij, voorzien van een 
grotere vormerij, op groter schaal zou 
kunnen werken, terwijl tevens blokken 
konden worden gegoten voor de Wal-
serij; deze laatste zou bestaan uit een 
straat van ca. 300 mm voor staafi jzer 
en klein profi el-ijzer en een voorstraat 
van 600 à 650 mm.
De maten 300 en 600 à 650 mm geven 
de dikte van de walsrollen aan, die een 
maatstaf zijn voor de daarmee te wal-
sen profi elen. Nadat een en ander was 
overeengekomen met de Hoogovens, 
diende dit ook ter kennis te worden 
gebracht van de aandeelhouder, 
wat op 3 April in een buitengewone 
aandeelhoudersvergadering gebeurde. 
Van de voornaamste wijzigingen, die 
in de statuten werden aangebracht, 
noemen wij hier een verruiming van 
de doelstelling tot „de vervaardiging 
van staal, de verwerking daarvan en de 

verkoop van de producten in ruwen en 
bewerkten vorm” en de verandering 
van de naam der onderneming in de 
N.V. Nederlandsche Staalfabrieken 
voorheen J. M. de Muinck Keizer. Te-
genwoordig is de naam nog bijna net 
zo, alleen staat N.V. nu achteraan.
Door bijzondere omstandigheden werd 
de eerste nieuwe oven niet volgens de 
plannen een S.M. maar de electro-
oven, die nu nog als E.O. I bij ons be-
kend staat en die wij op de afbeelding 
herkennen.’

     Oprichter 
Tot zover het verslag uit de Demka 
Bode. Het stopwoordje is namelijk 
‘electro-oven I’. In het Museum van 

Zuilen ging in 2015 een uitgebreide 
Demka-tentoonstelling van start. In 
de daaropvolgende maanden heeft een 
groot deel van de familie De Muinck 
Keizer deze tentoonstelling bezocht. 
Door dit directe contact met de familie 
heb ik ook veel geleerd over de 
oprichter en zijn familie. Zo werd me 
verteld dat de familie de mannelijke 
nakomelingen nog steeds Jan Menzo 
en Alle Sytze te noemt - in navolging 
van de oprichter, die twee zoons kreeg 
en hen deze namen gaf.
De beide zoons van de oprichter 
hebben het bedrijf van hun vader 
voortgezet. Maar er waren ook naza-
ten die niet in/voor de fabriek aan de 
slag gingen. Dat was het geval met de 
kleinzoon Jan Menzo. (Nou ja, ‘klein-
zoon’, hij was tijdens zijn bezoek 90 
jaar, maar… hij was wel de kleinzoon 
van de oprichter van de fabriek.)
Deze Jan Menzo was tijdens zijn 
bezoek het oudste lid van de familie 
De Muinck Keizer in ons land, hij was 
90 jaar.
‘Ome Jan’ heeft me nog aardig op de 
vingers getikt. Tijdens mijn lezing 

over de Demka kwam een afbeel-
ding van de man die met een tang 
een gloeiende draad oppakt die 
hij vervolgens omdraait en aan de 
andere kant van de wals invoert, 

waardoor de draad steeds iets dunner 
wordt. Op mijn uitleg dat deze man 
‘een gloeiend stuk ijzer oppakt’, vroeg 
de kleinzoon de aandacht, en met een 
grote glimlach zei hij; ‘Hier moet ik u 
toch even terecht wijzen: wij maakten 
geen ijzer, maar staal!’ In plaats van in 
de fabriek te gaan werken, deed ‘ome 
Jan’ een studie geneeskunde aan de 
Universiteit Utrecht. Hij zat tijdens 
zijn studietijd op een kamertje ‘Achter 
de Dom’. ‘En’, zo vertelde hij, ‘als ik 
dan ‘s avonds aan het studeren was, 

dan “dipte” soms het licht even. Ah,  
dacht ik dan, de fabriek van pa start 
de elektro-oven. Het gaf me altijd wel 
een gevoel van trots: de fabriek had 
invloed op de energielevering van de 
hele stad Utrecht. Dat klopte wel hoor, 
later kwam ik erachter dat de stroom 
die bij de Demka verbruikt werd voor 
het opstarten van de elektro-ovens 
namelijk net zoveel was als die van de 
rest van de stad Utrecht!’
Een latere bezoeker van het Museum 
van Zuilen reageerde op dit verhaal 
met een mooie aanvulling: met de 
energie-leverancier waren speciale 
afspraken gemaakt voor het tarief dat 
de Demka-fabrieken moest betalen 
voor de geleverde stroom. Het tarief 
werd gekoppeld aan het stroomge-
bruik van het moment. Op maandag, 
vanouds de wasdag waarbij veel 
energie werd verbruikt, was het tarief 
het hoogst en, logisch, ‘s nachts het 
laagst. Dus draaiden de elektro-ovens 
niet op maandagmorgen maar vooral 
‘s nachts. Echter, dat kon niet altijd. 
Het leveringsprogramma bepaalde 
soms dat de energievreters overdag 
moesten werken. Dat moest bijvoor-
beeld ook op donderdag 10 maart 
1966. Geen wasdag dus, en wat moet 
dat moet, draaien met die ovens! 
Beetje buiten de waard gerekend, op 
die dag trouwde prinses Beatrix met 
haar prins en zat ‘heel Nederland’ voor 
de televisie om maar niets van het 
schouwspel te missen. Het gevolg was 
een heel hoge piek in het stroomver-
bruik op dat moment. En aangezien de 
Demka betaalde aan de hand van het 
stroomverbruik van dat moment, heeft 
het genoemde huwelijk de fabriek een 
klein fortuin gekost! 

    

  In mijn vorige bijdrage aan De Oud Utrechter plaatste ik een stukje 
Demka-geschiedenis. Het mag duidelijk zijn dat voor het beschrij-
ven van zo’n enorm bedrijf ik niet voldoende heb aan één pagina. In 
de vorige aflevering kon u al lezen dat in 1916 voor de eerste keer 
in Zuilen staal werd gegoten. De Eerste Wereldoorlog beïnvloedt 
de levering van de benodigde grondstoffen. Daarom werd in 1917 
besloten dat Nederland ook een Hoogoven moest hebben. Hier pak 
ik de (staal)draad weer op… 
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 Het Museum van Zuilen is trots op de grote collectie die het museum bezit van de beide 
grote fabrieken die in Zuilen stonden: Werkspoor en Demka. Bijna driekwart van de collectie 
bestaat uit de foto’s, verhalen en artikelen van deze grote werkgevers. De collectie groeit 
nog steeds en daar is het museum blij mee.   

 'Geen ijzer, maar staal'    

 Trots op Demka Deel II   

 De electro-oven   



De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter  Dinsdag 19 maart 2019    pagina 8   

 

  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.
     
     Die oude juwelen… 
  In het laadje slingeren nog wat oude juwelen van vroeger. Die zilveren miniatuurtjes, zijn die 
nog wat waard? Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder 
nog wat opbrengen op een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, 
curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verza-
meld. Het ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt 
veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar 
stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 
uur terecht bij de MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.
     
     Inschrijving Soester Wandelweekend open 
  Zaterdag 17 en zondag 18 augustus kunnen wandelaars genieten van de veelzijdigheid van 
Soest en Baarn tijdens de tweede editie van het Soester Wandelweekend. Routes van 10, 20 
en 30 km laten alle bijzondere plekken van de omgeving zien. Dit jaar kunnen wandelaars ook 
kiezen voor een rolstoelvriendelijke route van 3,5 km. De start en fi nish zijn op het Gildeterrein 
in Soest, bekend van de Gildefeesten. De routes gaan door prachtige natuurgebieden en langs 
historische bezienswaardigheden. Le Champion organiseert het wandelevenement samen met 
Rotaryclub Soest-Baarn. Inschrijven voor het gehele weekend of een van beide dagen is sinds 
11 maart mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.soesterwandelweekend.nl.
     
     Zaterdagmiddagmuziek in Domkerk 
  Iedere zaterdag, van 15.30 tot 16.30 uur, is er een concert in de Domkerk in Utrecht, altijd vrij 
toegankelijk, met een collecte na afl oop. Hier klinkt vocale en instrumentale muziek van de late 
renaissance tot heden, van bekende en onbekende componisten, in verschillende bezettingen, 
van groot orkest tot solistenensembles, gezamenlijk uitgevoerd door professionals en ama-
teurs, afgestemd op de eeuwenoude gang door de muziekhistorische tradities.   

 Woensdag 3 april
     
     Gildewandeling ‘Vrouwen in de hoofdrol’ 
  Gilde Utrecht begint weer met de zomerwandelin-
gen. De eerste is de Gildewandeling ‘Vrouwen in de 
hoofdrol’. Woensdag 3 april kunt u met gildegids Thea 
Boekhout wandelen door het historisch centrum van 
Utrecht. De rondwandeling start om 19.00 uur en duurt 
anderhalf uur. U kunt inlichtingen krijgen en zich voor 
deze wandeling aanmelden op werkdagen tussen 14.00 
en 16.00 uur op tel. 030-2343252, via e-mail: post@gil-
deutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer), 
of via www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort 
u bij aanmelding. Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen 
beneden 12 jaar of U-pashouders.

    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.
   

    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 vrijblijvende taxatie 
van uw goud, zilver, kunst, 
curiosa en militaire spulletjes 
kunt u elke donderdag terecht 
bij MPO/Heritage, Energie-
weg 7 te IJsselstein (vlakbij 
Utrecht), tussen 10.00 en 
16.00 uur.
     

    Elke donderdag
     
     Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein 
  Veilinghuis MPO houdt in 
IJsselstein elke donderdag 
een open inloopdag. Daar 
kunt u gratis kunst en 
curiosa deskundig laten 
beoordelen. Dat kan zonder 
afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur bij MPO, Energie-
weg 7 in IJsselstein. Kom 
langs en wie weet blijkt u 
de eigenaar te zijn van een 
kostbaar stuk! Voor meer in-
lichtingen: bel 030-6063944.   

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570

Ga mee met Peter Langhout Reizen

8 dgn busreis Wenen
Compleet vanaf 399      Reiscode: BE44917 
Inclusief stadstour met Nederlands- 
 talige gids
	Extra voordelige aanbieding
	Excursies: Passau, Wenen, Wiener  
 wald, Baden, Heiligenkreuz, Melk

 12 april met vertrekgarantie

Vraag gratis onze zomerbrochure aan! Ga naar peterlanghout.nl  of bel 0172-468800

8 dgn busreis Midden-Engeland
Compleet vanaf 569      Reiscode: BE43483
	Mooiste steden van Midden-Engeland	
	Maak kennis met Wales en de Cots- 
 wolds
	Excursies: Cambridge, Londen, Brecon  
 Beacons, Hay-on-Wye, Cardiff en Bath

 31 mei met vertrekgarantie

10 dgn busreis Dalmatische Kust
Compleet vanaf 549      Reiscode: BE45042
	UNESCO-steden Dubrovnik en Split
	Schitterende eiland Korcula
	Excursies: Split, Dubrovnik, Ston,  
 eiland Korcula, Mostar, Pocitelj, water-  
 val Kravica en Zagreb

 Diverse data met vertrekgarantie

10 dgn busreis Rome, Florence 
en Venetië 

Compleet vanaf 529      Reiscode: BE39314
	Incl.  boottochtje naar centrum van  
 Venetië
	Excursies: Florence, Orvieto, Rome,  
 Fiuggi Terme, Gardameer en Lazise 

 Diverse data met vertrekgarantie

Nu extra

voordelig!

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria



Veel babyboomers zetten zich in de 
jaren ‘70 en ‘80 heel erg af tegen 
gezag en geweld. Er was een groot 
onbehagen over de wapenwedloop 
tussen Amerika en de Sovjet Unie. 
Het was de tijd van ‘Love en Peace’. 
Zij voelden er niets voor geweld te 
gebruiken tegen anderen en waren 
ervan overtuigd dat oorlog nooit tot 
een oplossing kon leiden. Zij hadden 
gewetensbezwaren om in dienst te 
gaan. Twee goede kennissen, Wim 
Knol en Paul Satink, vertelden mij 
over hun ervaringen.

Wet Gewetensbezwaren
In 1962 werd de ‘Wet Gewetens-
bezwaren Militaire Dienst’ (GMD) 
aangenomen. Wanneer vastgesteld 
werd dat een dienstplichtige ‘onover-
komelijke gewetensbezwaren had 
tegen de persoonlijke vervulling van 
de militaire dienst, in verband met 
het gebruik van middelen van geweld 
waarbij men door dienstvervulling 
in de Nederlandse krijgsmacht kan 
worden betrokken’, kon deze dienst-
plichtige ‘erkend gewetensbezwaarde’ 
worden. Daarvoor moest de dienst-
plichtige een brief schrijven naar het 
ministerie met daarin het beroep op de 
wet GMD en de motivatie daarvoor. 
Vervolgens werd de dienstplichtige 
opgeroepen voor een gesprek met de 
Commissie van Advies. Wim Knol 
moest daarvoor naar de Wassenaarse-
weg in Den Haag, waarvoor hij keurig 
reiskostenvergoeding kreeg.
“De confrontatie met die commissie 
was best indrukwekkend”, vertelde 

Wim. “Je kwam binnen in een zaaltje 
met drie heren achter een grote tafel. 
Eén daarvan was psycholoog en er zat 
ook een militair met een hoge rang: 
pet op en de nodige onderscheidingen 
op de borst.
Op enige afstand daarvan moest ik 
op een eenzaam stoeltje gaan zitten, 
zodat je je wel duidelijk geïntimi-
deerd voelde. Het had iets van een 
tribunaal. Ik was behoorlijk strijdbaar 
en kon goed uit mijn woorden komen, 
maar kneep hem toch ook wel. Het 
voelde of je examen moest doen in je 
principes.” 

Goed voorbereid
“Gelukkig had ik me goed op het 
gesprek voorbereid door boeken over 
het onderwerp te lezen en advies te 
vragen bij Pax Christi. Bij hen had ik 
een gesprek met een ervaren dienst-
weigeraar. Ik was me daardoor bewust 
dat ik op elke vraag een duidelijk pa-
cifistisch antwoord moest geven. Een 
voorbeeld: ze vroegen aan me wat ik 
zou doen als ik met mijn meisje door 
een park liep en er ineens uit de bosjes 
een Rus met een geweer in de aanslag 
op ons afkwam. Mijn antwoord was 
dat ik met hem in gesprek wilde gaan 
en me zeker niet agressief tegen hem 
zou gedragen. Ook de derde wereld 
kwam ter sprake. Wat zou ik doen om 
van een dictator in zo’n land af te ko-
men. Zou je de gewapende verzetsbe-
weging in dat land steunen? Ook daar 
kon ik een vredelievend antwoord op 
geven. Na dit soort vragen beantwoord 
te hebben, kon ik weer gaan. Een 

maand later kreeg ik bericht dat mijn 
bezwaar erkend werd en ik op zoek 
moest naar vervangende dienst.”

Ander verhaal
Bij mijn oud-collega Paul Satink was 
het een ander verhaal. Hij was al bijna 
twee jaar onderwijzer toen hij het 
verzoek kreeg voor de Commissie van 
Advies in Den Haag te verschijnen. 
Maar omdat Paul zijn rekest nog niet 
had ingeleverd, kon hij meteen weer 
vertrekken. Dus toch maar het rekest 
geschreven en opgestuurd. Enkele 
weken later stond hij weer voor ‘het 
tribunaal’, nadat hij voorafgaand 
eraan een gesprek had gehad met een 
psycholoog. Nu was Henk Hofland, 
bekend journalist en columnist uit 
die tijd, voorzitter van het drietal. 
Paul verdedigde zijn standpunt met 
verve. Hij had zich niet uitgebreid 
voorbereid, maar maakte de commis-
sie goed duidelijk dat hij niets zag in 
het Nederlandse Leger. Agressie lokt 
agressie uit, vond Paul. Hier wilde hij 
niet aan meedoen. Enkele weken later 
kreeg hij bericht dat zijn bezwaren 
waren goedgekeurd en hij erkend werd 
als gewetensbezwaarde. Hij mocht 
het schooljaar afmaken en moest zich 
daarna melden voor vervangende 
dienst.

Vervangende dienst
Erkend gewetensbezwaarden kregen 
‘vervangende dienst’ opgelegd. Deze 
duurde in principe even lang als de 
reguliere dienstplicht, inclusief her-
halings- oefeningen. Doordat 

de meeste militairen 
niet voor herhalingen 
werden opgeroepen, 
duurde de vervan-
gende dienst in de 
praktijk een derde 
deel langer: 18 maan-
den en 20 dagen. De 
vervangende dienst-
tijd moest worden 
vervuld ten gunste 
van het algemeen 
belang. Omdat Wim 
Knol nog geen be-
roep had, mocht hij 
zelf solliciteren bij 
een instelling voor 
het algemene be-
lang. Dat werd het 
IKV (Interkerkelijk 
Vredesberaad). 
Wim had het daar 
prima naar zijn zin, 
met veel dienstwei-
geraars als collega. 
Met de 45 gulden, 
die hij elke maand 

kreeg, had hij nog een leuk zakcentje 
ook. Elke dag op en neer naar Den 
Haag, waar hij op het station een 
paarsgeschilderde oude fiets had staan, 
die hem naar de Celebesstraat bracht, 
waar het IKV in een omgebouwd 
woonhuis kantoor hield. Beneden zat 
Pax Christi en de bovenverdieping 
was voor het IKV. Wim werkte daar 
bijna twee jaar op een zolderkamertje 
achter een groot bureau vol papieren, 
kranten en folders. Hij was 22 jaar en 
werkte op het secretariaat mee aan de 
anti-kernwapencampagne waarmee 
het IKV tijdens de Vredesweek in 
1977 was begonnen. Wim hield de 
administratie van de 220 plaatselijke 
actiegroepen bij, organiseerde bij-
eenkomsten, bereidde vergaderingen 
voor, deed archiefwerk en schreef 
brieven en artikelen. Met de artikeltjes 
die hij voor het IKV schreef, legde 
hij de basis voor zijn latere loopbaan 
als journalist bij o.a. Het Utrechts 
Nieuwsblad.

Naar Amsterdam
Paul had al een beroep en moest zijn 
vervangende dienst vervullen als on-
derwijzer op openbare scholen in Am-
sterdam. Overal waar problemen wa-
ren met de personeelsbezetting moest 
hij bijspringen. Hiervoor vertrok hij 
elke morgen vroeg met de trein nam 
naar de hoofdstad. Hij arriveerde 
rond half 8 op het Centraal Station en 
belde daar vanuit een telefooncel naar 
het stadhuis om te horen naar welke 
school hij moest. Zodra hij dat wist, 
zocht hij op welke bus er genomen 
moest worden en zo kwam Paul dan 
uiteindelijk bij de desbetreffende 
school aan. Van een goede ontvangst 

was meestal geen sprake. Ze wezen 
hem het lokaal aan (meestal kon hij 
al op het geluid afgaan) en ‘zoek het 
verder maar uit’. Zo heeft Paul in die 
ruim 18 maanden vervangende dienst 
zo’n 25 scholen bezocht en kreeg hij 
de lastigste klassen. Een pittige klus.

Uniform
Columnist Hoogland schreef in de 
Telegraaf: “We waren zo tegen alles 
wat een uniform droeg, dat we het 
zelf gingen dragen!” Zo ook Wim. Hij 
kocht bij de dump, waar surplusvoor-
raden van het leger verkocht werden, 
een groene pukkel (legerschoudertas), 
een parka (legerjas met capuchon), 
een pilotenoverhemd en soldatenkis-
ten (hoge schoenen). Ondertussen 
werd volop gediscussieerd tussen de 
jongeren. Wim: “Een van mijn beste 
vrienden ging naar de KMA in Breda 
voor zijn opleiding als beroepsmilitair. 
Eindeloze discussies hadden we. Een 
ander werd uitgezonden naar Libanon, 
weer een ander ging de dienst in om 
van binnenuit de boel op te blazen.” 
Overal werden thema-avonden geor-
ganiseerd. Wat te denken van groe-
peringen als ‘Vrouwen voor Vrede’, 
‘Vrouwen tegen Kernwapens’, ‘t Kan 
Anders’, ‘Kerk en Vrede’, ‘Zwaarden 
of Ploegscharen’, ‘Geweldloze Weer-
baarheid’? Op forumavonden kon het 
er pittig aan toe gaan. Allen met eigen 
ideeën en meningen hoe de wereld 
veranderd en verbeterd moest worden. 
De jaren ‘70 en ‘80 op z’n best! Bij 
die tijd hoort de dienstplicht, maar 
zeker ook de gewetensbezwaren.

Wout van Kouwen
wout.van.kouwen@hotmail.com

Vervangende dienst voor dienstweigeraars
In juli 2016 schreef ik voor De Oud-Utrechter het artikel ‘In dienst maken ze een man van je’ over 
de militaire dienstplicht. Ik kreeg er veel leuke reacties op. Militaire dienstplicht was in de jaren 
na de oorlog belangrijk, want er was een zorgwekkende dreiging vanuit het oosten. De oudste drie 
jongens (later twee) van het gezin moesten zich na goedkeuring melden op een kazerne om een 
militaire opleiding te volgen om ‘volk en vaderland’ te dienen. Maar er was een groep jongens die 
dat helemaal niet zag zitten.
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Wim Knol vervulde zijn vervangende dienstplicht bij het IKV en bereidde acties tegen kernwa-
pens voor

Paul Satink, erkend gewetensbezwaarde
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Heel veel keuken inbouwapparatuur
WESTBROEK – Wat moet u doen als er een inbouw-
apparaat in uw keuken defect is? Wie kunt u bellen voor 
reparatie of vervanging? Ruth en zijn medewerkers 
geven u daar  het antwoord op. Zij hebben een uitste-
kende servicedienst en zijn heel deskundig als het om 
vervanging gaat. In de winkel vindt u een grote collectie 
inbouwapparaten van diverse merken en prijzen, vol-
doende om u de meeste mogelijkheden te laten zien 
die in uw situatie passend kunnen zijn. Ruth houdt niet 
van opdringerigheid, maar wil onder het genot van een 
kopje koffie of thee graag met u meedenken. 

Uitgebreide service
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van was-

machines, koelkasten en 
vriezers de laatste jaren 
ontwikkeld tot een be-
trouwbare specialist op 
de vervangingsmarkt van 
inbouwapparatuur. Ruth 
Nagel: ‘Je moet creatief 
zijn bij het vervangen van 
oude apparatuur en extra 
service kunnen bieden. 
Dat gaat voor internet 

winkels te ver en keukenzaken verkopen liever nieuwe 
keuken’. Ruth gaat, indien nodig, eerst bij de klant thuis 
meten om te bepalen welke apparaten geschikt zijn als 
vervanger van de oude. Als er aanpassingen gedaan 
moeten worden aan de waterleiding, de elektra of de 
keukenkastjes dan doet onze vriendelijke en deskun-
dige monteur dat graag tegen vooraf afgesproken 
kosten. Vervelende verrassingen daar houden onze 
klanten niet van, ontzorgen natuurlijk wel. 

Keukenrenovatie 
Het zou kunnen dat u niet tevreden bent met alleen 
nieuwe keukenapparatuur maar dat u vindt dat er meer 
moet gebeuren. Er zijn wat problemen met kastjes, het 
aanrechtblad is lelijk en eigenlijk zou u ook graag een 
vaatwasser willen hebben in uw keuken. Een nieuwe 
keuken is niet nodig, de indeling is goed, u bent voor 
duurzaamheid en mogelijk woont u niet zo veel jaren 
meer in dit huis. Ruth kan u helpen. Door samen te 
werken met een keukenvakman kan hij uw keuken voor 
een gedeelte of compleet renoveren. Bij Vink Witgoed 
regelen ze alles voor u van A tot Z, dat wil zeggen: de 
keukenvakman komt bij u thuis kijken, hij bespreekt met 
u de mogelijkheden en maakt een uitgebreide offerte. 
U bepaalt welke keuzes u maakt en als u de opdracht 

geeft wordt deze, hoe groot of klein hij ook is, perfect 
uitgevoerd. Vanzelfsprekend geeft Vink Witgoed ook 
nadat de renovatie is afgerond, u de service die u ook 
op witgoed van hen gewend bent. U kunt met veel ple-
zier weer jaren vooruit met uw vernieuwde keuken. 

Blijvende service en aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u 
snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieu-
we aankoop snel en op een tijd die u het beste schikt.
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig 
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder 
het genot van een kopje koffie of thee. Wie zich vooraf 
thuis wil oriënteren kan alvast een kijkje nemen op onze 
website. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan geeft Vink Witgoed ook thuis. Ruth en zijn 
medewerkers helpen u van A tot Z om zo snel mogelijk 
weer geholpen te zijn. 
Verkoop en service met persoonlijke aandacht!

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 

MAATWERK BANKEN EN  
WANDMEUBELEN

Het  
OrigineelOrigineelOrigineel

DIVERSE
OPTIES

relaxfunctie optioneel kies zelf uw  
type armlegger

zelf samenstellen

2-zits vanaf  
€ 950,-

3 verschillende  
zitdieptes en zithoogtes

Wandkastprogramma  BOREA

• diverse opstellingen mogelijk
• in noten of eiken
• met of zonder haard
• open vakken
• deuren of laden



Deze groep, zich Utrechtse handba-
loudjes noemend, met een gemiddelde 
leeftijd ruim boven de 80, verzamelt 
zich drie keer in de week rond 9 uur 
in clubhuis Zuilen. Hoofd Koffiezet-
ten Dirk Woudstra zorgt dat de koffie 
klaar staat en er wat lekkers bij de 

koffie is. De groep, meestal tien tot 
twaalf personen, komt overal vandaan. 
Zo komt Adri van Brenk trouw op de 
fiets vanuit Houten, Leo Klinkenberg, 
Hans Cloo en Hennie van Veen uit 
Leidsche Rijn, Rien van de Meer uit 
Vleuten, Theo Achterberg uit Breuke-

len en vader (95!) Wim en zoon Wim 
jr. Vermeulen uit Houten.

Gast
Soms is er een gast uitgenodigd, zoals 
Leen van de Merkt of Dirk Mulder 
van Elinkwijk, HMS-er Harrie Ach-
terberg, Holland-doelman Wijnand 
de Ruiter of oud-PVDV trainer Jan 
Huberts.
Behalve over de teloorgang van het 
Utrechtse Tophandbal praten de 
oudjes ook over de problemen in de 
maatschappij, zoals kortingen op 
pensioenen, het veelvuldig bezoeken 
van artsen in ziekenhuizen, de ver-
anderingen in de wijk Overvecht, het 
tophandbal bij Hc Houten, Mark Rutte 
en de PVDA, en de sportieve verrich-
tingen van de kleinkinderen. “Ik ben 
blij dat ik, weliswaar na een uitvoerig 
ballotagegesprek, werd toegelaten tot 
de club. Ronald van Oostenbrugge had 
me getipt, je moet je aanmelden bij de 
penningmeester van de club, Rien van 
de Meer, vertelde hij me.”

Ter ziele
Gerard is een echt Utrechts jochie ge-
bleven. Niet alleen beheerst hij nog de 
Utrechtse taal, maar ook vanwege zijn 
seizoenkaart bij Fc Utrecht. “Ik heb 
bij DOS en handbalvereniging Sport 

Vereent gekeept. Vervolgens hand-
baltrainer geworden bij onder andere 
de HMS-dames, Sport Vereent, Seyst, 
Slotervaart, UDSV en Volendam. 
Jammer dat het tophandbal in Utrecht 
helemaal verdwenen is. Onvergetelijke 
tijden waren dat, de oude Bernardhal 
liep vaak helemaal vol bij wedstrijden 
van Sport Vereent, Athleta en Attila. 
Ook het befaamde schoolhandbal 
tijdens de Kerstvakantie is ter ziele.”

Utrechts jochie
Tegen half twaalf wordt alles netjes 

opgeruimd, de vaat gewassen en de 
fiets of auto opgezocht. “Ik rij terug 
graag nog even via een omweg naar 
huis. Probeer dikwijls via Overvecht 
en de binnenstad naar de A-28 te 
rijden. Ik ben en blijf een Utrechts 
jochie, aldus de vitale ‘80’er. “

Gert van Es
gertvanes@planet.nl

Foto’s: Wijnand de Ruiter Fotografie

 

‘Eenzaamheid krijgt me niet te pakken’
Weduwnaar Gerard Grasmaijer, 78 jaar jong, heeft zich een ding 
voorgenomen na het overlijden van zijn echtgenote; ik blijf niet 
achter de geraniums zitten. Elke woensdagmorgen rond 6 uur 
gaat de wekker af in zijn woning in zijn woonplaats Zeewolde. 
Na een stevig ontbijt en een vluchtige blik in de krant, start hij 
rond half acht zijn auto voor een toeristisch ritje naar zijn hand-
balvrienden van weleer.
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Gerard Grasmaijer (midden)

Nu ik erover nadenk, zijn er toch nog 
wel wàt dingen waarvoor oma óók 
ingeschakeld wordt. Bijvoorbeeld, af 
en toe een gek liedje aan ze leren. Ja, 
vinden ze, dáár is oma wel goed in. In 
gekke dingen dan. Maar stoere dingen, 
daar hebben ze oma echt niet bij 
nodig! Want oma kan niet voetballen 
en houdt ook niet zo van ravotten. Dan 
roept ze steeds: “Jongens, kijk nou uit, 
dat wordt zo huilen!”
Opa voetbalt wel en leert Darren al 
gave trucjes die hij later op de training 
en tijdens de wedstrijd kan toepas-
sen. Opa staat ook vaak langs de lijn 
tijdens voetbalwedstrijden om Darren 
aan te moedigen. Vaak vergezeld door 
kleine musketier Caelum, die met opa 
net zo hard zijn grote broer staat aan 
te moedigen: “Hup Darren, goaaaaaal, 
yeaaaaaah!”

Als we op maandag oppassen, liggen 
de drie musketiers na een potje voetbal 
of ravotten vaak uitgevloerd tegen 
elkaar aan op de bank naar een filmpje 
op de televisie te kijken. Opa in het 
midden en de jongens aan weerskan-
ten ernaast. Soms hoor ik ze iets te 
hard fluisteren en vraagt een van de 
jongens aan opa of ze nog éééén snoe-
pie mogen. Dan zeg ik: “Wat hoor ik 
daar?” En giechelend antwoorden de 
drie musketiers: “Nie-hiets oma!”

Als ik sta te koken sluipt een knip-
ogende opa zachtjes naar mijn tas om 
er tóch nog maar een láátste snoepie 
uit te vissen. Ik schud NEE met mijn 
hoofd en wijs naar de pannen, maar 
opa doet net of hij het niet ziet. Ze 
hebben het wéér voor elkaar. “Wel zo 
meteen jullie bord leegeten hè”, roep 

ik uit de keuken. Ik hoor een zucht 
vanaf de bank en ze roepen in koor: 
“Ja-haaaa oma, dat doen we toch 
altijd!”
Nou, dáár kan ik me niets van herin-
neren helaas.

Aan tafel gaat het feestje van de jon-
gens nog even door, want opa is ‘van 
de appelmoes’ en de jongens hoeven 
hem maar aan te kijken en hup, daar 
blubt weer een kloddertje uit de pot 
op hun borden. Maandag lijkt MAG-
WEL-DAG

Of beter, MAG-WEL-VAN-OPA- 
DAG! Oma Irene wint het nóóit van 
de drie mannen. Drie tegen één, da’s 
gemeen!

Als we moe maar voldaan weer thuis 
op de bank ploffen en ik vraag aan de 
grote musketier of hij erg moe is, zegt 
hij: “Valt reuze mee hoor!” Ik maak 
een koppie thee voor ons, zet het op 
tafel en zie dat opa de binnenkant van 
z’n ogen aan het bestuderen is. De 
MAG-WEL-VAN-OPA-DAG hakte er 
weer in. Rust in huis, opa tankt bij.
“Opa Cor, je thee wordt koud”, zeg ik 
zachtjes.
Verschrikt kijkt hij op. “Hè hè, pfff, 

het was me wel weer een daggie. Wat 
een jongens hè. Ze vréten energie, 
maar ik zou ze voor geen goud willen 
missen.”

En zo is het! Op naar de donderdag, 
dan passen we op Robin en gaan we 
‘meisjesdingen’ doen. Daar komt geen 
musketier aan te pas, alleen maar prin-

sessen! Mag opa Cor een ouwe prins 
zijn. Alléén als-ie lief is!

Irene Kraaij-
enhagen

 

 

De drie musketiers
Opa Cor en onze kleinzoons Darren en Caelum, daar kom ik niet 
tussen. Ze hebben iets samen, een geheime afspraak of zo, waar 
ik, oma Irene, niets van snap. Zij begrijpen elkaar zonder één 
woord te zeggen. Een blik is al genoeg. Het zijn mannen onder 
elkaar. Net als de drie musketiers; een voor allen, allen voor 
een! Daar past geen oma tussen. Ja, wel voor een koppie thee 
met honing, of limonade en een lekker koekie of snoepie. Oma 
is, zeg maar, voor de inwendige mens. Natuurlijk is oma er ook 
voor het verschonen van een verse, dampende poepluier. Daar is 
de grote musketier géén fan van.

Ook De Oud-Utrechter wordt gelezen
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Interieurs van herrijzend Neder-
land 1940-65
Marieke Kuipers geeft ons een prachtig 
inkijkje in hoe onze interieurs in de 
jaren 1940-1965 eruit zagen. Het was 
de tijd van ‘herrijzend Nederland’. Dit 
boek biedt een overzicht van monu-
mentale binnenhuiskunst tot toevallig 
ontstane interieurs uit de wederopbouwperiode. Met honder-
den afbeeldingen van de binnenruimten van een opkomende 
welvaartsstaat.

 

Van stadsie tot stad. Utrecht 
1950-1975
De absolute bestseller van onze boeken 
over Utrecht van vroeger is weer ver-
krijgbaar. Samenstellers Ad van Liempt 
en Ton van den Berg geven in het boek 
een indruk van ontwikkelingen in de 
stad Utrecht tussen 1950 en 1975. Het 
boek bevat onder andere de beste amateurfoto’s die de auteurs 
kregen toegezonden na een oproep in lokale media. Vanwege de 
aanhoudende vraag verscheen een nieuwe druk.

 

Amsterdam-Utrecht. Van 
Rhijnspoor tot Randstadspoor
Een prachtig nieuw boek voor treinen-
liefhebbers. Iedereen denkt dat de eerste 
trein in Nederland reed tussen Amster-
dam 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.

 

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 

Ja, ik bestel:

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.

 

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!

 

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 ‘Ge-
luksvogels’ in deze krant is dit boek een absolute aanrader. Voor 
wie haar werk niet eerder las een
kans op een kennismaking.

€ 39,95 € 24,95 € 29,95

€ 15.00 € 16,95 € 12,95

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

Hoe zagen onze huizen er aan de 
binnenkant uit in de naoorlogse 
periode? Daarover gaat ‘Interi-
eurs van herrijzend Nederland 
1940-65’. Marieke Kuipers 
laat ons de binnenruimten van 
een opkomende welvaarts-
staat zien. Dit boek biedt een 

overzicht van de monumentale 
binnenhuiskunst tot de toeval-
lig ontstane interieurs uit de 
wederopbouwperiode. Het boek 
bevat beknopte essays over de 
voornaamste ontwikkelingen, 
thematische hoofdstukken over 
kleur, materialen, comfort en 

techniek en honderden afbeel-
dingen.
Het boek is gemaakt in samen-
werking met de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed.

Dit boek is gebonden, telt 320 
pagina’s en 630 afbeeldingen. 

Het is via de bestelbon op deze 
pagina en via de webshop van 
De Oud-Utrechter verkrijgbaar 
voor 39,95 euro. Dat is een in-
troductieprijs. Vanaf 31 augustus 
kost het boek 49,95 euro.

Interieurs van herrijzend 
Nederland 1940-1965
In korte tijd wist Nederland te herstellen van de enorme oorlogsschade. Na een moeilijke start van schaarste kwa-
men er tussen 1945 en 1965 meer dan 2,5 miljoen nieuwe bouwwerken bij. De bijbehorende binnenruimten waren 
veelzijdig in vormgeving voor wonen en werken, leren en kerken, winkelen en ontspannen. Dankzij overheidssteun 
voor standaardisatie en mechanisatie werd snelle en massale productie mogelijk van gebouwen, meubels, en materi-
alen voor de aankleding van de interieurs. ‘Goed Wonen’ werd een begrip.

Interieurs van herrijzend Nederland 1940-65  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  39,95
Van stadsie tot stad . Utrecht 1950-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95

Amsterdam-Utrecht . Van Rhijnspoor tot Randstadspoor  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  29,95
(LET OP: Dit boek heeft aangepaste verzendkosten van 5,75 euro)
De Dwaalgids van Utrecht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 15,00
111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  16,95
Oma kan jij nog huppelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  12,95
Kees Lam vertelt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 16,80
Roze wolkennachten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95
Licht in de Donkerstraat (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 15,00
Nach Holland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95



Zwembad Den Hommel
Met veel plezier las ik het verhaal 
over Den Hommel van Jack Meulman 
in De Oud-Utrechter van 19 februari. 
Ik was (ben) een fervent zwemster en 
heb veel gezwommen in de zwem-
baden in Utrecht. In Culemborg was 
vroeger geen overdekt zwembad. Als 
lid van de Culemborgse Reddings-
brigade ging ik naar Ozebi en ik heb 
gewaterpolood in De Liesbosch. Een 
enkele keer kregen we schoolzwem-
men in De Liesbosch (ik zat op de 
Paus Adriaan mulo in Utrecht). Mijn 
vader had op oudere leeftijd leren 
zwemmen en was daar erg enthousiast 
over. In de winter gingen we regelma-
tig op woensdagavond naar Den Hom-
mel. De auto werd vol geladen met 
vrienden of vriendinnen. Mijn moeder 
ging ook mee, die werd dan naar haar 
zus gebracht op de Goylaan en na het 
zwemmen daar weer opgehaald. Ik 
ben ook naar de EK geweest in 1966 
en heb daar Ada Kok zien zwemmen. 
Geweldig! Met veel plezier kijk ik 
terug naar die tijd en ik heb genoten 
van dit verhaal.

Ineke Rink-Geurts
inekerink@gmail.com

Het Zwarte Water
Ik las met interesse het vermakelijke 
artikel ‘Tonnetje kiepen’ van Wout 
Heinen over het Zwarte Water (De 
Oud-Utrechter van 5 maart). Graag 
wil ik, over het ontstaan van die 
bijnaam, mijn mening geven. Op 
Tweede Kerstdag 1481 werden in de 
slag bij Westbroek circa vijftienhon-
derd opgedraafde naïeve Utrechtse 
burgers gedood. Een strijd tussen de 
Kabeljauwen, tégen de Utrechters, 
de Hoeken. Het enorme aan tal lijken 
van de Utrechters werd, door mede-
burgers en franciscaanse monniken, 
uit het moerassige gebied opgehaald 
en naar Utrecht gebracht. Dat moet 
gebeurd zijn via de enige echt goede 
verbinding met de stad: de in de 
stadsrichting stromende weteringen 
zoals de Oostveensevaart (toen al ruim 
twee eeuwen oud), de Vecht en de 
Oudegracht. Indien de watergangen 
dichtgevroren waren, moet het vervoer 
erover met sleden hebben plaats 
gevonden. Volgens een tijdgenoot 
werden de in Utrecht binnengebrachte 
lijken ‘op de Neude gelegd, zoals 
vissen in het gelid op een visbank 
liggen’.
Vijf eeuwen geleden was men gewoon 
de grote voorvallen des levens, 
zoals een tornado (Donderbasuyne 
Godts), maar ook poorten, molens, 
woningen èn mensen, met bijnamen 
aan te duiden. De emotionele, in taal 
gestolde bijnaam, van het zuidelijke 
stuk Oostveensevaart werd na de 
dramatische slag, in de wereldtaal 
van de middeleeuwen, Aqua nigra: 
Zwart water. Dat nigra in die tijd dood 
en droefenis aanduidde, blijkt onder 
andere uit de Camera Nigra in het 
Aduarder klooster. Een vertrek, soms 

‘n plek pal vóór het altaar, voor mon-
niken om te sterven.
Men kan ‘Nigra’ vertalen als: ‘zwart, 
bruin of donker’, maar ook als: ‘som-
ber, duister, doods, treurig, gevaarlijk, 
verderfelijk’ etc. In plaats van let-
terlijk te denken aan ‘zwart gekleurd 
water’, past vanuit de specifieke 
Middeleeuwse sfeer een vertaling van 
Aqua Nigra (Zwart water) als Water 
des doods of dodengracht. De ove-
rige wateren in de veenruigte bleven 
gewoon: ‘Hoofddijkse-, Nieuwe- of 
Achter Wetering’ heten.

Rob Hufen Hzn.
rob@hufen.eu

Herenigd na ruim tachtig jaar
Ik ben een oud-Utrechter (89) en heb 
een kleindochter in Utrecht wonen. 
Zij bracht een krantje voor me mee, 
‘De Oud-Utrechter’. Daarin stond een 
artikel over handbal, met namen van 
spelers die ik ken van vroeger. Ik heb 
daarop gereageerd met een stukje. 
Dat werd geplaatst met mijn naam en 
adres. Een paar dagen later kreeg ik 
een brief of ik die Wim Leeman was 
uit de Nic. Ruijchaverstraat. Ja dus! 
Bleek een brief van een buurmeisje te 
zijn waarmee ik vaak speelde toen ik 
8 jaar was. Zij is ook 89. Ruim 80 jaar 
elkaar niet gezien. Inmiddels elkaar 
al een paar keer ontmoet. We hadden 

elkaar veel te vertellen.

Wim Leeman
Almere
wleeman@hetnet.nl

Hospita’s
Net zoals je diverse kamerhuurders 
hebt, heb je ook hospita’s in alle soor-
ten en maten. Ik was 21 jaar en ging 
op kamers wonen. Dat is in de stad 
Utrecht als studentenstad natuurlijk 
niet echt eenvoudig. Maar wonderwel 
heb ik geen moeite gehad een kamer 
te vinden. De kamer was gesitueerd in 
de Vossegatselaan, een zijstraat van de 
Adriaan van Ostadelaan in Utrecht.

Mijn eerste hospita was een bijzonder 
mens. Nog tijdens haar leven vertelde 
ze ons dat, ook al was zij reeds lang 
dood, we toch nog over haar zouden 
praten. En zie, ik ben er nu ook mee 
bezig. Het grappige was dat ze het 
altijd leuk vond als alle kamerbewo-
ners bij haar kwamen koffiedrinken, 
uiteraard in haar eigen kamer. Was de 
koffie op, dan was het tijd voor een 
wat sterkere versnapering. Naarmate 
de avond vorderde, kreeg mijn hospita 
de hoogte en wilde laten zien dat zij in 
de showbusiness thuishoorde. Omdat 
zij vlakbij de Duitse grens geboren 
was, had zij met het Duits geen enkele 
moeite en kende in het Duits van veel 
zangeressen de complete teksten, 
waarmee ze ons liet genieten van haar 
zang.
Waarschijnlijk juist door de sterke ver-
snaperingen kregen we op een andere 
avond een verschil van mening of 
een bepaald woord nu met een d of t 
geschreven diende te worden. De ruzie 
liep zover op, dat zij mij meedeelde 
dat ik maar een andere kamer moest 
zoeken. Ik vertelde haar daarop, dat 
ik, als zij mij mijn drie maanden voor-
uit betaalde huur de volgende dag kon 
teruggeven, direct zou vertrekken. Met 
behulp van een goede vriendin die een 
kennis had die ook kamers verhuurde, 
ging ik naar het opgegeven adres en 
kon dezelfde dag nog een nieuwe 
kamer betrekken. Je kunt wel zeggen 
dat ik het huis voor mij alleen had, 
want deze hospita (reeds lang geleden 
overleden) ging bij eenzame boeren 
als huishoudster werken. Ze kwam 
eens per maand de huur innen en ging 
daarna terug naar de alleenwonende 
boer. Of zij zich alleen bezighield met 
het huishouden weet ik niet, maar het 
bijzondere was wel dat als ik bezig 
was mij uit te kleden om naar bed 
te gaan, zij bijna altijd mijn kamer 
binnen kwam. Er gebeurde echter 
niets, ze gaf alleen haar ogen goed 
de kost. Toen zij echter bij de boeren 
uitgewerkt was en definitief naar haar 
eigen woning kwam, ben ik toch maar 
weer verhuisd.

Theo de Ruiter
ruit 2181@planet.nl
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Maar dat is toch geen prinses?
Ik kan mij nog goed herinneren dat mijn vader ons uit de krant voorlas dat op 14 maart 1961 prinses Marijke en koningin 
Juliana op de jaarbeurs in Utrecht voor de opening van de Marijkehal zouden komen. Wij woonden op vijftien minuten 
van de Croeselaan. Vol spanning spraken wij met een grote groep kinderen uit de buurt af hoe laat wij zouden vertrekken. 
Een echte prinses zien, dat gebeurde niet vaak. Onder het lopen fantaseerden wij wat wij zouden doen als de prinses naar 
ons toe zou komen. Toen wij aankwamen, mochten wij niet verder, want er waren hekken geplaatst. Dat viel vreselijk 
tegen. Wij probeerden van alles om wat naar voren te komen, omdat wij anders niets zouden kunnen zien. Maar helaas. 
Toen de auto’s kwamen aanrijden, kropen wij tussen de grote mensen door en stukje bij beetje kwamen wij steeds dich-
terbij. Er werd geklapt en ondertussen was ik weer een stukje dichterbij. Ik kon precies tussen de mensen doorkijken en 
zag een vrouw met bloemen staan en allemaal fotografen. Toen ze bijna de roltrap opgingen vroeg ik “Waar is de prinses 
nou?” Een aardige mevrouw wees mij naar de jongedame met een donkere jas en witte schoenen. “Maar dat is toch geen 
prinses?” Toen wij teleurgesteld naar huis liepen, want de meesten hadden helemaal niets kunnen zien, vertelde ik wat 
ik gezien had. Nee, een prachtige jurk had ze niet aan. Ze had geen kroontje op en ze droeg een bril. Eigenlijk leek ze op 
iedereen, niets bijzonders. Hadden wij ons daar nou zo voor uitgesloofd? (foto: Het Utrechts Archief)

Gemma de Sain de Frankrijker,
Gemma47@planet.nl

Koningin Wilhelmina in Utrecht
Koningin Wilhelmina staat bekend als de Moeder des Vaderlands. Niet zo heel veel lezers zullen koningin Wilhelmina als koningin nog iets zeggen, want na haar 
hebben koningin Juliana, daarna koningin Beatrix en nu Koning Willem-Alexander haar plaats ingenomen. Het lijkt mij daarom goed iets meer over deze koningin te 
vertellen. Wilhelmina, Helena, Pauline, Maria werd 31 augustus 1880 in Den Haag geboren als dochter van koning Willem III en koningin Emma. Zij is het enig kind 
uit het tweede huwelijk van haar vader. Als ze ruim tien jaar is, sterft haar vader en neemt haar moeder, koningin Emma, zijn taak over als regent en bezoekt ze alle 
provincies. Natuurlijk wordt ook Utrecht aangedaan. Ter gelegenheid van het feit, dat 
350 jaar geleden de Unie van Utrecht werd opgericht (1579), legden op 23 januari 
1929 drie generaties Oranje - koningin-moeder Emma, koningin Wilhelmina en prinses 
Juliana, kransen bij het standbeeld van Jan van Nassau op het Domplein in Utrecht 
(foto). Maar daarmee hield het bezoek aan Utrecht niet op. In juli 1946 o.a. was er in 
de Domkerk een erepromotie van prins Bernhard. Hierbij aanwezig waren zijn vrouw, 
prinses Juliana en zijn schoonmoeder koningin Wilhelmina. Op 12 mei 1948 maakt 
Wilhelmina haar troonsafstand bekend en op 4 september 1948 leidt zij persoonlijk 
op het balkon van het Dampaleis, “haar geliefd kind” bij ons volk in. Zij zelf gaat dan 
wonen in paleis Het Loo in Apeldoorn.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.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



Roel Bos
Ik ben op zoek naar Roel Bos. Hij 
heeft gewoond in de Cornetstraat 
op nr 10 en had een broer; Riks of 
Riksy. Zijn ouders zijn inmiddels 
al overleden. Ik heb vernomen van 
iemand dat Roel Bos nog steeds in 
Utrecht woont, ergens bij de Plantage. 
Wie kan mij helpen? Ik woonde in 
de Hoveniersstraat en hij was toen 
mijn beste vriend. We hebben samen 
gevoetbald, stappen, dansles bij Cor-
nelissen op de Oudegracht. Doordat 
ik ging samenwonen, ben ik hem uit 
oog verloren. Ik heb hem nog eens 
gezien op de braderie Amsterdam-
sestraatweg, maar daarna nooit meer. 
Wie helpt mij? Ik wil weten hoe het 
hem vergaat en nog eens de oude tijd 
met hem ophalen.

Peter (’Piet’) van Brienen
030-2420947
peter.van.brienen@tele2.nl

Koor zoekt leden
Het Kanaleneilandkoor is een koor 
van ouderen. Wij zingen met veel 
plezier. Ons repertoire is grotendeels 
Nederlands. Onze dirigent is Jan 
van Wieringen. Wij zingen iedere 
maandagmiddag van 2 tot 4 uur in 
het 3-Generatie-Centrum aan de Ber-
nadottelaan 23, Kanaleneiland (3527 
GA Utrecht). We bestaan bijna 10 
jaar en hebben momenteel 12 leden. 
Uitbreiding zou fijn zijn! Aarzel niet 
en kom het vrijblijvend proberen!

Tante Sjaan
Ik heb altijd een goede band gehad 
met een tante waarmee ik tien jaar 
scheelde. Ze was de jongste zus van 
mijn vader; tante Sjaan. In 1943 was 
er tekort aan eten. Wij hadden ge-
hoord dat in het noorden van het land 
nog genoeg bij de boeren was. Wel, 
wij met de fiets met massieve banden, 
zakken en touw er op uit. Onderweg 
bij boeren probeerden wij ergens mee 
te helpen en wat eten voor thuis te 
vergaren. Op een dag viel tante Sjaan 
van haar fiets. Lieve mensen die daar 
woonden kwamen helpen. Mijn tante 
had al een gat in haar kousen. Vlug 
zei zij tegen mij: “Je moet zeggen ‘O 
kijk eens, je hebt een gat in je kous’.” 
Zij schaamde zich voor dat ongemak. 

Later hebben wij erom gelachen, 
gelukkig. Wanneer er een jonge leuke 
boer in de buurt was, mocht ik ook 
geen tante zeggen. Toch een leuke tijd 
zo samen. Maar wij zijn tot Dalfsen 
gekomen en hebben heel wat manden 
met sokken gestopt en tussen de koei-
en in de stal geslapen. Op de terugweg 
zaten wij vol met zakken. Zo vol dat 
we moesten lopen. Zelfs op de stang 
van de fiets lag een zak. Wanneer wij 
van een holletje naar beneden gingen, 
konden wij op het zadel zitten en 
zongen dan ‘Hort sik, hort sik, ouwe 
trouwe merrie’. Verder weet ik het niet 
meer. ‘Ver van huis, voor het donker 
weer thuis’ kwam er ook in voor. Wie 
kan mij helpen aan dit liedje? Zou ik 
erg op prijs stellen.
Tante Sjaan is er niet meer. Op haar 
verzoek heb ik haar uitvaart geregeld. 
Ben daar nog trots op.

Miep Hasenbos Nietveld
030-2890397

Repair Café Transwijk-Bijn-
kershoek
Donderdag 21 maart is Repair Café 
Transwijk-Bijnkershoek geopend voor 

reparatieklusjes. De vrijwilligers gaan 
weer aan de slag voor iedereen die 
dat wil. In dit repaircafé worden niet 
alleen kleine huishoudelijke apparaten 
gerepareerd, maar ook fietsreparaties 
uitgevoerd. Het Repair Café is open 
van 13.30 tot 16.00 uur en is te vinden 
in woon-zorgcentrum De Bijnkers-
hoek. Van Bijnkershoeklaan 250 in 
Utrecht. Dit repaircafé is in principe 

elke eerste en derde donderdag van de 
maand open.

Repair Café Utrecht Oost
Repair Café Utrecht-Oost is zaterdag 
30 maart weer open voor belangstel-
lenden. Deze keer is er extra aandacht 
voor het opknappen van tuingereed-
schap. Maar ook andere reparaties 
worden gedaan, waaronder eenvoudi-

ge fietsreparaties. Behalve tuingereed-
schap worden er messen, scharen 
en ander gereedschap geslepen. Het 
Repair Café Utrecht-Oost is te vinden 
in activiteitencentrum De Wilg, 
Mecklenburglaan 3-5 in Utrecht en is 
open van 13.30 tot 16.00 uur. Er wordt 
tot 16.30 uur gerepareerd. In principe 
is dit repaircafé iedere laatste zaterdag 
van de maand open.

Reumacollecte
Tot en met 23 maart kunnen ze in 
Utrecht weer bij u aan de deur komen, 
de collectanten van Reuma Nederland. 
Mensen met reuma, artsen, onderzoe-
kers, politiek, zorg en bedrijfsleven: 
Reuma Nederland brengt hen in 
beweging met één doel: een betere 
kwaliteit van leven met reuma. Reuma 
Nederland verbindt mensen, financiert, 
geeft richting en vraagt aandacht. Zij 
doen dit zonder subsidie en zijn dus 
afhankelijk van uw giften.

Nieuwe verhalen welkom
Nog steeds zijn nieuwe verhalen voor 
De Oud-Utrechter zeer welkom. Af-
gelopen maanden leverden oproepen 
als deze leuke inbreng van (oud-)
Utrechters op, maar dat mag nog veel 
meer worden! Een bijzondere herin-
nering aan vroeger in Utrecht? Zet op 
papier of typ uit op uw computer en 
stuur het ons toe! Dat kan naar: info@
deoud-utrechter.nl of per post naar: De 
Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP 
Utrecht.
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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.

Transformatorhuisje
Mijn vader is van 1931 tot 1967 archi-
tect geweest in Utrecht, grotendeels 
bij en voor de PUEM. De Provinciale 
Utrechtse Electriciteits Maatschappij 
heeft van 1916 tot de samenvoeging 
met het GEB Utrecht (REMU) de 
Elektriciteitsvoorziening in de Provin-
cie verzorgd. Mijn vader heeft in die 
jaren nagenoeg alle gebouwen voor de 
PUEM ontworpen. Een van zijn eerste 
grote opdrachten was het Hoofdkantoor 
aan de Catharijnesingel uit 1938, dat 
heeft moeten wijken voor Hoog Catha-
rijne. Ik ben een boek aan het schrijven over zijn werk. Nagenoeg alle gebouwen, zoals schakelstations en trafohuisjes, 
heb ik al opgespoord, maar van één transformatorhuisje heb ik alleen een foto, waarvan ik niet weet waar die gemaakt 
is. Het moet ‘ergens’ in de provincie Utrecht staan in een bosachtige omgeving. Het zou mijn laatste ‘ontdekking’ zijn, 
zodat ik het schrijfwerk kan afronden. Reacties zijn welkom!

Ed. Schulte, architekt AvB
Burg. van Beugenstraat 22
4904 LT Oosterhout
0162-422315

Stichting Leergaloos: 55-plussers ondersteunen basisscholen
De missie van stichting Leergaloos is het verbinden van generaties. Dit doen we 
door 55-plussers wekelijks een paar uur te laten ondersteunen op een basis-
school in hun eigen buurt. Door dit wekelijkse contact ontstaan duurzame, 
waardevolle relaties tussen de generaties. Leergaloos biedt de vrijwilligers een 
leuke en zinvolle tijdsbesteding, de leerkrachten de mogelijkheid te kunnen 
beschikken over een paar extra ogen, oren en handen en de leerlingen extra 
aandacht van iemand met veel levenservaring. Drie generaties, die veel plezier 
beleven aan het samen leren!
Daarnaast ontmoeten de vrijwilligers elkaar op de door Leergaloos georgani-
seerde bijeenkomsten en workshops. Meer informatie over Leergaloos kunt u 
vinden op www.leergaloos.nl.
Leergaloos is in schooljaar 2016-2017 gestart met drie scholen en zeven vrijwil-
ligers. Inmiddels doen er meer dan 30 scholen en 50 vrijwilligers mee en we 
blijven hard groeien. Vindt u het leuk een paar uur per week mee te draaien op een basisschool in uw eigen buurt? Dan 
komen we graag met u in contact! U kunt mailen naar info@leergaloos.nl of bellen met Jennet Boon, 06-27070611 of 
Margriet de Meulemeester, 06-47448466.
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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-
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Reclamestudio Baasimmedia, 
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Onze mulo was een hervormd-chris-
telijke school. “Kan nooit kwaad”, 
zei mijn vader, en het was lekker 
dichtbij. Zelf heeft hij er overigens 
nooit een voet over de drempel gezet. 
De schooldag begon altijd met gebed, 
waarna een begin werd gemaakt met 
een schier eindeloze reeks vakken: 
Nederlands, Frans, Duits, Engels, 
aardrijkskunde, geschiedenis, wis- en 
natuurkunde, boekhouden, handels-
rekenen. De leraren waren god-
vruchtige, oudere mannen, die, voor 
zover ik mij herinner, nooit vloekten. 
Ergste krachtterm die ik gehoord heb: 
‘Welseldrementsgansvijfde’. Geslagen 
werd er ook niet; wel herinner ik me 
een type, van wie ik de naam niet 
meer weet, die heel gemeen je oor 

kon omdraaien, zodat het na uren nog 
gloeide. Mijnheer Bos, een rijzige 
man, die wiskunde, boekhouden en 
handelsrekenen doceerde, had zo 
zijn eigen termen van afkeuring. Als 
iemand iets heel doms had gezegd 
bijvoorbeeld: “Goede morgen Judith, 
mij ook zo’n krentenmik.”

Alle respect
Het waren strenge, maar zeer capabele 
en gerespecteerde heren, die in de klas 
strikte orde handhaafden. De porties 
huiswerk logen er niet om. Er moest in 
die dagen heel wat (soms onzin, vond 
ik) worden bestudeerd. Met mijnheer 
Bunschoten had ik een goede band, 
maar hij kon het niet uitstaan als ik zat 
te kletsen met Alex, naast mij in de 
bank, die later dominee is geworden. 
Hij zette me in de hoek of stuurde me 
de gang op. Kort voor het eindexa-
men zei hij: “Jij krijgt straks allemaal 
tweeën of allemaal achten.” Hij heeft 
gelijk gekregen.
Als de ‘Buns’ - we waren sterk in 
bijnamen - geschiedenis gaf, kon hij 

prachtig vertellen over helden uit 
ons verleden, die tegenwoordig als 
avonturiers, schurken, moordenaars of 
racisten worden afgeschilderd. Maar 
de klas hing aan zijn lippen en ik moet 
zeggen dat mijn grote belangstelling 
voor de historie toen begonnen is. Met 
de heren Bunschoten en Wolters is de 
klas nog een keer naar de Bedrieger-
tjes in Arnhem op schoolreis geweest, 
herinner ik me. Die twee waren beslist 
de kwaadsten niet.

Discriminatie
De schoolprestaties werden gehono-
reerd met cijfers, die drie keer per jaar 
werden geboekstaafd in rapporten. 
Kenmerkend voor die tijd was dat je 
cijfers werden opgeteld. De uitkomst 
stond in een rubriek ‘aantal behaalde 
punten’ of zoiets. Daarnaast waren 
er twee rubrieken met de laagste 
en de hoogste optelsom van andere 
klasgenoten, zodat je precies kon zien 
waar je stond. Ontzettend discrimine-
rend natuurlijk voor degenen die laag 
scoorden in de pikorde.

Anders dan in sommige katholieke 
scholen kregen meisjes en jongens 
gezamenlijk les, behalve met gymnas-
tiek. We hadden best een leuke klas. 
In mijn periode van ontluikende 
verlangens keek ik wel eens tersluiks 
naar een dame schuin voor me, die 
haar welgevormde lichaam etaleerde 
in strakke truitjes. Verder was ik nog 
niet zo bezig met de liefde. Van de 
fraaie benen van een andere klasgeno-
te, waarover veel gesproken zou zijn, 
hoorde ik pas toen ik al van school 
was. Ook van de stille adoratie door 
een aardig, bescheiden meisje, wat ik 
later vernam, was ik me nooit bewust. 
Een gemiste kans, maar ik heb later 
toch nog een Annie ontmoet. Toen al 
was ik een voorstander van gemengd 

onderwijs. Jongens en meisjes leren 
elkaar op een goede manier kennen 
en misschien begrijpen. De orde in 
een klas is ermee gediend dat ze zich 
voor elkaar gedragen. De diverse 
schoolfeestjes en -reisjes waren altijd 
gezellig en blijven in mijn herinnering 
hangen als ware evenementen. Toen 
ik na het examen naar de Rijkskweek-
school ging, vroeg de directeur daar of 
ik me niet vergiste. Er waren immers 
twee christelijke kweekscholen, een 
hervormde en een gereformeerde, aan 
dezelfde Maliebaan. Maar nee hoor, 
ik koos, met alle respect voor religie, 
toch voor openbaar onderwijs.

Bert Kieboom
kieboomb@xs4all.nl

Welseldrementsgansvijfde
Kort na de oorlog, in 1947, mocht ik naar de mulo, de academie voor armelui’s kinderen. Het ‘onder-
wijsinstituut’, aanvankelijk een dependance van de Bouwstraatschool, was gevestigd in een paar 
bovenlokalen van een oud schoolgebouw aan de Poortstraat, hoek Bollenhofsestraat, in de wijk Witte-
vrouwen in Utrecht. Beneden zat een blo-school (buitengewoon lager onderwijs) voor minder begaaf-
den. Het waren meest aardige kinderen, voor wie het als een eer gold onze schooltassen te dragen. 
Erg gênant, vond ik. Tegenwoordig zit in het gebouw een Jenaplan-school voor basisonderwijs.
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Leraren Wolbers (links) en Bunschoten (1950, foto Bert Kieboom)

Derde en vierde klas mulo 1950 (foto Bert 
Kieboom)

Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van vorige keer ging over het vroege mooie weer dit jaar. De oplossing luidde:

De natuur is weken voor op schema

Velen hadden dat goed. Uit alle goede inzenders hebben wij drie prijswinnaars geloot die ieder een exemplaar 
krijgen van de populaire jazz-cd ‘Dinnertime for hungry collectors’. De prijswinnaars die de cd krijgen toegezonden 
zijn: Cornelis Bronk, Gerda van Rijsbergen en G. van Vliet.
Voor de nieuwe puzzel hebben we weer een hele andere prijs. Drie prijswinnaars krijgen ieder twee toegangskaarten 
voor het Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht in Utrecht, waar ver weg dichterbij komt! Beklim de trappen van 

het observatorium en bewonder de 
sterrenhemel op een Sterrenkijk-
avond. Kom alles te weten over 
het bijzondere gebouw, de sterren 
en het weer in een tentoonstelling, 
rondleiding of lezing. Sonnen-
borgh is gebouwd op een monumentaal bastion uit 
de 16e eeuw.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 
28 MAART 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.

Horizontaal
1. deel van een fiets; 7. omhoog hijsen; 12. cilinder; 13. Amerikaanse gouden munt; 14. grasland; 15. aluminium (scheik. afk.); 
17. groot van lengte; 19. insect; 21. hoge raad (afk.); 22. nachthemd; 24. deel van bestek; 27. Bulgaarse munt; 28. boksstoot; 30. 
keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 31. een blad papier; 32. overwinning; 33. bedorven; 35. platte vloersteen; 37. schudmand 
voor graan; 38. warme drank; 41. sociaal economische raad (afk.); 42. staat in Amerika; 44. glazen verpakking; 46. betaal-
middel; 47. lichte herenoverjas; 48. pas in dienst gestelde soldaat; 49. Engelse edelman; 50. plaats in Gelderland; 52. bouw-
steentjes voor kinderen; 54. wasbekken; 56. hazenslaap; 58. draagbare computer; 61. alsmede; 62. Servische munt; 64. soort 
dakbedekking; 65. haarbos; 67. dierengeluid; 68. opstootje; 70. ontvangstbewijs; 72. kolenemmer; 73. keukendoekje; 76. zwaar 
en lomp; 77. verbrandingsrest; 78. staat of natie; 79. land in Azië; 81. Frans lidwoord; 82. platte zeevis; 83. plaats in Duitsland; 
84. algemene ouderdomswet (afk.); 86. vakman die etalages inricht; 87. uitwas aan eikenblad.
 
 
Verticaal
1. kinderbeveiliging; 2. paardenslee; 3. aardkluit; 4. meertje; 5. landvoogd; 6. insectenetend zoogdier; 7. godsdienstig gebouw; 8. 
verdriet (misère); 9. roem; 10. Chinese munt; 11. zenuwachtig; 16. paleis in Apeldoorn; 18. hoogste punt van een huis; 20. dun 
en mager; 21. tuinafscheiding; 23. bladader; 25. huisdier; 26. wild zwijn; 27. deel van camera; 29. deel van servies; 32. met zand 
gevulde tijdmeter; 34. duivenhok; 36. klagend geluid; 37. oeverkant; 39. gezongen toneelspel; 40. rangtelwoord; 42. kookgerei; 
43. voorziening in een auto; 45. tennisterm; 46. vrijgevig; 51. waterdoorlatend; 53. bitter lichaamsvocht; 54. plaats waar iets lekt; 
55. schijf of part; 56. telwoord; 57. boterton; 59. plaats in Gelderland; 60. Frans automerk; 62. onweersverschijnsel; 63. leuning 
van een schip; 66. muurholte; 67. kerkelijke straf; 69. apensoort; 71. halsboord; 73. schildknaap; 74. droogvloer; 75. stevig stuk 
hout; 78. plezier; 80. kloosterzuster; 82. rondhout; 85. woensdag (afk.).
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Horizontaal 1. deel van een fiets; 7. omhoog hijsen; 12. cilinder; 13. Amerikaanse gouden munt; 14.
grasland; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. groot van lengte; 19. insect; 21. hoge raad (afk.); 22. nacht-
hemd; 24. deel van bestek; 27. Bulgaarse munt; 28. boksstoot; 30. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 31. een blad papier; 32. overwinning; 33. bedorven; 35. platte vloersteen; 37. schudmand voor
graan; 38. warme drank; 41. sociaal economische raad (afk.); 42. staat in Amerika; 44. glazen verpak-
king; 46. betaalmiddel; 47. lichte herenoverjas; 48. pas in dienst gestelde soldaat; 49. Engelse edel-
man; 50. plaats in Gelderland; 52. bouwsteentjes voor kinderen; 54. wasbekken; 56. hazenslaap; 58.
draagbare computer; 61. alsmede; 62. Servische munt; 64. soort dakbedekking; 65. haarbos; 67. dier-
engeluid; 68. opstootje; 70. ontvangstbewijs; 72. kolenemmer; 73. keukendoekje; 76. zwaar en lomp;
77. verbrandingsrest; 78. staat of natie; 79. land in Azië; 81. Frans lidwoord; 82. platte zeevis; 83.
plaats in Duitsland; 84. algemene ouderdomswet (afk.); 86. vakman die etalages inricht; 87. uitwas
aan eikenblad.

Verticaal 1. kinderbeveiliging; 2. paardenslee; 3. aardkluit; 4. meertje; 5. landvoogd; 6. insectenetend
zoogdier; 7. godsdienstig gebouw; 8. verdriet (misère); 9. roem; 10. Chinese munt; 11. zenuwachtig;
16. paleis in Apeldoorn; 18. hoogste punt van een huis; 20. dun en mager; 21. tuinafscheiding; 23. bla-
dader; 25. huisdier; 26. wild zwijn; 27. deel van camera; 29. deel van servies; 32. met zand gevulde
tijdmeter; 34. duivenhok; 36. klagend geluid; 37. oeverkant; 39. gezongen toneelspel; 40. rangtel-
woord; 42. kookgerei; 43. voorziening in een auto; 45. tennisterm; 46. vrijgevig; 51. waterdoorlatend;
53. bitter lichaamsvocht; 54. plaats waar iets lekt; 55. schijf of part; 56. telwoord; 57. boterton; 59.
plaats in Gelderland; 60. Frans automerk; 62. onweersverschijnsel; 63. leuning van een schip; 66.
muurholte; 67. kerkelijke straf; 69. apensoort; 71. halsboord; 73. schildknaap; 74. droogvloer; 75. ste-
vig stuk hout; 78. plezier; 80. kloosterzuster; 82. rondhout; 85. woensdag (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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28 39 13 48 43 , 62 83 54 40 23 7 86 79 24

37 74 26 5 20 66 21 50 56 49 77 80 47

Horizontaal 1. deel van een fiets; 7. omhoog hijsen; 12. cilinder; 13. Amerikaanse gouden munt; 14.
grasland; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. groot van lengte; 19. insect; 21. hoge raad (afk.); 22. nacht-
hemd; 24. deel van bestek; 27. Bulgaarse munt; 28. boksstoot; 30. keel-, neus- en oorheelkunde
(afk.); 31. een blad papier; 32. overwinning; 33. bedorven; 35. platte vloersteen; 37. schudmand voor
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Mijn wereld 
stond even stil
Als je kaal wordt ten gevolge van bestraling of een 
chemokuur biedt Haar op Maat Pelatti je een speciale 
regeling. Het advies is om nog voor het starten van de 
medische behandeling een afspraak te maken. 
Dan wordt geheel vrijblijvend alle informatie 
gegeven. Er wordt gekeken welk haartype en 
model bij je past om tot een identiek kapsel 
te komen. Daarna wordt een haarwerk 
gereserveerd. Daar zijn geen kosten aan 
verbonden. Als er uiteindelijk geen haar-
uitval optreedt en een haarwerk niet nodig is, 
dan hoeft het niet te worden afgenomen.

Goede begeleiding
Na het aanmeten van het haarwerk blijven de specialisten 
van Haar op Maat Pelatti je begeleiden. Onderhoud van 
het haarwerk is belangrijk. Dit geldt zowel voor haar-
werken van echt haar als haarwerken gemaakt van een 
kunstvezel. Er wordt een persoonlijke cursus aangeboden. 
Je leert hoe je je haarwerk moet wassen en behandelen 
en krijgt aanvullende handige tips. Hieraan zijn uiteraard 
geen kosten verbonden. Zelfs haarwerken die elders 
zijn aangeschaft, mogen bij Haar op Maat in onderhoud 
worden gebracht.

Kappers met een plus
Goede en deskundige begeleiding over haarwerken wordt 
bij Haar op Maat Pelatti als vanzelfsprekend gezien. Het 
team bestaat uit gespecialiseerde vakmensen; allen vanuit 
de basis gediplomeerde kappers, echter met een plus. 
Deze plus is nodig om een goede haarwerkspecialist te 
kunnen zijn. Zij volgen de vernieuwingen op de voet. Er 
wordt gewerkt met de beste kwaliteit echt haar en de 
mooiste kunstvezels die niet van echt te onderscheiden 
zijn. Doordat er gewerkt wordt vanuit eigen atelier kan aan 
al je eisen en wensen voldaan worden. Met de modernste 
technieken en meer dan 30 jaar ervaring staan zij garant 
voor kwaliteit en stijlvolle haaroplossingen bij het maken 
van jouw haarwerk. 

Veerle (36):

Ik zou kaal gaan 
worden en wat zag 
ik daar tegenop. 
Maar ik ben 
supergoed geadvi-
seerd, niets is teveel 
en je wordt discreet 
geholpen in een heel 
prettige omgeving. 
Het haarwerk dat 
voor mij gemaakt is, 
is precies zoals mijn 
eigen haar en voelt 
heel vertrouwd. 
Dank je wel team 
Haar op Maat,  jullie 
hebben mij zo blij 
gemaakt! 

 
Haar op 

Maat Pelatti is 
gecertificeerd en 

erkend leverancier van 
alle zorgverzeke-

raars. 

Haar op Maat Pelatti
Rijnlaan 5, 3522 BA Utrecht  •  030-288 24 02

Vestiging Ziekenhuis St. Antonius
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht  •  030-210 21 62
pelatti@haaropmaat.nl  •  www.haaropmaat.nl

Als je het nare bericht krijgt dat je ziek bent en dat 
een chemokuur het gevolg is, denk je natuurlijk ook 
meteen aan je haar. Je moet er niet aan denken dat 
je haar uit gaat vallen en dat je kaal wordt. Dat is niet 
zomaar iets, het is heel aangrijpend.

Het dragen van een 
haarwerk is vaak geen 

keuze, maar een noodzaak
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Ongeveer 30 uur in de week.
Interesse? Dan zien wij graag jouw CV per mail tegemoet.
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de basis gediplomeerde kappers, echter met een plus. 
Deze plus is nodig om een goede haarwerkspecialist te 
kunnen zijn. Zij volgen de vernieuwingen op de voet. Er 
wordt gewerkt met de beste kwaliteit echt haar en de 
mooiste kunstvezels die niet van echt te onderscheiden 
zijn. Doordat er gewerkt wordt vanuit eigen atelier kan aan 
al je eisen en wensen voldaan worden. Met de modernste 
technieken en meer dan 30 jaar ervaring staan zij garant 
voor kwaliteit en stijlvolle haaroplossingen bij het maken 
van jouw haarwerk. 

Veerle (36):

Ik zou kaal gaan 
worden en wat zag 
ik daar tegenop. 
Maar ik ben 
supergoed geadvi-
seerd, niets is teveel 
en je wordt discreet 
geholpen in een heel 
prettige omgeving. 
Het haarwerk dat 
voor mij gemaakt is, 
is precies zoals mijn 
eigen haar en voelt 
heel vertrouwd. 
Dank je wel team 
Haar op Maat,  jullie 
hebben mij zo blij 
gemaakt! 
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Als je het nare bericht krijgt dat je ziek bent en dat 
een chemokuur het gevolg is, denk je natuurlijk ook 
meteen aan je haar. Je moet er niet aan denken dat 
je haar uit gaat vallen en dat je kaal wordt. Dat is niet 
zomaar iets, het is heel aangrijpend.

Het dragen van een 
haarwerk is vaak geen 

keuze, maar een noodzaak
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Mijn wereld 
stond even stil
Als je kaal wordt ten gevolge van bestraling of een 
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regeling. Het advies is om nog voor het starten van de 
medische behandeling een afspraak te maken. 
Dan wordt geheel vrijblijvend alle informatie 
gegeven. Er wordt gekeken welk haartype en 
model bij je past om tot een identiek kapsel 
te komen. Daarna wordt een haarwerk 
gereserveerd. Daar zijn geen kosten aan 
verbonden. Als er uiteindelijk geen haar-
uitval optreedt en een haarwerk niet nodig is, 
dan hoeft het niet te worden afgenomen.
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Haar op Maat heeft een vacature voor een collega kapster. 
Ongeveer 30 uur in de week.
Interesse? Dan zien wij graag jouw CV per mail tegemoet.
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