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  Bij ons thuis thuis was inko-
pen doen bij Galeries Moder-
nes of de Hema een gewone 
zaak. Hadden we wat nodig, 
dan gingen we eerst naar de 
Hema en soms daarna naar 
de Galeries Modernes. Bij 
beide was namelijk voor ons 
alles te koop wat wij zo nu en 
dan nodig hadden. 

  Zo ging ik voor mijn moeder bij de 
Hema de eau de cologne halen. Ik 
kreeg dan een oud fl esje mee, dat 
gevuld terug moest komen. Midden 
in de Hema stond een groot met eau 
de cologne gevuld vat. Of het van 
het merk Boldoot of Nr. 4711 was, 
weet ik niet meer. Het leek toch al-
lemaal op elkaar. Deze fl esjes waren 
eens gekocht of cadeau gekregen en 
gebruikt om vervolgens om de zoveel 
tijd opnieuw te vullen.
Wat we kochten hield natuurlijk ook 
verband met de inhoud van moeders 
portemonnee. Zeg maar, wat mijn 
moeder apart had kunnen leggen in 
de achterliggende weken. In ieder 
geval hadden wij het thuis niet breed 
en dan brachten de Hema en Galeries 
Modernes vaak uitkomst. En daar ging 
het ons tenslotte om!

     De Franse Bazar 
De Galeries Modernes heeft een lange 
geschiedenis, die teruggaat tot in de 
19e eeuw, toen in Rotterdam de eerste 
Grand Bazar Francais (zoals het toen 
nog heette) werd geopend (1871). In 
1901 in Utrecht begonnen in de Bak-
kerstraat, vestigde de Franse Bazar 
zich drie jaar later in de Lange Vies-
traat. In 1925 werd de naam Grand 
Bazar Francais gewijzigd in Galeries 
Modernes.

  Op 13 maart 1939 brandde het waren-
huis totaal af en werd op 26 mei 1941 
na de brand offi cieel heropend op hoek 
Oudegracht/Lange Viestraat. De brand 
kwam de gemeente niet ongelegen, 
want bij de herbouw zou het complex 
meer naar achter geplaatst kunnen 
worden voor verbreding van de Lange 
Viestraat en dat gebeurde nog in 

hetzelfde jaar.
Ik had daar tijdens mijn sollicitatie 
totaal geen weet van. Vermoedelijk 
meneer Holla, de personeelschef, ook 
niet. Hij vroeg er niet om. Tijdens 
de aanleg van telefoonkabels(?), 
waarvoor het trottoir werd open 
gelegd, kon ik de oude fundering nog 
waarnemen. 

     Het lot beslist 
Een rekening van NV De Galeries 
Modernes Nederland heb ik niet 
teruggevonden. Wel bewaar ik vele 
herinneringen aan dit warenhuis aan 
de Oudegracht, doordat ik daar van 
1957 tot 1962 heb gewerkt en opklom 
van ‘verkoper’ naar ‘1e verkoper’ op 
de afdeling horlogerie/uurwerken. 
Meneer Fluit was daar mijn chef 
en onze ‘chef de etage’ was meneer 
Kruft. Deze personen sprak je niet 
aan met hun voornaam, maar altijd 
met ‘meneer’. Voor een cheffi n gold 
natuurlijk ‘mejuffrouw’, omdat zij 
ongetrouwd was.
Ik werd aangenomen door de perso-
neelschef, meneer Holla. Werkte ik 
voorheen bij mijn oude werkgever op 

zaterdag tot 13.00 uur, nu werd het 
dus doorwerken tot 18.00 uur. Daarna 
naar de derde etage om het kasgeld 
op te bergen. Meestal stonden we om 
18.15 uur buiten om naar huis te gaan. 
De maandagmorgen vrij. Dat bleef ik 
wat langer op bed liggen en bereidde 
mij vervolgens voor op de maan-
dagmiddag. Meneer Holla meende 
dat ik geschikt was voor de afdeling 
Horlogerie-uurwerken. Of was het 
omdat daar een vacature was? In ieder 
geval ik zag het daar ook wel zitten. 
Het lot had beslist!

   Nieuwe start 
Ik begon vrijdag 1 november 1957 
en kwam in een totaal andere wereld 
terecht. In mijn getuigschrift staat 
dat ik van 1 november 1957 tot 28 
februari 1962 bij hen in dienst was als 
verkoper. Hierbij werd vergeten dat ik 
tussen 6 augustus 1958 en 30 januari 
1960 mijn dienstplicht had vervuld.
De overgang van mijn vroegere werk 
als jongste kantoorbediende naar ver-
koper horlogerie gaf geen problemen. 
Wel miste ik de mij toevertrouwde 
stencilmachine, evenals de verzen-

ding, en dus het klaarmaken, van de 
dagelijkse post en vooral het brengen 
van de aangetekende post bij het 
postkantoor aan de Moreelselaan. En 
het boodschappen doen bij kantoor-
boekhandel Mado & Co, waar men 
mij al aardig kende. Wat mij later 
goed van pas kwam.

   Drukte 
De zomerdrukte van 1957 was net 
voorbij bij de Galeries Modernes 
aan de Oudegracht. Een drukke tijd 
brak aan voor de inkopers van dit 
grote warenhuis in Utrecht. Ik moest 
eerst maar eens kennismaken met 
mijn nieuw afdelingschef, etagechef 
en collega´s; niet alleen die van de 
afdeling Horlogerie, maar van de hele 
werketage. Dus ook de dames. In 
mijn geval de parterre (dus 
gelijkvloers), waar ik veel 
van ben vergeten in de loop 
der tijd. Er werd natuurlijk 
volop uitgekeken naar de 
Sinterklaas en de Kerstdagen. 
De vitrinetoonbank was toen 
ik kwam dan ook propvol 
met dames- en herenhorloges. 

Aan de andere kant viel het mij op dat 
de glasplaten vol zaten met krassen. 
Maar op den duur went alles en daar 
werd blijkbaar niet op gelet. Als het te 
kopen uurwerk maar op tijd liep!

   Zwarte Woud 
Wat ook goed op tijd moest lopen, 
waren de klokken aan de wand en de 
staande klokken. Evenals de veelge-
vraagde koekoeksklokken die niet 
waren aan te slepen. Werd de verkoop 
hiervan minder, dan koos men vaak 
voor de zogenaamde Zaanse klok. 
Die werden ook goed verkocht. Deze 
werden oorspronkelijk gemaakt van 
1680 tot 1730 in de Zaanstreek. Maar 
dat was lang geleden.
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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.nl

alting uitvaartenruimte voor afscheid

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

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting
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www.vanleeuwenjuweliers.nl - GOUD ZILVER  en inkoop - vestiging IJsselstein Doelenstraat 2

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910 

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910

 

Wittevrouwenstraat 20 – 3512 CT Utrecht 
Tel. 030-2314839 – info@ sleutelkoning.nl 

WWW.SLEUTELKONING.NL 

 
Wij leveren toegangscontrolesystemen voor 

Particulier - Bed & Breakfast – Bedrijven 
  

VEILIG – SIMPEL – BETAALBAAR 
Een sleutel is niet meer nodig! 
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Ga mee met Peter Langhout Reizen

8 dgn busreis Kroatië
Compleet vanaf 299      Reiscode: BE43902
Spectaculair lage prijs
Hotel aan de kust
	Excursies naar: Rijkea, Opatija, Plitvice  
 Meren, Istrië, Porec en Rovinj

 26 april met vertrekgarantie

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

8 dgn busreis all inclusive Spanje
Compleet vanaf 349      Reiscode: BE43907
	Incl.  Nederlandstalige gids Barcelona
	Drankjes incl. tussen 10.00 en 23.00 u.
	Excursies: Tordera, Tossa de Mar,   
 Barcelona, binnenland Catalonië en  
 Montserrat

 19 en 26 april  met vertrekgarantie

8 dgn busreis Zwitserland en 
trein Jungfraujoch 

Compleet vanaf 749      Reiscode: BE44825
	Incl. treinritten t.w.v. ca. € 200,-
	Excursies: trein Jungfraujoch & Golden
 Pass Express, Gstaad, Bern, Montreux  
 en Basel

 24 mei met vertrekgarantie

12 dgn busreis Scandinavië en de 
Noordkaap 

Compleet vanaf1299    Reiscode: BE39988
Middernachtzon op de Noordkaap
	Excursies: Jönköping, Helsinki, Fins   
 merengebied, Rovaniemi, Noordkaap,  
 Karasjok, Lulea, Stockholm met gids  

 17 juni met vertrekgarantie

Nu extra

voordelig! Spectaculair 

lage prijs!

Alle merken 

auto’s

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

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Bandenservice
•  Aircoservice

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

 

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

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

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken



wel erg af en ik kreeg de klok 
maar niet aan de gang. Bij een 
tweede bezoek lukte het wel.

Ik voelde direct aan dat je voor mijn 
afdelingchefs, zoals meneer Fluit 
en etagechef Kruft, moest oplet-
ten. Maar ook voor de verschillende 
dames(verkoopsters) die mij, bewust of 
onbewust, in de gaten hielden.
Natuurlijk had ik in het begin ook geen 
idee wie boven de heren Fluit en Kruft 
stonden. Maar dat werd mij snel bijge-
bracht. Dat waren de heren Gerard en 
Roger Miellet. Beide heren behoorden 
tot de directie. De laatste schreef later 
het boek ‘Honderd jaar Grootwinkelbe-
drijf’. Een boeiend, maar te duur boek 
voor het gewone personeel.
Beide heren hadden de gewoonte via 
de klanteningang aan de Oudegracht 

binnen te komen. Een van hen had ook 
de goede gewoonte de soms open-
staande kastjes onder de vitrines dicht 
te schuiven. Hij deed dat elke dag. 
Groette alleen de afdelingschef en liep 
altijd direct door naar zijn werkkamer.
Het personeel had een eigen ingang 
aan de Oudegracht. Zo konden zij 
in- en uitgaan en klokken. Een portier 
hield alles in de gaten. Hij mocht je 
ook fouilleren. En soms had hij succes. 
Zo betrapte hij de juffrouw van de ny-
lonkousen. Wij zagen het gebeuren in 
het voorbijgaan. Zij had een bankbiljet 
van 10 gulden verstopt in de bovenkant 
van haar eigen nylonkous.

Kerst
De kerstdagen naderden en overal 
werden groen en ballen aangebracht. 
Er werd volop kerstmuziek over ons 
uitgestort door de aangebrachte geluid-
boxen, want ook bij Galeries Modernes 
sloop in de jaren vijftig de achtergrond-
muziek binnen. Elk kwartier werden 
wij verrast met de warme stemmen van 
Bing Crosby en Frank Sinatra. Onder-
tussen had al veel eerder de inkoper 
(ook een meneer Miellet en vermoede-
lijk familie van de directie) de nodige 
klokken en horloges ingekocht. Hij 
kwam regelmatig op de afdeling infor-
meren en probeerde de voorraad aan 
te vullen. Hoewel de Galeries ook een 
uurwerkreparatie-atelier had met twee 

reparateurs voor uurwerken (Tetich 
en Macaay) werden kleine reparaties 
beneden op de afdeling gedaan. Ik had 
al gauw door dat niet elke reparatie 
naar de reparateur behoefde. Kleine 
reparaties deed ik, tot genoegen van de 
wachtende cliënt, zelf. Velen hadden 
slechts één wekker en was die van het 
nachtkastje gevallen, dan moest hij de 
ochtend daarop weer op tijd afgaan. 
Natuurlijk probeerde ik wel een andere 
wekker te verkopen.

Overgenomen
Misschien ging de wekker ook wel 
af in de directiekamer bij de Galeries 
Modernes Nederland zelf, want zoals 
het in de vroegere jaren ging, kon 
niet eeuwig voortduren. Vóór mijn 
dienstplichtperiode van 18 maanden in 
1958/59 was er een heel andere sfeer in 
het warenhuis dan daarna. Nu stonden 
vreemde Belgisch sprekende mannen 
(controleurs) verdekt mee te luisteren 
en te kijken hoe een verkoopster bezig 
was met een klant. Alles werd bekeken 
en haarfijn doorgelicht inzake klant-
vriendelijkheid en bedrijfsvoering. Da-
genlang werd er op je vingers gekeken. 
Deze rapporteurs waren nu eenmaal 
nodig, werd ons verteld. Och en alles 
went. Wij waren jong en hadden onze 
eigen zorgen, maar ook pleziertjes. Het 
fijne werd ons toch niet verteld, want 
Galeries Modernes had het moeilijk en 

kon alleen gered worden door finan-
ciële steun te zoeken. Dat deed het bij 
de S.A. Le Grand Bazar d’Anvers (GB 
Groep) en de NV. Maatschappij tot 
Exploitatie van winkels en Magazijnen. 
Deze richtte Galeries Modernes Grand 
Bazar Francais op, de nieuwe N.V. 
Galeries Modernes.

Geschiedenis herhaalt zich
Voor het personeel en zeker voor mij 
ging het leven gewoon verder. Maar 
het bleef slecht gaan met het warenhuis 
en dat zag De Bijenkorf (KBB) ook in 
toen zij de Galeries Modernes-keten 
van een aantal Belgische institutionele 
beleggers overnam. Hierdoor werd 
KBB volledig eigenaar. KBB deed dit 
om te voorkomen dat Galeries Moder-

nes in buitenlandse handen zou komen. 
Op 4 oktober 1968 verscheen er een 
berichtje in De Tijd dat de Bijenkorf 
de Galeries Modernes kocht voor een 
kleine 20 miljoen gulden in aandelen, 
zijnde de negen zaken van het groot-
winkelbedrijf Galeries Modernes. Het 
hele Bijenkorf-concern bestond toen uit 
ruim 10.400 werknemers verdeeld over 
110 winkelvestigingen en plusminus 
110 filialen en aangesloten zaken. Ik 
zat daar niet meer bij. Mijn werk vond 
ik op de afdeling Uurwerken bij V&D 
in Zeist. Niet wetend dat deze, net als 
veel anderen, geen eeuwig leven had. 
De geschiedenis herhaalde zich!

Frans Landzaat
f.h.landzaat@hetnet.nl

Zo ging dat bij Galeries Modernes
Vervolg van voorpagina

De replica´s die wij ver-
kochten, kwamen in de 20e 
eeuw uit het Zwarte Woud in 
Duitsland. Ook anderen ver-
kochten die in Utrecht, bleek 
mij later. Ik mocht eens bij 
een klant zo’n klok brengen 
en natuurlijk ophangen. Een 
knappe dochter keek mij op 
mijn vingers; een beginnend 
mannequin die driftig aan het 
oefenen was. Dit leidde mij 
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Een paar uur na de gruwelijke aanslag 
werd ik gebeld door een journalist, die 
me vroeg of ik misschien een van de 
slachtoffers persoonlijk kende en daar 
informatie met hem over wilde delen. 
Ten behoeve van een gevoelig verhaal. 
Ik kende niemand van de slachtoffers 
en als dat wel zo geweest was, had ik 
gezwegen. Omdat ik een bloedhekel 
heb aan journalistieke rioolratten heb 
ik hem doorverwezen naar Rob. Dat 
is een fatsoenlijke man die voor een 
nette krant werkt. Het werd een pijnlijk 
gesprek voor de beller, vertelde mijn 
journalistieke vriend me later.

Er is veel geschreven over de mas-
samoord op het 24 Oktoberplein en 
daar heb ik weinig aan toe te voegen. 

Behalve dat ik onder de indruk was van 
de manier waarop burgemeester Jan 
van Zanen de situatie aanpakte en daar 
in alle openheid verantwoording over 
aflegde. Soms zei hij dingen die al snel 
door een nieuwe werkelijkheid achter-
haald werden, maar hij verstopte zich 
niet en deed wat een echte burgervader 
hoort te doen; en dat is informeren. Om 
wilde geruchten tegen te gaan, want die 
hebben de gewoonte zich met de snel-
heid van een bosbrand te verspreiden. 
Als ik een hoed droeg, zou ik die voor 
Jan van Zanen afnemen.

Niet alles waartoe het crisisteam op de 
dag des onheils besloot, vond ik trou-
wens even verstandig. Dat kinderen op 
school moesten blijven bijvoorbeeld. 

Stel je voor dat er idiote bommenleg-
gers op pad geweest zouden zijn, dan is 
een school vol kinderen immers een be-
ter doelwit dan een school zonder kin-
deren. Later begreep ik van iemand, die 
van de hoed en de rand weet, dat het 
crisisteam nu bezig is de kwaliteit te 
verbeteren van de plannen die al klaar 
lagen. Een heel klein verbeterpuntje 
dan nog, dat vanwege de kleinheid 
ervan al snel over het hoofd gezien kan 
worden. In de auto van de hondenuit-
laatservice waarvan ik gebruik maak, 
zaten twaalf honden die wegens afslui-
ting van de wijk niet thuisgebracht kon-
den worden. Maar ook niet in de auto 
konden blijven. Aan de andere kant, 

mijn hond kon daardoor drie uur extra 
spelen in het honden-uitlaatbos.

De naam van de misdadiger die op 18 
maart in Utrecht mensen vermoordde 
en verwondde heb ik bewust niet ge-
bruikt. In navolging van de premier van 
Nieuw Zeeland, Jacinda Ardern. Die 
is van opvatting dat de dader van de 
gruwelaanslag in Christchurch het niet 
verdient bij naam genoemd te worden.

 

Stil Verdriet
Er liepen 16.000 mensen mee met de stille tocht, die duidelijk 
maakte dat in Utrecht het gebruik van dodelijk geweld tegen 
onschuldige mensen verafschuwd wordt. Op de treurbuis werd 
in een programma als nieuws vermeld, dat ik niet meeliep. Net 
als Claudia de Breij en nog wat Utrechters die enige bekend-
heid genieten. Een redacteur van het programma had me tevoren 
gebeld met de prangende vraag of ik zou meelopen en zo nee of ik 
daar een reden voor had die door haar morele beugel kon. Die had 
ik, maar omdat ik niet de behoefte heb elke willekeurige beller 
inzicht in mijn privéleven te geven smoeste ik dat ik in Verweg-
gistan was. Dat geloofde ze direct. Waarschijnlijk omdat ik haar 
informeerde dat Verweggistan een provincie van Oezbekistan is.
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Een blik in Galeries Modernes in Utrecht



Vanaf de oprichting in 1916 verzorgde 
de Provinciale Utrechtsche Electrici-
teits-Maatschappij, kortweg PUEM, 
de distributie van elektriciteit in de 
provincie Utrecht. De stad Utrecht 
had haar eigen energiebedrijf voor gas 
en elektriciteit. PUEM was een solide 
bedrijf, goed voor de afnemers maar 
ook goed als werkgever. Het bedrijf 
was een gerespecteerd begrip in de 
hele provincie.

Tekenkamer
In de zomer van 1975 kwam ik in 
dienst bij de PUEM en wel op de 
tekenkamer bij de groep stations. Een 
kleine groep die vooral het tekenwerk 
verzorgde van de inrichting en bevei-
liging van de hoogspanningstations. 
Een interessante gevarieerde functie, 
niet alleen vanwege het technische as-
pect, maar ook door de vele contacten. 
Een aanzienlijk grotere groep op de 
tekenkamer was de leidingregistratie 
voor het intekenen van het laagspan-
ningsnet. Voor het afdrukken van de 
tekeningen was er ook een lichtdruk-
kerij. De tekenkamer was een afdeling 
met een sterk onderlinge band. Buiten 
de bedrijfsuren hielp men elkaar, bij-
voorbeeld bij een verhuizing. Er was 
een ‘lief en leedpot’ voor een present-
je bij een geboorte of een fruitmand 
bij ziekte. Af en toe gingen we een 
avondje uit met de partners erbij, naar 
het restaurant Chez François, bowlen 
of een avondje Tineke Schouten. Dat 
waren gezellige avonden.
De tekenkamer bevond zich in het 
hoofdkantoor op het terrein aan de 
Croeselaan. Hier was ook de huisves-
ting van de directie, de stafdiensten 
en de computerafdeling. Naast dit 
kantoor waren drie bijgebouwen met 
hierin een aantal afdelingen. Een con-
structiewerkplaats, de afdeling telefo-
nie en een garage voor het onderhoud 
aan het wagenpark. Speciaal was de 
ijkzaal waar de kilowattuurmeters van 
de klanten werden geijkt. Als bedrijf 
je eigen meters ijken. Dat was uniek 
en kon alleen maar plaatsvinden met 
de goedkeuring van het ijkwezen. Op 
het terrein stonden twee bedrijfswo-

ningen voor de huismeesters.

Servicegericht
PUEM had service hoog in haar 
vaandel staan. De klanten konden 
telefonisch het bedrijf bereiken maar 
ook terecht op één van de negen 
districtskantoren. Hier stond ook het 
zogenoemde witgoed opgesteld en kon 
men zich uitgebreid laten voorlichten. 
De service ging in die tijd zover dat 
er, bij de aanschaf van een elektrisch 
fornuis, een gratis aanpassing in de 
meterkast werd gerealiseerd. Daar-
naast kon men gebruik maken van een 
instructrice die aan huis kwam om het 
fornuis in de praktijk te demonstre-
ren. Op de districten werden ook de 
verhuizingen van de klanten geregeld. 
Het was toen een vaste regel dat een 
monteur de eindstanden ging opnemen 
en de hoofdzekering verwijderde. Als 
de nieuwe bewoner daarna het pand 
betrok werd de installatie gecontro-
leerd en de hoofdzekering weer terug 
geplaatst. Het verhuismoment werd 
dus gebruikt voor een preventieve 
keuring van de elektrische installatie. 
De districten waren ook betrokken bij 
de lokalisering van storingen aan het 
laagspanningsnet, straatverlichting en 
boilers. Storingen aan het hoogspan-
ningsnet werden centraal vanuit 
Utrecht afgehandeld.

Ontspanning
Binnen het bedrijf was er een actieve 
personeelsvereniging met diverse 
sportafdelingen, zoals voetbal, vol-
leybal en tafeltennis. Deze teams 
speelden mee in reguliere competities 
buiten het bedrijf. Op het terrein van 
de Croeselaan stond een heuse sport-
hal die naast sport ook gebruikt werd 
voor klaverjastoernooien alsmede de 
Sinterklaasviering. Jaarlijks was er een 
interprovinciale sportdag met de ener-
giebedrijven uit de andere provincies. 
De personeelsvereniging had ook een 
aantal vakantiehuisjes en stacaravans 
die aan het personeel verhuurd wer-
den. Ze stonden in Vinkeveen, Rhenen 
en Doorn, maar ook in Egmond aan 
Zee en zelfs in Luxemburg.
PUEM had een eigen offsetdrukkerij 
voor de vervaardiging van al het voor-
komende drukwerk. Zij verzorgden 
ook het bedrijfsblad PUEM-courant. 
Ik heb nog steeds enkele exempla-
ren in mijn bezit. Er was zelfs een 
fotograaf in dienst, niet alleen voor de 
bedrijfsfoto’s, maar ook voor reporta-
ges van evenementen en jubilea van 
personeelsleden. Het was de tijd dat 
de koffie nog aan het bureau werd ge-
bracht, er nog gerookt mocht worden 
en van goed verzorgde lunches in het 
bedrijfsrestaurant. Maar ook een tijd 
waarin mijn interesse ontstond in de 

medezeggenschap van het bedrijf. Ik 
stelde mij in 1983 verkiesbaar en werd 
in de ondernemingsraad gekozen. 
Hierdoor ging ik het bedrijf vanuit 
meerdere invalshoeken bezien. Ik was 
positief verrast over de ruimte die de 
directeur, de heer Frans van Koppen-
hagen, bood in de medezeggenschap. 
Onderwerpen zoals reorganisaties, 
bedrijfsdoorlichting, veiligheid en 
investeringen werden uitgebreid en 
deskundig behandeld. Achteraf denk 
ik dat dit de beste periode van de 
medezeggenschap is geweest.

In 1985 kreeg ik, na een interne sol-
licitatie, de leiding over het onderhoud 
van de straatverlichting in de provin-
cie. Deze afdeling was belast met het 
verhelpen van storingen en het perio-
diek vervangen van lampen en arma-
turen. Tevens was ik verantwoordelijk 
voor de planning en begeleiding van 
aannemers bij het schilderonderhoud 
aan de lichtmasten. Dagelijks vertrok-
ken de monteurs, na een korte briefing, 
met hun hoogwerkers de provincie 
in. De veiligheid bij het werken langs 
de wegen kende een hoge prioriteit. 
Wij waren de eerste die de achterzijde 
van de hoogwerkers lieten uitrusten 
als een rijdende afzetting. Niet alleen 
veilig maar ook economisch door de 
besparing van een extra afzettingsauto. 
Om het beheer efficiënter te maken 
werden alle masten er armaturen in 
de provincie voorzien van een uniek 
nummer. Op dat moment waren er al 
ruim 100.000 masten.

‘Klimschaatsen’
Halverwege de jaren negentig 
werd het laatste stuk bovengrondse 
laagspanningsnet aan de Lekdijk, bij 
Schoonhoven, uit bedrijf genomen. 
Begrijpelijk vanwege haar storings-
gevoeligheid, vooral bij stormachtige 
weersomstandigheden. Een beperkt 
aantal monteurs was nog bedreven 
om met ‘klimschaatsen’ de mast in te 
klimmen. Einde van een nostalgisch 
tijdperk, geen vertrouwde bokpalen 
meer in de landelijke omgeving. 
Wat overbleef was een monument 

in Jutphaas bij Rond het Fort. Een 
monument in de vorm van een stukje 
bovengronds straatverlichtingsnet.

Veranderingen
Door de opmars van de automatisering 
veranderde ook de vraag en behoefte 
van de klanten. De directie antici-
peerde hierop met een brede interne 
discussie over de klantgerichtheid. 
Stuurgroep en werkgroepen werden 
gevormd om te komen tot een nieuwe 
inrichting van het bedrijf. Een grote 
reorganisatie was het eindresultaat. De 
districtskantoren moesten plaatsmaken 
voor drie regiobedrijven. Deze nieuwe 
bedrijven kregen een grote mate 
van zelfstandigheid in de decentrale 
bedrijfsvoering. Zo verrezen er dus 
drie identieke bedrijven in Amersfoort, 
Doorn en Woerden. Nog voordat deze 
nieuwe bedrijven in gebruik werden 
genomen zorgden politieke beslissin-
gen voor ingrijpende aanpassingen.

Einde PUEM...
In de jaren zeventig/tachtig werd in 
een breed kader gedacht en gesproken 
over de ontwikkeling van energiebe-
sparing. Het betrof vooral de toepas-
baarheid van zonne- en windenergie, 
biomassa en warmtepompen, ja ook 
toen al. De provincie Utrecht parti-
cipeerde in verschillende projecten. 
Uiteindelijk besloten zij vooral in 
te zetten op de ontwikkeling van 
stadsverwarming. De keuze van de 
locatie viel op Nieuwegein, in de nog 
te realiseren nieuwbouwwijken. Nie-
mand kon toen vermoeden wat voor 
gevolgen deze beslissing zou gaan 
veroorzaken. Het Stadsverwarmings-
bedrijf Midden Nederland, kortweg 
Stamin, werd opgericht. Na verloop 
van tijd kwam het bedrijf in zwaar 
weer. De tarieven bleken onhaalbaar 
ten opzichte van andere vormen van 
warmtevoorziening. Daarnaast lag er 
ondertussen ook een forse miljoe-
nenclaim van het Gasbedrijf Centraal 
Nederland. Zij hadden namelijk al een 
hoofdgasleidingnet aangelegd voordat 
er besloten werd over te gaan op 
stadsverwarming.

Verplichte fusie
Het toenmalige provinciebestuur, 
onder leiding van de heer Doede Kok, 
kwam uiteindelijk met de oplossing. 
Er moest een fusie komen tussen 
PUEM, als provinciaal distributie-
bedrijf, het GEB als Gemeentelijk 
Energie Bedrijf van de stad Utrecht en 
het noodlijdende stadsverwarmingsbe-
drijf Stamin. Het was als snel duidelijk 
hoe de zaken lagen, Stamin van de 
ondergang gered, maar ook het GEB 
verlost van een financieel probleem. 
Op de energieprijs van het GEB zat 
namelijk een heffing voor de Utrechtse 
gemeentekas. De toenmalige minister 
Van Ardenne stond op het punt deze 
heffing bij wet te gaan verbieden.
Als ondernemingsraad van de PUEM 
hadden we geen enkel positief gevoel 
over deze ‘verplichte’ fusie. In 
meerdere rechtszaken probeerde wij 
de voorgestelde fusie tegen te houden. 
We boekten kleine successen maar 
in de laatste zitting, gaf de rechter 
toch haar goedkeuring aan de fusie. 
In 1992 was de fusie een feit, einde 
van de PUEM, begin van de REMU. 
Zeven jaar later volgde nog de, al 
vastgelegde, fusie met het GCN. De 
eerder genoemde miljoenenclaim werd 
hierbij alsnog geregeld.
In 2002 kocht Eneco het bedrijf 
REMU en kwam er een eind aan het 
provinciale energiebedrijf. Indi-
rect mocht ik hierdoor in 2005 met 
vervroegd pensioen. Sinds kort staat 
Eneco in de etalage, onder andere 
Shell lijkt geïnteresseerd. Begrijpelijk 
want ook zij zullen moeten inspelen 
op de verandering in het omgaan met 
de energiebronnen. Destijds stond er 
in de statuten van de PUEM dat de 
elektriciteit tegen zo laag mogelijke 
kosten aangeboden moest worden. Te-
genwoordig is het big business, zeker 
voor de aandeelhouders!

Geurt Loozekoot
gloozekoot@planet.nl

PUEM, energievoorziener van vroeger
Mijn artikel over de school aan de Hengeveldstraat leverde leu-
ke reacties op van oud PUEM collega’s. Ik wil dan ook wat meer 
wil schrijven over dit bedrijf en de wijze waarop het uiteindelijk 
is verdwenen.
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De hoogwerkers van PUEM in 1980

Het bedrijfsblad de PUEM Courant



daar een nieuw evenement 
bijgekomen: de Nacht van 
de Utrechtse Geschiedenis. 
Erfgoed wordt bewaakt door 
de staat van monumenten en 
historische locaties te onder-
zoeken en in actie te komen 
als die bedreigd worden.

Utrecht telt talloze monumenten 
en heeft een zeer rijke geschiede-
nis. Dankzij recente archeologische 
vondsten in De Uithof weten we dat 
die teruggaat tot de prehistorie (9.000 
jaar voor Christus). Toch is Utrecht 
alles behalve een openluchtmuseum. 
Juist groei en modernisering zijn 
kenmerkend voor Utrecht in de 21e 
eeuw. Tegelijkertijd is het Utrechtse 
erfgoed een inspiratiebron voor 
herbestemming van gebouwen en 
nieuwe ontwikkelingen in steden-
bouw. De geschiedenis en het erfgoed 
van de stad dragen bij aan de popu-
lariteit als woonplaats en toeristische 
bestemming.

Breed pakket
Voorzitter van de vereniging Dick 
de Jong stelt het zo: “De combinatie 
van rijke historie en modernisering 
is uitdagend voor een historische 
vereniging als de onze. Wij bieden 
een breed pakket aan activiteiten 
en publicaties om de Utrechtse 
geschiedenis toegankelijk te maken. 
Dat doen we door naar oud én nieuw 
te kijken. Tijdens een excursie in 

Leidsche Rijn is er zowel aandacht 
voor de Romeinse geschiedenis als 
voor de nieuwe architectuur. En voor 
de manier waarop de limes en het 
castellum, de oude dorpskernen en de 
glastuinbouw in het nieuwe stadsdeel 
zijn ingepast. Andere voorbeelden: 
we organiseren niet alleen een lezing 
over recente archeologische vond-
sten, maar ook een historisch café 
over Utrechts studentenleven van 
1945 tot 2018.”

Inbreng serieus genomen 
Ook als het om erfgoed gaat, kijkt 
Oud-Utrecht naar het verleden, het 
heden en de toekomst. De Jong: “We 
willen bijdragen aan een zorgvuldige 
omgang met cultureel erfgoed. We 
staan voor behoud door ontwikkeling. 
Een mooi voorbeeld is de prijsvraag 
die we een aantal jaren hebben 
uitschreven. We vroegen inzenders 
een plan te maken voor de herbestem-
ming van het voormalig poppodium 
Tivoli. Die prijsvraag kreeg veel 
aandacht en leverde verrassende en 
inspirerende inzendingen op.”
De Jong verder: “Onze inbreng wordt 
door de gemeente en andere partijen 
serieus genomen. Dat bleek ook 
tijdens het debat dat we voorafgaand 
aan de laatste gemeenteraadsverkie-

zingen hebben georganiseerd. Met 
negen politieke partijen gingen we 
in discussie over hun erfgoedbeleid. 
De aanbevelingen die we opgesteld 
hadden, stuurden we daarna ook naar 
de partijen die een nieuw college 
vormen.”

Jonge aanwas
De vereniging telt veel trouwe leden, 
sommige zijn al decennialang lid. 
Toch neemt het aantal jongeren 
langzaam toe en ze zijn zeer welkom. 
Dat de Utrechtse geschiedenis leeft, 
blijkt volgens de voorzitter van Oud-
Utrecht ook uit het enthousiasme 
waarmee er met verschillende erf-
goedorganisaties, zoals Het Utrechts 
Archief, de musea, Gilde Utrecht en 
de gemeente, wordt samengewerkt. 
Dan ontstaat, wat hij noemt ‘het 
Utrecht-gevoel’. Wat dat is? Mis-
schien de ervaring in Utrecht deel uit 
te maken van een uiterst boeiende 
en nog steeds zichtbare geschiedenis 
van eeuwen. En daarvan te genieten 
en gebruik te maken. Wilt u ook lid 
worden van de Historische Vereni-
ging Oud-Utrecht? Ga naar www.
oud-utrecht.nl en schrijf u in!

Samantha Hassink
namens bestuur Historische vereni-

Geschiedenis leeft steeds meer
De Historische Vereniging 
Oud-Utrecht heeft twee 
kerndoelen. Ze wil de belang-
stelling voor de Utrechtse 
geschiedenis, archeologie 
en monumenten stimule-
ren én ze wil het Utrechtse 
cultureel erfgoed bewaken. 
Het eerste gebeurt door 
het uitgeven van een tijd-
schrift en een jaarboek en 
het organiseren van allerlei 
activiteiten, zoals lezingen 
en excursies.  Vorig jaar is 
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Domkerk 1903. (foto: Het Utrechts Archief)

Marie-Cécile behoort echt tot de oudere 
garde, want ze is, anno 2019, bijna 90 
jaar oud! Ze werd geboren in Zeeuws-
Vlaanderen. In Leende, waar ze later 
naartoe verhuisde, had ze een eigen 
‘thuistheater’. Mevrouw Moerdijk 
woonde lang in Lommel-Kolonie (Bel-
gië), maar in 2014 keerde zij naar Ne-
derland terug en ging wonen in Tilburg. 
Als zangeres zong ze in verschillende 
stijlen. Niet alleen deed ze onderzoek 
naar volksmuziek, maar zong ook veel 
volksliedjes in wel 40 talen. Ze lardeerde 
haar liedjes altijd met veel anekdotes.
Bij de NCRV zat ze, rond 1970, in het 
panel van het destijds populaire spel-
letje ‘Zo Vader, Zo zoon’. Ik heb het 
genoegen gesmaakt, haar persoonlijk 
te leren kennen. Ik moet u dan wel een 
tijdje mee terug nemen, naar 1974. Ik 
was in die tijd voorzitter van de RANO 
Ziekenomroep in Utrecht en om wat 
meer bekendheid met de omroep te 
krijgen, organiseerde ik een talenten-
jacht onder de naam RANOviteiten 
Parade. Alle Nederlandse kranten, die 
op dat moment in Nederland verkrijg-
baar waren, zond ik een bericht over de 
komende talentenjacht, met het verzoek 
dat in hun krant op te nemen. Dat lukte 
uitstekend en toen de deelnemers zich 
hadden aangemeld, konden we, via een 
aantal voorrondes, die we organiseerden 
in de Boothstraat te 
Utrecht, een keus 
maken. De jury 
bestond uit: Gerrit 
den Braber (voorzit-
ter van de jury 
en ‘vader’ van de 
ziekenomroepen in 
Nederland), Annie 
de Reuver, Marie-
Cécile Moerdijk, 
Catherine Keyl, 

Peter van Doorn, Victor Conselman (van 
Artiestenpalet) en Bert van de Veer, toen 
journalist, later directeur van RTL 4.

De finale werd gehouden in Ziekenhuis 
Overvecht. Het programma werd daar 
rechtstreeks via de radio en TV van het 
ziekenhuis uitgezonden. De uiteindelijke 
winnaars van de RANOviteiten Parade 
1974 werden de Seesight Singers uit 
Bergen (NH). Deze groep kreeg een ver-
zilverde Domtoren als prijs. De overige 
deelnemers ontvingen een schitterend 
vaantje, waarvan zelfs de professionals 
zeiden dat ze een dergelijk mooi vaantje 
nog nooit hadden gezien.
Maar ja, dan sta je aan het eind van het 
programma klaar om naar huis te gaan, 
maar hoe? Ik was met het openbaar 
vervoer gekomen, met de bus en trein. 
Ik had gehoord dat Marie-Cécile in Zeist 
woonde en vroeg haar of ik met haar 
mocht meerijden, want ik woonde in 
Bilthoven. Dat was geen enkel bezwaar 
en zo mocht ik het genoegen smaken dat 
mevrouw Moerdijk mij in haar auto naar 
Bilthoven bracht. Helaas zijn daar geen 
blijvende contacten uit voortgekomen, 
maar de herinnering blijft.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Mee met Marie-
Cécile Moerdijk
De naam Marie-Cécile Moerdijk zal de jongere lezers van De Oud-
Utrechter weinig of niets zeggen. De oudere des te meer. Marie-Céci-
le is niet alleen zangeres, maar ook schrijfster.

Marie-Cecile Moerdijk schreef ook boeken

Een rouwadvertentie wordt 
nog regelmatig in de krant 
en/of in een huis-aan-huis-
blad geplaatst. Steeds vaker 
kiest men ervoor om de 
rouwadvertentie (of overlij-
densbericht) via een speciale 
herdenkingssite online te zet-
ten, terwijl u ook via sociale 
media een rouwadvertentie 
kunt plaatsen.

Het is belangrijk om zo spoe-
dig mogelijk na het overlij-
den de rouwadvertentie te 
laten plaatsen, zodat mensen 
tijdig van het overlijden op 
de hoogte gesteld worden en 
weten waar en wanneer de 

uitvaart plaats zal vinden. 
Dat betekent dat u kort na het 
overlijden al een besluit moet 
nemen over de inhoud en 
vormgeving van de rouwad-
vertentie. Het opstellen van 
de rouwadvertentie onder 
tijdsdruk kan lastig zijn en u 
kunt gemakkelijk iets over 
het hoofd zien. Kijk daarom 
de rouwadvertentie en de ge-
noemde data en tijden altijd 
zorgvuldig na en vraag ook 
een ander de tekst nog eens 
rustig te lezen.

Denk bij het opstellen van 
de rouwadvertentie vooral 
aan de overledene. Welke 

woorden of zinnen typeren  
de overledene? Had hij een 
favoriet land? Wat waren zijn 
hobby’s? Als u daar over na 
gaat denken, dan komt u op 
goede input voor de rouw-
advertentie. Wellicht vindt u 
het lastig om een passende 
tekst te schrijven voor een 
rouwadvertentie. Geen zorg, 
de uitvaartleider helpt u daar-
bij en regelt het opmaken en 
aanleveren van de rouwad-
vertentie aan de krant. 

De algemene standaard opzet 
is vaak als volgt:
•   Tekst bovenaan de 

rouwadvertentie. Vaak een 

korte zin, een quote uit dat 
favoriete boek, een zin uit 
een lievelingsliedje, een 
gedicht.

•   Korte toelichtende tekst, 
in de trant van ‘na een kort 
ziekbed is overleden…’ of 
‘geheel onverwacht is in 
zijn slaap overleden….’

•   De naam van de overle-
dene.

•   Geboortedatum en 
sterfdatum, meestal staat 
de geboortedatum aan de 
linkerkant en de datum 
van overlijden aan de 
rechterkant.

•   Lijst met nabestaanden, 
onderaan de rouwadver-

tentie. Meestal zijn dit de 
directe familieleden.

•   Praktische informatie. 
Over bijvoorbeeld de 
datum en het tijdstip van 
de uitvaart, wensen van de 
overledene (wel of geen 
bloemen) of de mogelijk-
heid om te condoleren.

Aangeraden wordt om in 
de rouwadvertentie geen 
huisadres te vermelden Het 
zal niet de eerste keer zijn dat 
een woning bezoek krijgt van 
ongenode gasten tijdens de 
uitvaart, met alle gevolgen 
van dien. Als alternatief kunt 
u het adres van de uitvaart-
verzorger opnemen in de 
advertentie.

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

Het opstellen en plaatsen van een rouwadvertentie
Een rouwadvertentie wordt door veel mensen nog steeds gezien als dé officiële mededeling wanneer iemand is overleden. 
Ook wordt er vaak voor zo’n advertentie gekozen als de overleden persoon maatschappelijk/politiek betrokken was, actief 
was in het verenigingsleven of op een andere manier bekend was in zijn/haar omgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Barbara Uitvaartverzorging via 
030-2966666 of info@barbarauitvaart.nl.
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RTV Utrecht kijken en luisteren?
Kijk voor de frequentie op www.rtvutrecht.nl/frequenties

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

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

DocU: FC FUsie
In de 5-delige serie FC fUsie gaan we terug in de tijd 
en herbeleven we aan de hand van verhalen van o.a. 
oud voetballers, supporters met daarbij veel en uniek 
archiefmateriaal een stukje Utrechtse voetbalhistorie.

Keuken van Utrecht
Een programma over het landleven en streekpro-
ducten in de provincie Utrecht. Emina Zorlak volgt de 
seizoenen op de voet.

DocU: FC FUsie
In de 5-delige serie FC fUsie gaan we terug in de tijd 
en herbeleven we aan de hand van verhalen van o.a. 
oud voetballers, supporters met daarbij veel en uniek 
archiefmateriaal een stukje Utrechtse voetbalhistorie.
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Nieuw!

Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
info@rikkoert.nl

Burg. Roosstr. 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
www.rikkoert.nl

Ontdek de grote diversiteit aan moderne, 
klassieke en antieke klokken en barometers 
in de mooiste showroom van Nederland!

Bezoek onze website 
WWW.KLOKKENSTAD.NL

1000 klokken en barometers 
op voorraad

• Eigen uurwerkmakers
• Meer dan 140 jaar ervaring
• Advies op maat 
• Gratis bezorging door 
 geheel Nederland
• Reparatie in eigen atelier

KLOKKENSTADSCHOONHOVEN

de medisch specialist in beweging

Versleten heup?

Bezoek ook één van onze maandelijkse voorlichtingsavonden over artrose 
aan de heup. Kijk voor meer informatie en het actuele overzicht op: 

annatommiemc.nl/evenementen

Ervaart u al lange tijd bewegingsklachten aan de 
heup? De klachten kunnen het gevolg zijn vaneen 
versleten gewricht (artrose).

Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc ben ik al 
geruime tijd gespecialiseerd in de behandeling van deze 
klachten. Ik bied mijn specialisatie op het gebied van 
heupartrose aan in onze vestiging te Utrecht met als 
speciaal aandachtspunt de voorste benadering van de 
heup. Hierbij wordt ik ondersteund door een team van
ervaren fysiotherapeuten en radiodiagnostisch laboranten.

Annatommie mc heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Met een
verwijzing van uw huisarts kunt u direct een afspraak bij ons maken.

Bel voor het maken van een afspraak 
met 088 022 0600 of kijk op 
annatommiemc.nl

Annatommie mc Utrecht
Janssoniuslaan 71
3528 AH Utrecht

Jesse Berger
Orthopedisch chirurg

 

  

GEPENSIONEERD 
MAAR NOG NIET UITGEWERKT?! 
 
Voor een goede relatie zijn wij op zoek 
naar gemotiveerde mensen die 
gepensioneerd of met functioneel 
leeftijdsontslag zijn en op projectbasis  
minimaal 3 dagen per week, 5 uur op 
een dag in de omgeving van Utrecht 
huis-aan-huis lokale heffingen willen 
controleren. 

  WIJ VRAGEN: 
•  Goede communicatieve 

vaardigheden; 
• Goede beheersing van de 

Nederlandse taal; 
• Computervaardig; 
•  In bezit van auto en rijbewijs B; 
•  Minimaal 3 dagen per week à 5 

uur per dag beschikbaar. 
  WIJ BIEDEN: 

•  Een marktconform salaris; 
•  Veel vrijheid en zelfstandigheid; 
•  Flexibele werkdagen/-tijden. 
  BENT U GEÏNTERESSEERD?: 
Mail uw CV naar info@jobrent.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Marijke Kuindersma, 
op telefoonnummer:  026-3840567. 



danken aan mijn vader die banketbak-
ker was.
Bij de verjaardagen van mijn ouders 
ging het er heel anders aan toe. Die 
werden trouw gevierd en wel in de 
avonduren op de dag van de verjaar-
dag. Er gingen heel wat voorberei-
dingen aan vooraf, waar mijn moeder 
knap zenuwachtig van werd. In 
principe was ieder van de beide grote 
families welkom. Niet dat ze massaal 
kwamen opdraven, de meesten woon-
den te ver weg. Er moest tenslotte de 
volgende dag weer gewerkt worden 
en bijna niemand beschikte nog over 
een auto. Over het algemeen waren er 
zussen en broers van mijn vader uit 
Zeist van de partij en de in Utrecht 
woonachtige familie van mijn moeder.
Het was in de eerste plaats zaak te 
weten hoeveel er zouden komen en, 
niet onbelangrijk, wie. Er was geen 
telefoon om dat kort te sluiten. Wie 
er kwam, was van invloed op welke 
drankjes er moesten worden ingesla-
gen. Die werden niet aangeschaft als 
flessen, maar als maatjes, afgestemd 
op de verwachte wensen. Een oom 
en tante hielden van een Hollands 
cognacje, vieux genaamd, een ander 
had liever een jonge jenever, een tante 
prefereerde citroenbrandewijn. Voor 
de dames was er ook advocaat van 
Zwarte Kip met slagroom, boerenjon-
gens en meestal een grote schaal bowl. 
Als er wijn werd gedronken, was dat 
zoete rode wijn van De Gruyter. Wat 
over was kon voor de stoofpeertjes 
worden gebruikt. Als witte wijn was 
er een Franse landwijn. Er waren ook 

flesjes bier voorhanden.

Toneelstukje
Mijn een jaar jongere broer en ik 
hadden ook zo onze besognes. Op een 
gegeven moment was het een traditie 
geworden dat wij samen, later aange-
vuld met mijn zusje, een toneelstukje 
opvoerden. Tussen de spreekwoorde-
lijke schuifdeuren. Daartoe togen wij 
naar een feestwinkel op de Amster-
damse Straatweg die kant en klare tek-
sten aanleverde. Al dagen van tevoren 
werd er geoefend, de geschikte outfit 
gezocht en klaar gelegd. Wij hadden 
daar erg veel schik in. Zo werd dat 
toen genoemd.

Stoelendans
Op de dag van het feest werd er 
direct na het eten een stoelendans 
uitgevoerd. Alle beschikbare stoelen 
werden in een grote kring geplaatst, zo 
nodig aangevuld met stoelen van de 
buren. Er waren bijzettafeltjes, waarop 
alvast glaasjes met een ‘rokertje’ wer-
den klaar gezet. Het werd in die tijd 

als gastvrij gezien minimaal sigaretten 
aan te bieden aan de gasten. Niemand 
die daar iets kwaads in zag. Alle 
ingrediënten voor het feest stonden 
inmiddels in slagorde opgesteld in de 
keuken.

Natte zoenen
En dan begon het wachten. Wie zou er 
komen opdagen? Wij maakten als kin-
deren deel uit van het ontvangstcomité 
en zorgden voor de jassen. We werden 
steeds bedrevener in het ontwijken van 
natte zoenen van liefhebbende tantes. 
Als alle gasten uiteindelijk in een 
kring zaten, de mannen bij de mannen 
en de vrouwen bij de vrouwen, dan 
werd er een kopje koffie geschonken 
met gebak en na een poosje werd dat 
ritueel herhaald, maar dan met een 
koekje.

Rondje
Vervolgens was het tijd voor de borrel. 
Mijn broer assisteerde bij het opnemen 
van de wensen. De bestelling werd 
uitgevoerd in de keuken en vervol-

gens uitgeserveerd. Meestal volgde er 
nog zo’n rondje. Daarbij gingen we 
rond met blokjes kaas, metworst en 
leverworst. Ergens tussen de drankjes 
in voerden wij dan ons toneelstukje 
op, waarna we luid werden toege-
juicht. Onze avond kon niet meer stuk. 
Ook al omdat we op zo’n avond in 
ruil voor een helpende hand langer 
mochten opblijven dan gewoonlijk. 
Uiteindelijk belandden we toch in bed 
met branderige ogen van de rook en 
vielen we op het geroezemoes van 
beneden in slaap.
Oom Luc had een Hawaïgitaar waarop 
hij leuk kon spelen en beschikte over 
een goede zangstem, evenals mijn 
moeder. Tante Wies nam een keer een 
banjo mee. En dan werd er gezongen. 
Mijn moeder maakte zich altijd erg 
druk over het reilen en zeilen op zo’n 
avond. Zo gauw mijn oom zijn gitaar 
tevoorschijn haalde en begon te spe-
len, ontspande zij zich en begon het 
genieten. Het waren in mijn herinne-
ring altijd bijzonder gezellige avonden 
die tot de hoogtepunten van het jaar 
konden worden gerekend.

Ingesneeuwd
Mijn moeder verjaarde op 28 maart, 
als de lente net was ingezet. Echter, 
eenmaal hebben we meegemaakt dat 
er op haar verjaardag sprake was van 
enorme sneeuwbuien van stuifsneeuw 
door een harde wind. Niet vaak 
vertoond op dit tijdstip van het jaar. 
Het was onzeker of iemand het zou 
aandurven dit weer te trotseren. En ja 
hoor, de jongste broer van mijn vader 
en zijn vrouw uit Zeist hadden zich er 
doorheen geworsteld, alsmede de fa-
milie Schalkwijk uit Utrecht. Het werd 
een intieme verjaardag. Uiteindelijk 
brak het moment aan dat de gasten 
weer huiswaarts wilden keren. Wie 
schetst onze verbazing, toen bleek dat 

de sneeuw metershoog tegen de deur 
was opgewaaid. Zij moesten zich uit 
alle macht een weg naar buiten banen. 
Dat ging gepaard met veel gelach.
Iedereen is te voet naar het station 
en huis gegaan. Vanaf de Laan van 
Engelswier naar het station was toch 
gauw een half uur lopen. Er reden in 
de eerste uren geen bussen, dus zij 
kwamen pas midden in de nacht thuis.

Jubilea
Bij de twaalfeneenhalfjarige huwe-
lijksherdenking van mijn ouders werd 
er een feest gegeven bij ons thuis. Er 
werden meer gasten verwacht en de 
hapjes waren luxueuzer, met bijvoor-
beeld gevulde eieren, maar in grote 
lijnen voltrok dit feest zich identiek 
aan dat van een verjaardag.
Wij, de vier kinderen, hadden onder 
leiding van een oppas versjes inge-
studeerd, die wij als vervanging van 
het toneelstukje reciteerden voor onze 
ouders, inclusief de bijbehorende bui-
ging. We hadden een kartonnen schild 
met het opschrift: ‘Hulde aan het 12,5 
jarig bruidspaar’ opgehangen boven de 
schoorsteen. Eveneens te verkrijgen in 
de feestwinkel.
Er doemt een herinnering op aan een 
feest bij mijn oma en opa, waarbij 
iedereen aan lange tafels zat. Er zal 
ook wel sprake zijn geweest van een 
huwelijksjubileum. Ik was hooguit een 
jaar of zes. Ook toen had ik een versje 
ingestudeerd, dat ik, boven op een 
stoel staand, met mijn mooiste buiging 
moest voordragen. De omstandighe-
den zijn vervaagd, maar ik kan nog 
navoelen hoe ik daar stond tegenover 
al die gasten.
Helaas is er nooit iets vastgelegd van 
deze feestelijkheden.

Marjo Bartelds
mbartelds@casema.nl

Zo vierden wij een feestje
Hoe vierden we in mijn jeugd, 
ik ben van 1945, verjaardagen 
en jubilea? Daarover gaat dit 
verhaal. U herkent er vast wel 
een en ander in.

Zoals ik in eerdere verhalen vertelde 
werden bij ons kinderverjaardagen 
zeer klein gehouden. We mochten een 
paar vriendinnetjes of vriendjes uitno-
digen na schooltijd op de dag van onze 
verjaardag. Dan was er voor ieder 
een gebakje en een glaasje ranja. Dat 
gebakje was een luxe en hadden we te 
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Samen in een kringetje lekker kletsen

Verjaardagstaart mocht niet ontbreken
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de 
postzegelalbums van opa op 
zolder. Waar zijn de munten 
van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten 
bestemd voor het oud 
papier? U bent niet de enige 
met vragen over een verza-
meling munten, postzegels, 
papiergeld, ansichtkaarten 
of penningen. Daarom houdt 
de Munten- en Postzegel Or-
ganisatie (MPO) elke woens-
dag 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.

 
Concert Kamerkoor d’Allure en Zangschool Utrecht in Pieterskerk
In de Pieterskerk is vrijdag 5 april een bijzonder concert van Kamerkoor d’Allure in samen-
werking met Zangschool Utrecht. Het betreft een a capella concert met repertoire van onder 
andere Tschaikovsky, Sviridov, Mendelssohn en Mäntyjärvi. Jong en oud zingen ook samen. Het 
concert begint om 20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.pieterskerkconcerten.nl
 
Muzikale voorstelling ‘Manna voor de ziel’
Na het verlies van een dierbare kan er voor nabestaanden een pittige tijd aanbreken. Het leven 
om je heen gaat door en jij moet je staande houden en je hervinden. Naast brood om van te 
eten is er ook behoefte aan geestelijk voedsel. Troostend voedsel voor de ziel. De voorstelling 
Manna voor de ziel gaat precies over dit thema. Gedichten van Evelijne Swinkels worden ge-
combineerd met muziek van zangeres en componiste Ingrid Gans. Samen laten ze je stil staan 
bij jouw eigen verhaal, je drijfveren, je verlangens of het gemis. Hierdoor kunnen er antwoorden 
of nieuwe perspectieven boven komen drijven. Manna voor de ziel gaat ook over lijden en 
troost, een thema dat in deze tijd van het jaar actueel is in de aanloop naar Pasen.
 
Bijzondere tentoonstelling in Nationaal Glasmuseum
Elk huis heeft ramen. Ze zijn vanzelfsprekend, maar ook erg bepalend voor de sfeer van het 
huis, die sterk wordt bepaald door het invallende licht. Door het vensterglas te bewerken wordt 
inkijk tegengegaan en privacy gewaarborgd. Aan de hand van 
werken uit particuliere en eigen collecties, diverse films en 
historische foto’s maakt de tentoonstelling ‘Glas In Zicht’ in 
het Nationaal Glasmuseum in Leerdan de ontwikkeling van 
venster- en bouwglas inzichtelijk. Aanleiding voor de expositie 
is uitgebreid onderzoek over Glasfabriek Bouvy (1854-1926), 
evenals de recente aanwinsten van de kleurrijke glas-in-loodra-
men uit de periode 1920-30 van Thorn Prikker en Kamerlingh 
Onnes. Met workshops, wandelingen en een fotoproject wil het 
Nationaal Glasmuseum de ogen openen voor de schoonheid 
en variatie van glas in architectuur in de eigen leefomgeving, in 
huis en om de hoek.
 

Vrijdag 5 april
 
Concert ‘Overdracht van Oud naar Jong’ 
Vrijdag 5 april geeft Kamerkoor d’Allure onder leiding van Fokko Oldenhuis in samenwerking met 
Zangschool Utrecht een a capella concert in de Pieterskerk. Repertoire van o.a. Tschaikovsky, Sviridov, 
Mendelssohn en Mäntyjärvi. En natuurlijk zingen jong en oud ook samen! Aanvang: 20.15 uur Pieters-
kerk Utrecht. Kaarten via www.pieterskerkconcerten.nl

Zaterdag 6 april

Manna voor ziel, als troostrijk voedsel
In samenwerking met de Doopsgezinde kerk brengt Stichting TrösT op zaterdag 6 april 2019 om 
15.00u een prachtige muzikale voorstelling. Locatie is de Doopsgezinde kerk aan de Oude Gracht 270 
in Utrecht. De voorstelling duurt tot 16.00 uur. Na afloop is er tijd om na te praten Locatie: Doopsge-
zinde kerk , Oude Gracht 270 , Utrecht. Kosten: vrijwillige bijdrage na afloop. Aanmelden kan via de 
website www.trost.nl of stuur een mailtje naar info@trost.nl

Zaterdag 13 april

Prettig Lopen Dag
Een uitgebreide, vernieuwde col-
lectie comfortschoenen, com-
fortsandalen, wandelschoenen, 
wandelsandalen etc. presenteert de 
Prettig Lopen Winkel van House of 
Outdoor & Optics op zaterdag 13 
april van 10.00-17.00 uur tijdens 
een feestelijke Prettig Lopen Dag. 
Met o.a. medewerking van Hanwag 
Service Centre voor een gratis 
schoen APK en advies met betrek-
king tot onderhoud van uw wan-
delschoenen, ongeacht het merk. 
Proeflopen op de fantastische 
Xsensible Stretchwalkers. Voor een 
kort vrijblijvend advies van register podoloog, medisch pedicure of een onderbeen- of voetmassage 
staat een deskundig team voor u klaar. Ook zijn er leuke WIN-acties speciaal deze dag! Kom naar de 
Prettig Lopen Winkel, Diependaalsedijk 12 in Maarssen. Tel. 0346-556166 www.prettiglopenwinkel.nl

Vrijdag 19 april t/m zondag 3 november
 
Glas in Zicht. Glas in de Architectuur 1850-heden
Vanaf 19 april is Glas In Zicht - Glas in de Architectuur te zien in het Nationaal Glasmuseum in Leer-
dam. Glas In Zicht belicht het ‘alledaags’ decoratief glas in kozijnen, deuren en ramen in Nederland, 
maar ook het zogenaamde ‘bouwglas’, met unieke exemplaren van glazen bouwstenen en dakpannen. 
Voor het eerst wordt over dit soort glas in Nederland een tentoonstelling georganiseerd voor een breed 
publiek. Diverse decoratietechnieken vanaf 1850 passeren de revue: gebrandschilderd glas in lood, 
geëtst glas, gebogen glas, mousselineglas, maar ook zeefdrukken en glas in beton.

Elke woensdag

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

Elke donderdag
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
Die oude sieraden in de la, zijn 
die nog wat waard? Een open 
inloopdag. Voor een gratis en 
vrijblijvende taxatie van uw 
goud, zilver, kunst, curiosa en 
militaire spulletjes kunt u elke 
donderdag terecht bij MPO/Heri-
tage, Energieweg 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, Energieweg 
7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet 
blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar 
stuk! Voor meer inlichtingen: bel tel. 030-
6063944.
 

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570



Gedurende de tijd dat ik op voor-
noemde school zat was de heer Maas 
tevens patiënt bij mijn vader. Deze 
was tandarts en gevestigd boven de 
banketbakkerij Grootendorst op de 
hoek van de Koekoek- en Kievitstraat; 
daar woonden wij ook als gezin.
Tussen de behandelingen door werd 
er dan natuurlijk wel eens over mijn 
(wan)prestaties op school gekletst en 
bij het avondeten kreeg ik dan van 
mijn vader of lof of kritiek; dat laatste 
overigens meer dan het eerste.
Ook de heer Ruitenbeek herinner ik 
mij nog goed; een zachtaardig iemand. 
Ik was een beetje zijn lievelingetje, 
wellicht omdat ik toen een lui oog had.

Knijper
Dan de heer Wiegers, met zijn kale 
schedel; dat was inderdaad een 
knijper, trouwens zijn vrouw gaf ook 
les op de Van Beeck, zij droeg altijd 
spencers en was verzot op Gröninger 
kouke; daar had ze het vaak over. 
Grappig dat je je dergelijke details nog 
herinnert. Ze hadden trouwens ook 
een dochter op dezelfde school.
In mijn lokaal zaten we met twee 

klassen in een ruimte. Mijn zusje zat 
in de lagere klas, maar in dezelfde 
ruimte. Ik weet nog dat zij, toen ze aan 
het klieren was, door genoemde heer 
Maas naar voren werd geroepen en 
een klap op haar kop kreeg, waarop ik 
heel spontaan riep: “Oooh, dat zal ik 
aan mijn moeder vertellen.”
Omdat hij patiënt bij mijn vader was, 
zal hij nadien wel hebben gedacht 
hoe hij die ‘lijfstraf’ bij zijn eerstvol-
gende bezoek aan mijn vader moest 
verantwoorden. Hoewel, een klap was 
in die tijd niet zo erg. Nu wordt je in 
een dergelijk geval als leraar direct op 
straat gezet.

‘de Reut’
Voor het vak Frans had ik de heer 
Peek en voor Engels de heer Harrij-
van, kettingroker (ook in de klas 
natuurlijk). Hij woonde in Wolfheze 
en treinde elke dag op en neer.

Dan hadden we nog de heer Rocher, 
‘de Reut’ in de volksmond. Hij werd 
veel gepest (met de kennis van nu 
eigenlijk heel erg). We legden wel 
eens stiekem ijsblokjes op zijn stoel. 

Jongens zetten diezelfde stoel soms op 
de rand van de verhoging voor de klas, 
supergevaarlijk natuurlijk. Als hij naar 
achteren zou vallen, zou hij met zijn 
hoofd tegen het schoolbord klappen 
en dan is hij dood, zei ik tegen die 
jongens. Het was een heel aardige 
man, maar orde kon hij niet houden, 
dat ging overigens toen vaak samen. 
Later werd hij ziek. Ik heb hem thuis 
in de Magnuslaan/Tuindorp nog wel 
eens opgezocht.

Verder hadden we ook nog de heer 
Groenveld. Hij had door een schild-
klieraandoening enigszins grote, wat 
uitpuilende ogen. Hij was trouwens 
eveneens patiënt bij mijn vader. Hij 
was een maand ouder dan mijn vader. 
Ik ben in april 2009 nog naar zijn 
begrafenis geweest; het was een lieve 
man.

Scooter
Overigens, de meisjesnaam van Wil 
Hazelhorst was De Bruin; zij was 
met Jan Hazelhorst getrouwd, zoon 
van de gymleraar, die op zijn grijze 
Heinkel scooter de diverse scholen 
afreed om gymnastiekles te geven. 
Trouwens, begin jaren zestig had ik 
zelf ook al een scooter, een blauw met 
witte Lambretta. Naast ons huis in de 
Kievitstraat was de schilderschool en 

als ik dan tussen de middag even ging 
scooteren, had ik veel bekijks van de 
jongens van die school die dan in de 
lunchpauze buiten stonden.

Deze school diende in de oorlog en 
nog geruime tijd daarna als distributie-
kantoor voor kleding- en voedselbon-
nen. Ik weet nog dat ik daar aan de 

hand van mijn moeder vaak naartoe 
ging.

Tot zover mijn herinneringen.

Julie Veenendaal-Knieriem
Den Dolder
wjveenendaal@hetnet.nl.

Leraren van Van Beeck Calkoenschool
Naar aanleiding van de in de laatste twee nummers van De Oud 
Utrechter verschenen artikelen over de mr. A.J. van Beeckcal-
koenschool ter aanvulling, als oud-leerling (geboren 1939) nog 
een enkele herinnering aan genoemde leraren.
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Van Beeck Calkoenschool aan de Havikstraat

De maandag was echt de wasdag. Het 
nam een groot gedeelde van de maan-
dag in beslag. Maandag werden de 
keukenmatten verwijderd en de teilen, 
emmers, wasbord en borstel kwamen 
voor de dag.
Het hoogtepunt van de was vond 
ik het laatste spoelwater met het 
popje blauw. Het water kleurde dan 
zo prachtig blauw. Dan werd de was 
bij mooi weer buiten gedroogd en bij 
slecht weer in de kamer bij de kachel 
met allerlei wasrekken. De volgende 
dag was het wasgoed meestal droog, 
die werd dan opgevouwen en de rest 
werd gestreken. Als er veel kreukels 
in zaten, werd de was ingevocht; 
mijn moeder deed dat met water in 
een soort beker waar een gaatjesdek-
sel op ging. Het maakte het strijken 
makkelijker.
Nu halen wij de was uit de machine 
en het gaat vervolgens de droger in. 
Daarna is het opvouwen en strijken 
met een stoomstrijkijzer. Zo gaat het 
ook met de vaatwasser: je vult de vaat-
wasser met de vaat, zet hem aan en na 
afloop haal je de vaat er weer schoon 
uit. Hoe anders was dat vroeger. Dan 
stond mijn moeder vooral in de winter 

in een koude keuken de vaat te doen. 
We hadden maar een kraan met koud 
water. Waaraan een rubberen slangetje 
hing tegen het spatten. Voordat mijn 
moeder kon gaan afwassen moest er 
water gekookt worden.
Wij moesten later, toen wij groter 
werden, ook meehelpen natuurlijk.

Wandkoffiemolen
Er zijn zoveel dingen veranderd. 
Neem alleen het koffiezetten. We heb-
ben nu zoveel verschillende soorten 
koffiemachines; snelfilter, Senseo, 
espresso-apparaten enzovoorts. 
Vroeger kocht je een pak koffiebonen. 
Die werden thuis gemalen in een 
wandkoffiemolen. Bonen bovenin en 
dan draaien tot het glazen bakje vol 
was. Je had ook koffiemolens die je op 
schoot hield als je de bonen maalde. 
De gemalen koffie ging in de koffiepot 
met een schepje Buisman erbij en er 
werd heet water opgeschonken. Dan 
nog de melk warm maken en dan had 
je een heerlijk bakkie.

Telefoon
Het bezit van een telefoon was een 
voorrecht. Doordat mijn vader op een 

watergemaal werkte, hadden wij die 
luxe thuis. Maar anderen moesten naar 
een telefooncel. Vaak moest je aanslui-
ten in de rij wachtenden. Ook moest je 
voldoende klein geld bij je hebben. De 
telefoonboeken boden een oplossing 
als je het telefoonnummer niet wist. 
Als je er helemaal niet uitkwam, belde 
je 008. De telefoniste zocht dan het 
nummer voor je op. De telefooncellen 
zijn verdwenen, want praktisch ieder-
een heeft een mobiel of vast toestel.

Televisie
Ja, en dan de tv; die hadden wij niet. 
We luisterden op de radio naar de 
Arbeidsvitaminen en ‘s avonds naar 
een hoorspel van Paul Vlaanderen. Of 
naar de boertjes van Buuten met Kees 
Schilperoort. Maar toen wij ouder 
werden en mijn broer en ik steeds op 
school verhalen hoorden van wat er 
op de tv was geweest, hebben we net 
zo lang gezeurd tot mijn vader een 
televisie ging kopen. Wat waren wij 
blij. Je had toen Nederland 1 en 2. 
Afstandsbediening was er nog niet. 
Dus je moest iedere keer opstaan 
voor het geluid of als je op het andere 
net wilde kijken. Ja, en toen kwam 

de Engelse les op tv, met Walter en 
Connie. Daardoor konden we Engelse 
woordjes leren. Alleen wilde toen ons 
kleine zusje een kinderprogramma op 
het andere net kijken. Dus daar was 
wel eens een probleempje over.
Een apparaat dat weer later kwam, 
was de Tom Tom. Dat was ook een 
uitkomst. Niet meer met de wegen-
kaarten op schoot om de juiste weg te 
vinden. Wat nog wel eens voor irritatie 
zorgde. Ja, en toen kwam de computer 

die nu een heel grote rol speelt in de 
maatschappij. Waar wij als ouderen 
onze weg in vinden. Van bovenstaande 
dingen begrijpen de jongeren weinig 
tot niets. Maar wij wisten niet beter. 
Voor ons zijn al die vernieuwingen een 
grote vooruitgang waar we allemaal 
dankbaar gebruik van maken.

Bep Sturkenboom
bepsturkenboom@hotmail.com

Hoe deden we dat vroeger?
Toen ik van de week mijn wasmachine aanzette en aansluitend mijn vaatwasser aandeed, dwaal-
den mijn gedachten af naar vroeger. Hoe mijn moeder op zondagavond al met de voorbereidingen 
voor de was begon.

In de rij voor de telefooncel. (foto: Charles Breijer, Nationaal Archief / Anefo)
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Amsterdam-Utrecht. Van 
Rhijnspoor tot Randstadspoor

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

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 is samengesteld uit onder andere de beste amateurfoto’s 
die de auteurs kregen toegezonden na een oproep in lokale me-
dia en sloot bij het verschijnen aan bij een expositie in het kader 
van de manifestatie ‘Utrecht 50/75’. Vanwege de aanhoudende 
vraag is inmiddels een nieuwe druk verschenen.

 

 

De Dwaalgids van Utrecht

Het eerste Utrechtse stripboek. Een leuk 
boek dat is verschenen ter gelegenheid 
van de viering van het 75-jarig bestaan 
van het Utrechts Monumentenfonds. 
Een stripboek over de tijd van 1550 tot 
1990 in Utrecht aan de hand van monu-
menten. 1e druk al uitverkocht, 2e druk is in de maak.

 

 

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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

Ja, ik bestel:

The Ramblers in Brussel - 
Rue de Radis (cd)

Een swingende cd met num-
mers van The Ramblers die 
werden opgenomen bij de 
Belgische platenmaatschappij 
Decca in de periode 1945-
1948. Ouderwets genieten voor de liefhebbers!

BEPERKTE VOORRAAD: OP = OP!

 

111 plekken in Utrecht die je 
gezien moet hebben

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

 

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

 

 

Nach Holland
Gerard Groeneveld, schrijver van 
‘Rotterdam Frontstad’ heeft een nieuw 
oorlogsboek uitgebracht. Het heet ‘Nach 
Holland’ en geeft een unieke kijk op de 
Duitse inval in de eerste bezettingsda-
gen van ons land. Het staat namelijk 
vol foto’s die werden gemaakt door 
Duitse soldaten, die hun fotocamera meenamen 
naar het front. Omdat ze voor privégebruik waren bestemd, 
bleven hun kiekjes, voor zover ze niet door de oorlog verloren 
gingen, decennialang verborgen. Een uniek boek. De vierde 
druk is inmiddels uit en de prijs is verlaagd naar 24,95 euro.

 

 

Licht in de Donkerstraat. 
Utrecht bezongen (cd)

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

 

Oma kan jij nog huppelen?
Een verhalenbundel over klein geluk. 
Een boek vol kleine wijsheden over 
grote geluksmomenten. In een bonte 
verzameling rijgt Irene Kraaijenhagen 
herkenbare situaties, gekke types, oude 
liedjes en herinneringen zorgvuldig aan 
elkaar. Met haar verhalen en gedichten 
wil ze de lezers raken, laten lachen en vooral 
laten meedoen. Voor wie kan genieten van haar bijdragen in de 
rubriek ‘Geluksvogels’ in deze krant is dit boek een absolute 
aanrader. Voor wie haar werk niet eerder las een kans op een 
kennismaking.

 

€ 29,95

€ 24,95

€ 15,00

€ 9,95

€ 16,95

€ 16,80

€ 24,95 € 15.00 € 12,95

Amsterdam-Utrecht. Van Rhijnspoor tot Randstadspoor . . . . . . . . . . . . . . . € 29,95
(LETOP: dit boek heeft aangepaste verzendkosten van 5,75 euro)
Van stadsie tot stad. Utrecht 1950-1975. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 24,95
De Dwaalgids van Utrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  15,00
The Ramblers in Brussel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  9,95
111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,95
Kees Lam vertelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,80
Nach Holland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 24,95
Licht in de Donkerstraat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 15,00
Oma kan je nog huppelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 12,95
Nederland Museumland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  19,99
Het Ramblers Dansorkest (1944) – Hilversum Express (cd). . . . . . . . . . . . . € 17,95
Roze wolkennachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   24,95
De oorlog in kleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  17,50



Voetballen op straat is verboden, dus 
is het uitkijken met een oude, humeu-
rige vrouw op de hoek of rondfietsen-
de politieagenten, die de bal kunnen 
afpakken. Maar het zijn meestal geen 
dienstkloppers, die ‘wouten’ of ‘tuten’, 
zoals ze liefkozend genoemd worden. 
Als ze de voetballende jongens zien, 
trappen ze wat minder hard op de 
pedalen, zodat de boosdoeners zich uit 
de voeten kunnen maken. Ik voetbal 

onder andere met Piet, die later zelf 
agent zal worden. Een paar van zijn 
broers worden bekende boksers.

Gevaarlijke boeren
Achter ons ‘plein’ liggen hoge muren 
van de Veeartsenijschool, de voorloper 
van de diergeneeskunde-faculteit aan 
de Rijksuniversiteit. Klim je over zo’n 
muur, dan ben je op gevaarlijk terrein, 
want de daar aanwezige boeren zijn 

beducht voor hun dieren en lopen je 
achterna om je aan hun hooivork te 
rijgen. Tenminste, daar zijn we bang 
voor. Maar wat is het een heerlijk 
avontuur je daar dan toch te wagen. 
De Veeartsenijschool grenst aan de 
Biltsche Grift, die weer in verbinding 
staat met de Vecht en de Kromme 
Rijn. Achter het watertje is de Zee-
heldenbuurt en daar weer achter de 
Ezelsdijk, die dan nog de grens vormt 
van Utrecht. Aan het einde van de 
Blauwkapelseweg heeft vroeger nog 
een tol gestaan.

Brede Water
Voor ons jongens is de romantische 
Ezelsdijk nog een mooi stuk natuur, 
want veel verder komen we niet 
in deze dagen met weinig vervoer. 
Ruimte volop voor het nodige kat-
tenkwaad. Het weggetje ligt naast een 
tamelijk brede vaart, die wij het Brede 
Water noemen. In feite is het een in 
de twaalfde eeuw gegraven, dus mid-
deleeuwse afwateringssloot, de Hoofd-
dijkse Wetering, die later nog deel zal 
uitmaken van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. ‘s Winters kan het er heel 
druk zijn met schaatsers.
‘s Avonds mogen wij kinderen er niet 
komen van onze ouders. Van oudere 
jongens horen we wel wilde verhalen 
over de verliefde paartjes die, als 
de duisternis valt, vertoeven tussen 
de struiken op de grasrijke oevers. 
Sommige woorden begrijp ik niet en 

ik vraag het aan mijn acht jaar oudere 
zus. Maar die bloost: “Vraag het maar 
aan je vader.” Hij is niet preuts en 
vertelt me alles wat hij weet over de 
voortplanting. 

Ezelsdijk
De Ezelsdijk bestaat nu niet meer, 
het buurtje Ezelsdijk nog wel. Het 
dijkje moet gelegen hebben nabij de 
huidige Kardinaal de Jongweg, tussen 
de Admiraal van Gentstraat en de 
Prof. Huizingalaan, onderdeel van de 
toen nieuwe stadswijk Tuindorp-Oost 
achter de Zeeheldenbuurt. Het Brede 
Water - mag ik het zo nog een keer 
noemen? - is er nog wel, als brokje 
natuur achter de huizen.
Een aardig beeldje van drie ezeltjes 
staat sinds 1962 op de hoek van de 
Kardinaal de Jongweg en de Jan van 

Galenstraat. Het werd op aandrang 
van de toenmalige gemeentearchivaris 
Eduard Struick als eerbetoon aan het 
verdwenen dijkje gemaakt door Floyd 
DeWitt.
Volgens de ‘Gedichten van den 
Schoolmeester’ is een ezel “een heer 
met een staart, dien hij van achteren 
draagt, als een paard. Het verschil 
tussen ezels en geleerde doktoren zit 
hem soms minder in ‘t hoofd dan wel 
in de oren.”
Als die toch bijna dezelfden zijn, 
waarom moest de historisch gegroeide 
naam van zo’n dijk, waarover vroeger 
melkboeren liepen met hun ezelwa-
gentjes, dan wijken voor professor 
Huizinga? We zullen het nooit weten.

Bert Kieboom
kieboom@xs4all.nl

Strooptochten van Utrechtse straatjochies
Beginnend bij de stinkende gasfabriek aan de Blauwkapelseweg 
lopen in de wijk Wittevrouwen de Bollenhofsestraat en de Zand-
hofsestraat in oostelijke richting min of meer parallel, tot ze aan 
het eind samenkomen op een soort pleintje. Ook de Oude Kerk-
straat en de Krijtstraat komen daarop uit. Het is rond het einde 
van de oorlog en er staan nog een paar dikke bomen. Veel verkeer 
is er niet en jongens voetballen er dat het een lust is. Door de 
schaarste bestaat de ‘bal’ soms uit proppen papier met elastiek 
eromheen. Een enkele keer is er de luxe van een echte bal.
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Schaatsen op het inundatiekanaal langs de Ezelsdijk, 1955 (foto: Het Utrechts Archief)

dat bekt zo lekker weg.

En weet je wat zo handig is?

Dat ze begrijpe wat of ik zeg!

 

Ja aai ken spiek dat Inglies

as ut mot de hool long dee.

Dan vroag ik; ‘Doe joe understent?’

En wat denk je wat dee see?

‘Nee messie, dat verstoan we niet,

doe es effetjies normoal!’

Vandoaro dat ik ben gekap

met die áánderláándse toal.

 

Ik leerde me de táándsjies

van wan en toe en trie

en onze, doeze, trèse,

van no en si, oewie!

M’n toalenknobbelt dee z’n best,

ik had ut ech snel door

moar…..as un áánder me nie verstoat

woar doen ik ut dan voor?

 

Hier is ut jochie, messie

dakhoas en gládiool

Ut hong doar net nog in de kas

Kijk uit joch, halleve zool!

O Uterèg m’n stáádsjie

met je mooie dialek

ik wil jouw toaltsjie lere

ik vin ut ech te gek!

‘t Zal nog wel effe dure,

ik komp hier nie vandoan

Moar, da’k ut ga probere,

doar ken je van opaan!

 

Lieve lezers, als u dit stukje leest zult 
u er in eerste instantie misschien een 
béétje moeite mee hebben.

Lees het nog eens en dan hardop, 
of….bedenk er een wijsje bij en zing 
het uit volle borst. Ik weet bijna zeker 
dat u er dan nóg meer plezier aan 

beleeft.

Irene Kraaij-
enhagen

Talenknobbel
Aai ken Inglies, aai ken Frans,

aai ken ut allemoal.

Aai ken Duits en aai ken Spaans

Moar de áálermooiste toal

vinnik toch wel het Uterègs

Beeld van de ezeltjes van Floyd Dewitt op de hoek van de Kardinaal de Jongweg en Jan Galen-
straat (foto fotodienst GAU/Het Utrechts Archief)



twee ooms en ik. Met een rijtuigje van 
de oudste oom die bij een stalhouderij 
werkte en ‘vrijstelling’ had. De jongste 
(ondergedoken) nam vanwege de 
honger het risico opgepakt te worden. 
Voor mijn vader (ondergedoken en 
verzetsman) was het risico te groot. 
Hij bleef thuis. Op de heenreis 
overnachtten wij in Putten in een 
schoolgebouw, waar de vloer bedekt 
was met stro en de dagsluiting werd 
verzorgd door een dominee, wiens 
zalvende maar keiharde stem nu nog 
pijn doet in mijn oren. Ik herinner mij 
nog goed, dat bij aankomst in Putten 
een enorme, intense brandlucht hing. 
Wat een vreselijke stank. Later hoorde 
ik dat Putten als vergelding voor een 
aanslag in brand was gestoken en 

dat alle mannen van 16 jaar en ouder 
waren opgehaald en weggevoerd naar 
concentratiekampen waaronder het 
uiterst beruchte KZ lager Neuen-
gamme. Ik herinner me een enge stilte 
in de straten, waarin slechts enkele in 
het zwart gehulde vrouwen liepen. Ik 
weet niet meer op welke datum wij in 
Putten waren. Wel heb ik nagezocht, 
dat de aanslag op 1 oktober 1944 
heeft plaatsgevonden. Ik weet niet 
hoelang zo’n zware brandlucht blijft 
hangen, maar het kan toch niet zo 
heel lang na die dag zijn geweest, dat 
wij daar waren. Wij zijn over de IJs-
selbrug verder getrokken, via Zwolle 
richting Dedemsvaart. Een aardig 
boerenechtpaar bood aan mij bij zich 
te houden, zodat ik de hongerwinter 
in Utrecht zou kunnen vermijden en 
bij hen voldoende te eten zou krijgen. 
Ofschoon we mede met dat doel op 
‘hongertocht’ waren, kon mijn moeder 
geen weerstand bieden aan mijn tranen 
en werd ik samen met een zak tarwe 
en aardappels, verkregen in ruil voor 
beddenlakens en kussenslopen-weer in 
het rijtuigje geladen.
Op de terugreis vluchtten wij ergens 
vóór Zwolle vanwege luchtalarm naar 
een boerderij. De boerin stond buiten 
met nog twee kinderen. Ik zie nog 
voor ons de overvliegende ketting-

bommen, bedoeld voor een achterlig-
gende spoorweg. Het geluid van de 
ontploffende bommen was vreselijk, 
voor ons, maar ook voor de paarden 
in de stal die probeerden los te breken. 
De lieve schat van een bezorgde boe-
rin had ons 3 kinderen (er waren daar 
nog 2 anderen) als een kloek onder 
haar wijde rokken geborgen. Wat voel-
den wij kinderen ons daar veilig.
Onderweg passeerden wij met het 
koetsje de brug over de IJssel, nu 
bekend uit het boek van Jan Terlouw 
‘Oorlogswinter’. Even na de brug 
schrokken wij vreselijk door het harde 
snerpende geluid van een overvliegend 
en schietend vliegtuig. Het rijtuigje 
stopte, wij stortten ons gehaast naar 
buiten. Ik kwam terecht op de rand 
van een schuttersput in de bermrand 
van de weg. Een arm rukte mij naar 
binnen en ik kwam geperst te zitten 
met een daar al aanwezige bewoner. 
Een jonge Duitse soldaat met ogen 
vol angst had mij naar een veiligere 
plaats naast hem getrokken. De enige 
Duitser die ik later van mijn vader 
aardig mocht vinden. Duidelijk was te 
zien dat het vliegtuig omkeerde en al 
schietend weer overvloog. Ik kon zien 
en horen, dat de kogels van de Spitfi re 
met ongeloofl ijk geweld in het vlak 
voor mij liggende wegdek sloegen. 

Dat het een Spitfi re was ben ik later te 
weten gekomen. De Spitfi re verdween 
en rust en stilte volgden. Wij hadden 
alles overleefd. Aan de overkant van 
de weg, richting IJsselbrug ontstond 
wel een opeenhoping van verontrus-
tend roepende, schreeuwende en hui-
lende mensen Wij zagen een jongen 
van een jaar of 15-16 met omstanders 
een lichaam op een handkar laden en 
er mee wegrijden. Het staat mij vaag 
voor ogen. Wel herinner ik mij dat 
mijn moeder er heftig op reageerde en 
later nog fl ink overstuur van was. Mijn 
ervaringen vertonen veel overeen-
komst met het verhaal van mevrouw 

Miltenburg-van der Hulst.. Data en 
plaats (Barneveld, Scherpenzeelse-
weg) komen echter niet overeen met 
mijn ervaring. De colonne bestond 
niet uit vluchtende Duitsers, maar uit 
Nederlanders op voedseltocht. De 
piloot dacht mogelijk wel met een 
Duitse colonne van doen te hebben. 
Een vergissing met vreselijk gevolg. 
Ik kan dus niet helpen met informatie 
over wat de opa van mevrouw is over-
komen. Ik hoop dat anderen die daar 
meer van afweten reageren.

    Henk Jansen, Baarn
hwgjansen@gmail.com   

 Mijn verhaal over onze hongertocht   
  Hierbij een reactie op de in-
gezonden brief van mevrouw 
van Miltenburg-van der Hulst 
in De Oud-Utrechter van 19 fe-
bruari over de Hongerwinter. 
Als kind van 11 jaar heb ik 
een soortgelijk voorval mee-
gemaakt. Alleen heb ik het 
idee, dat mijn data en plaats 
van beleving afwijken. Maar 
dat is niet zeker. 

  Wij vertrokken vanaf het begin van de 
Kloosterlaan in Utrecht. Mijn moeder, 
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Rijneiland 5, 3984 MA  ODIJK,
Tel: 030 65 65 592  

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

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg 

Een kunstgebit verdient de zorg

van de tandprotheticus

De tandprotheticus 
Specialist voor uw kunstgebit

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€127,50 PP LO

Bezoek onze 1500m2 
ExperienceCenter:
Nijverheidsweg 18
3534 AM Utrecht
(030) 243 38 32

Bekijk alle aanbiedingen in onze webshop: www.petermacco.nl 

Peter Macco Wintersale: Fietsen & E-bikes tot 40%!          
Wij ruimen op! Meer dan 500 fietsen extra in prijs verlaagd:

Stadsfietsen | E-bikes | Hybridefietsen | Transportfietsen | Racefietsen | Mountainbikes | Bakfietsen | Kinderfietsen | Tweedehands 
Fietsen en meer..

Gazelle Vento C7 HMB
Elektrische fiets 

met Bosch Middenmotor
Normaal: €2199,-

Nu voor: €1899,-

Gazelle Chamonix C7
Stadsfiets 

Normaal: €929,-
Nu Voor: €749,-

Ouderwetse Service én aanbiedingsprijzen:
Gratis 1ste Servicebeurt | Gratis Leenfiets | “Klaar terwijl u wacht service” bij kleine reparaties
|Gratis thuis bezorgd in de regio Utrecht | Inruil van oude fiets mogelijk | Direct mee service |
Haal & brengservice bij nood | Reparatie voor alle fietsen | Hoge kortingen! | Indoor testparcour   



De heer Serton
Als regelmatig lezer van De Oud-
Utrechter las ik ‘Boodschappen voor 
Ina Boudier Bakker’ van de heer 
Theo de Ruiter, die veel verhalen 
schrijft in deze krant. De door hem 
genoemde heer Serton van de VIVO 
heb ik goed gekend. Ik was destijds 
baliemedewerker bij een kleine 
Utrechtse bank, waar de heer Serton 
cliënt was. Wanneer hij zijn dagelijkse 
opbrengst kwam storten, had ik leuke 
gesprekken met hem. Toen had je als 
bankmedewerker nog leuk contact met 
allerlei cliënten en was er tijd voor 
een praatje. Nu is dat niet meer en 
kan men bijna alleen met de computer 
communiceren. Soms kwam ook 
mevrouw Serton mee naar de bank en 
dan was er onderling een strijd wie 
haar mocht helpen. De heer De Ruiter 
zal zich haar ook nog wel herinneren, 
maar dat is alles 50 of 60 jaar geleden.

Joop Wolbers
034-8421459
jojawowo@planet.nl

Horen, zien en zwijgen
Naar aanleiding van het artikel Horen, 
Zien en Zwijgen in De Oud-Utrechter 
wil ik graag reageren. Ik spaar 
namelijk zelf al bijna 20 jaar HZZ en 
in die tussentijd heb ik er meer dan 
1200 setjes van bij elkaar gespaard. 
Dus 1200 keer 3 is 3600 aapjes. 
Tevens is er een club van mensen 
die de HZZ sparen en we komen een 
keer per jaar bij elkaar om ervaringen 
uit te wisselen en te ruilen/verkopen. 
Dan heb ik het over mensen uit o.a. 
Nederland, Duitsland, Zwitserland, 
België, Frankrijk en Polen. Want er is 
bijna geen land ter wereld waar ze de 
HZZ niet verkopen. Ik heb inmiddels 
uit meer dan 30 landen en meer dan 
30 soorten materiaal. Naar aanleiding 
van een TV-programma dat RTV 
Noord over mij uitzond, krijg ik met 
regelmaat bezoekers die ik dan een 
rondleiding geef. Gemiddeld komt er 
één setje per week bij mijn collectie. 
Ook wij lopen heel wat rommelmark-
ten af om mijn collectie uit te breiden. 
En over de vier-aapjes gesproken, 
als je goed oplet zijn er ook hiervan 
best veel te koop. Er zijn op de club 
twee spaarders uit België, die alleen 
maar vier-aapjes sparen en die hebben 
er inmiddels een paar honderd. Wij 
zeggen bij de club meestal dat de 
vierde ‘schaamte’ is. Maar de vierde 
is gewoon commercie, omdat er in 
oorsprong echt maar drie aapjes zijn. 
Dit jaar is trouwens onze bijeenkomst 
in Goirle en op zo’n dag zijn we met 
30 à 40 mensen die allemaal het HZZ-
virus te pakken hebben.

Gozen Beikes
Nieuwe-Pekela

Aapjes
Naar aanleiding van mijn artikel over 
Horen, Zien en Zwijgen, heb ik veel 
aardige reacties ontvangen. Er blijft 

één vraag voor mij over. Waarom 
worden er aapjes afgebeeld als we 
het over dit onderwerp hebben. Wie 
weet dit?

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Broodjes
Ik heb in de jaren vijftig bij bakker 
De Raad, in de Lauwerecht, gewerkt 
als leerlingbakker. Ben Bril was toen 
klant bij bakker De Raad. Er werden 
iedere nacht 600 broodjes gebakken 
en die waren bestemd voor Ben Bril. 
Ik moest die broodjes bij hem in de 
zaak op de Leidseweg bezorgen. Niet 
in een keer, maar verdeeld over de 
hele dag. B.B. belde op wanneer er 
broodjes gebracht moesten worden en 
dat gebeurde om de twee uur of zoiets. 
Ze moesten eerst knapperig gemaakt 
worden. Hij verkocht kroketten voor 
15 cent. Dat was goedkoop, maar ik 
moest bijna elke week 20 à 30 oude 

broden bezorgen in de Bergstraat in 
Wijk C. Daar had hij een werkplaats 
waar hij zijn vleeswaren zoals ham, 
pekelvlees, rosbief en dergelijke zelf 
bereidde. Ook de kroketten werden 
daar gemaakt. U mag zelf raden waar-
voor dat oude brood bestemd was. Ik 
heb De Raad ervaren als onprettig. 
Hij was erg onvriendelijk, nors, en 
chagrijnig. Hij had een zoon en we 
zaten samen bij de zeeverkenners. Dat 
was ook niet bepaald de vriendelijkste. 
Een echt verwend mannetje. Ik kan er 
best nog meer over vertellen, maar dit 
lijkt mij voorlopig genoeg. Zijn vrouw 
was een lieve, aardige vrouw.

Wim Cazander
wienco@ziggo.nl

Ina Boudier
Wat een verrassing een foto van Ina 
Boudier te vinden in ons krantje! 
Toentertijd heeft mijn opa (fotograaf 
Francis Kramer) verschillende foto’s 

van haar gemaakt, dus zij kwam mij 
meteen bekend voor. Ik heb vele por-
tretten van personen zonder identiteit, 
maar zij is er een waarbij het wel 
gemeld was. Ik ga even snuffelen om 
te kijken wat ik vinden kan van haar. 
Hartelijk dank voor het interessante 
verhaal.

Jacqueline Kramer
spoiledbr@hotmail.com

Jongensclub De Trekkers
In de jaren na de oorlog woonde ik 
in het Rivierenwijk (Alblasstraat) en 
met veel andere kinderen speelden we 
op straat; voetballen en bussentrap en 
dergelijke. Ook slootje springen in de 
weilanden van een boer (De Knoet) tot 
aan het Inundatiekanaal toe was zeer 
populair. Een paar keer per jaar gingen 
we op de fiets naar het bos van Zeist, 
want voor ‘stadsjongens’ was dat 
bijzonder. Met kleine financiële onder-
steuning van opa en oma, aangevuld 

met een opbrengst van lege flessen 
vermaakten we ons de hele dag. Toen 
kwamen wij met een plan een club 
op te richten met de stichtelijke naam 
‘Jongensclub De Trekkers’. Het was 
een beetje plagiaat, maar dat kon niet 
schelen. We hadden maar drie leden, 
Tony van Gelder, Chris Wiggers en 
ikzelf. Anderen wilden zich ook graag 
als lid aanmelden, maar dat vonden 
wij geen goed idee, want dan werd de 
spoeling te dun. Nou wil het geval dat 
mijn moeder een naaister had in de 
Jod. van Lodensteinstraat, helemaal 
lopen naar Zuilen, en haar man had 
een geweldig idee. Hij zei, jullie moe-
ten zogenaamde ‘steunbonnen’ maken 
van 0,05 cent en die samen met een 
loterij zien te verkopen. Hij had een 
kennis met een stencilmachine en met 
zijn hulp maakten wij die bonnen. Dat 
liep als een speer. Binnen enige weken 
hadden wij alle bonnen verkocht en 
na aftrek van het prijzengeld voor 
de loterij, hadden we zo’n 50 gulden 
over. Dat was voor jongens van rond 
de dertien of veertien jaar een groot 
bedrag. Wie de trekking van de loterij 
heeft verricht, weet ik niet meer, maar 
wel dat degene die de meeste loten 
en bonnen had gekocht de hoofdprijs 
(een taart) had. Mogelijk leven mijn 
medebestuursleden nog en zo ja, dan 
is dit verhaal misschien ook voor hen 
een leuke herinnering. 

Kees Visser
06-51555366

Biljartclub Zuilen 50 jaar
Een unicum, dat mag gezegd worden. 
Niet omdat een biljartclub 50 jaar be-
staat; dat gebeurt wel meer. Het is een 
unicum, omdat het allemaal in 1969 
begon als een sociale activiteit voor 
ouderen in Utrecht Noord. En de club 
bestaat nog steeds. Eerst in het Dien-
stencentrum aan de Pr. Bernhardlaan 
en nu, sinds 2010, in Buurtcentrum 
de Beatrix aan de Prinses Beatrixlaan, 
onderdeel van het prachtige Vorstelijk 
Complex op Zuilen. Zo’n 55 leden, 
mannen en vrouwen, spelen elke week 
in de biljartzaal, waar twee biljarts 
staan. ‘s Middags wordt op een biljart 
de onderlinge competitie afgewerkt 
en op het andere biljart kan altijd 
vrij worden gespeeld. Dagelijks kan 
men van 9.30 tot 16.00 uur biljarten, 
maar tegenwoordig ook op maandag-, 
woensdag-, donderdagavond en zelfs 
op zondag. We vieren dit bijzondere 
jubileum op twee manieren; eerst 
houden we op vrijdagmiddag 19 april 
een Marathon Spelletjesmiddag voor 
alle leden en daarna organiseren we 
in oktober een grote feestavond. Alles 
zal plaatsvinden binnen het Vorstelijk 
Complex en daarbij proberen we zo-
veel mogelijk mensen en groepen die 
binnen het VC actief zijn, te betrek-
ken. www.biljartclubzuilen.nl
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Scholing
Na de Tweede Wereldoorlog, waarbij Nederland trouwens neutraal is gebleven, maar uiteindelijk toch ook de gevolgen 
daarvan heeft ondervonden, moest de jeugd tot zijn of haar veertiende jaar verplicht onderwijs volgen. Van zes tot twaalf 
jaar was dat het Lager Onderwijs en daarna moest je tenminste nog twee jaar verder met de schoolopleiding. Je kon dan 
kiezen uit de vglo (Voortgezet Lager Onderwijs), de ulo (Uitgebreid Lager Onderwijs) of de mulo (Meer Uitgebreid Lager 
Onderwijs). Afhankelijk van de financiële positie van het gezin, werd de keus voor de kinderen door de ouders bepaald. 
Omdat Nederland door de oorlog enorm verarmd was en men dringend om personeel zat te springen om Nederland weer 
op te bouwen, was het niet ongebruikelijk dat na de veertiende verjaardag de meeste kinderen aan het werk gingen. Nog 
even terug naar de school. Het bijzondere was, tenminste in mijn situatie, dat er minimaal 48 kinderen in de klas zaten. 
Centrale verwarming was er nog niet, want in de klas stond een kachel die ‘s morgens werd aangestoken en dan zo’n beet-
je de hele dag bleef branden. Het onderwijs was zeker niet slechter dan thans, integendeel zelfs, want in de eerste klas van 
de lagere school kregen we al Franse les. En als ik dan nu hoor wat voor problemen er bij de scholen zijn, begrijp ik daar 
niets van. Klassen met de helft van het aantal leerlingen van toen, is tegenwoordig al te veel. Natuurlijk zijn de leerlingen 
van nu veel mondiger dan, maar ook ik, ik kan me dit niet meer precies herinneren, moet een lastig mannetje geweest zijn, 
want in de derde klas van de lagere school trok de onderwijzeres zo hard aan mijn oor dat het bloedde. Mijn moeder naar 
school om verhaal te halen en daar hoorde zij dat haar zoontje het bloedige oor meer dan verdiend had. Het zal dus wel. 
Echter in het vervolgonderwijs was ik wederom de pineut, want op een zeker moment moest ik de hele ochtend in de hoek 
van de klas staan, omdat ik de onderwijzer niet aansprak met ‘ja of nee meneer’, maar alleen met ‘ja of nee’. Eigen schuld, 
dikke bult. Ondanks alles bewaar ik aan het onderwijs de beste herinneringen.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

(foto: Lerarencorps Lagere Bloemstraatschool in Utrecht in 1948.)

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



Toon Nagtegaal
Ik ben op zoek naar oud-amateur 
bokskampioen uit de jaren 1962-1963 
Anton Nagtegaal. Of ook genoemd 
Toon Nagtegaal, die uitkwam in het 
zwaarweltergewicht. Hij is geboren 
in maart-april 1937. Geboorteadres: 
M.P. Lindostraat in Utrecht. Hij was 
een voortreffelijk amateurbokser en 
later een sterke profbokser. Wie kan 
mij helpen mijn nieuwsgierigheid 
naar mijn oude boksgabber te stillen? 
Laat eens wat van je horen. Het kan 
toch niet zijn dat er geen sportlui uit 
die tijd hem niet kunnen herinneren?

Henny de Rijk
De Sitterlaan 22
3572 ZL Utrecht
030-27123228

Koor zoekt leden
Het Sterrenkoor zoekt leden. Het 
koor bestaat uit alleen vrouwen. We 
kunnen sopranen, alten en lage alten 
gebruiken. Onze dirigent is Nico 
Horstink. We zingen iedere vrijdag-
middag van half 2 tot half 4 in wijk-
gebouw Sterrenzicht, Keerkringplein 
40, 3582 PM Utrecht. Ons repertoire 
bestaat uit Nederlandse, Engelse 
en Duitse liedjes en Wereldmuziek, 
onder andere Afrikaans, Surinaams, 
Spaans en dergelijke. We zingen met 
veel plezier en treden regelmatig op 
in bijvoorbeeld verzorgingshuizen. 
Uitbreiding zou fijn zijn. Aarzel niet 
en kom eens vrijblijvend meezingen!

M van Doleweerd
marijkevandoleweerd@hotmail.nl

Repair Café Leidsche Rijn
Zaterdag 6 april (13.00-17.00 uur) is 
Repair Café Leidsche Rijn open. Han-
dige vrijwilligers helpen bezoekers 
allerlei spullen te repareren, zoals 
lampen, huishoudelijke apparaten, 
elektronica (cd- en dvd-spelers), 
gereedschap, speelgoed, fietsen en 
tuinmeubels, nu het voorjaar eraan 
komt. Adres: Buurtcentrum Parkwijk, 
Eerste Oosterparklaan 76, Leidsche 
Rijn (Parkwijk). Entree is gratis, een 
vrijwillige bijdrage is welkom om 
onze activiteiten te kunnen blijven 
voortzetten! Meer informatie: jrc.
bosch@gmail.com of 06-20180104 

(Jeroen Bosch). Website Repair Cafés 
in Utrecht: repaircafe-utrecht.nl.

Historisch onderzoek
Ik doe historisch onderzoek naar 
de bouw van een blok woningen in 
Tuindorp-Oost, door dertien ‘eigen-
bouwers’ in 1964-’65, waarbij acht 
leraren timmeren, metselen, schilderen 
en electrotechniek betrokken waren, 
maar ook vijf die werktuigbouw en 
de AVO-vakken onderwezen. Ze 
gaven les aan Utrechtse Lagere- en 
Uitgebreid Technische Scholen en de 
Nat. Schildersschool a.d. Kievitstraat, 
Schoolplein, Kanaleneiland, Henge-
veldstraat en te Zuilen. De leraren 

waren de heren: Baan, Buining, 
Doosje, Van de Greft, Van den Hoven, 
Knapen, Van de Kraats, Van Loenen, 
Nederveen, Van Veen, Van Vulpen, 

Wiggerts en Wolven. Ter vervulling 
van praktijklessen werden door hun 
leerlingen trappen, kozijnen en deuren 
tijdens de lessen machinale houtbe-

werking vervaardigd en werd op de 
bouwplaats getimmerd, gemetseld en 
geschilderd. Ik ben benieuwd naar 
aanvulling op wat mij al bekend is, 
met persoonlijke herinneringen aan de 
bouwperiode, van oud-leerlingen die 
eraan meegewerkt hebben en van kin-
deren van die leraren. Reactie mag in 
eerste instantie summier zijn, waarna 
ik e.v.t. zal ‘doorvragen ‘.

Rob Hufen Hzn.
Rob@hufen.eu

Repair Café open
Donderdag april (13.30 - 16.00 uur) is 
Repair Café Transwijk-Bijnkershoek 
open. Handige vrijwilligers helpen 
bij de reparatie van huishoudelijke 
apparaten en gereedschap, video- 
en audioapparatuur, mechanisch 
werkende spullen, speelgoed, kleine 
meubels en fietsen. Alles wat mak-
kelijk vervoerd kan worden, wordt 
aangepakt. Zo krijgen spullen weer 
kans op een nieuw leven. Beter voor 
het milieu en voor de portemonnee! 
De locatie van het Repair Café is 
Woon- en Zorgcentrum Bijnkershoek, 
Van Bijnkershoeklaan 250. Het staat 
echter open voor iedereen, dus niet al-
leen voor bewoners. Toegang is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Overigens: dit Repair 
Café zoekt een vrijwilliger voor (een-
voudige) naaiklussen. Belangstelling? 
Neem contact op met Maria Mol van 
AxionContinu, mmol@axioncontinu.
nl of 030-2968559. Ook voor vragen 
over dit Repair Café. Informatie over 
alle Repair Cafés in Utrecht: website 
repaircafe-utrecht.nl.
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Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:

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

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

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

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

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

Wie kent deze bedrijven nog?
Kent iemand het Utrechtse woninginrichtingsbedrijf Serrée nog? Of de importeur van en grossier in fruit, bananen 
en zuidvruchten Nico Dussenbroek? Weet iemand nog dat de grossiers in behangers- en stoffeerdersfournituren J.B. 
Wijnants & Co. een vestiging in Utrecht hadden en er een autolijndienst tussen Alkmaar en Utrecht is geweest die de 
Haarlemse Expeditie Combinatie heette?
Dat vroeg ik me af toen ik, auteur en hobby-uitgever in Zeist, vorig jaar het (foto)boek ‘Rijdende Reclame’ samen-
stelde, een uitgave die reclames op Nederlandse bedrijfsvoertuigen laat zien in de periode 1924 tot 1970. Alle wagens 
in het boek (bijna 400) zijn gespoten en van reclame voorzien door vader en zoon Van der Zwaart in Amstelveen (en 
van 1935 tot 1937 in Woerden). Ook bovengenoemde bedrijven klopten met werk bij Van der Zwaart aan en zijn met 
foto’s in het boek aanwezig. Bij het maken van ‘Rijdende Reclame’ beschikte ik over beperkte informatie over deze 
opdrachtgevers, genoeg voor mijn boek, maar niet genoeg om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Ik heb goede hoop 
dat er onder de lezers van ‘De Oud-Utrechter’ mensen zijn die de bedrijven niet alleen hebben gekend, maar er ook 
informatie over kunnen geven, zeker als ze de hier afgebeelde foto’s zien. De bedrijfswagens zijn allemaal gefotogra-
feerd kort vóór het moment van overdracht door Van der Zwaart aan de eigenaren.

Willem Vermeulen, Zeist
willem.uitgeverij@gmail.com

Toneelgroep
Dit is een foto uit de oude doos, letterlijk en 
figuurlijk. Hij dateert uit de periode 1947-
1955. Het is een foto van een toneelgroep in de 
omgeving Kanaalstraat. Wie weet van wanneer 
precies en staan er nog van iemand bekenden 
of familie op?

Harry van Staa
h.vanstaa@hotmail.com
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

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

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

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

Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

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

Horizontaal
1. groentesoort; 7. groentesoort; 12. bezit van een boer; 13. dansgelegenheid; 14. lidwoord; 15 reverendus dominus (afk.); 17. deel 
van Sumatra; 19. zich in de huid vastbijtende mijt; 21. hectare (afk.); 22. zwaarlijvig; 24. groentesoort; 27. muzieknoot; 28. zwemvo-
gel; 30. Indiase deelstaat; 31. werktuig van de goudsmid; 32. eiland in Indonesië; 33. familielid; 35. aanliggend (nabij); 37. telwoord; 
38. spot (hekeldicht); 41. internationaal (afk.); 42. uitwas aan een boom; 44. kampeerverblijf; 46. zachte koek; 47. ouderloos kind; 
48. huisdier (mv.); 49. akkerbouwgewas; 50. deel van een pet; 52. gevaarlijk (riskant); 54. Nederlands dagblad; 56. aanwijzend 
voornaamwoord; 58. distilleerder; 61. godin van de dagenraad; 62. roofvogel; 64. elektrisch geladen materiaal deeltje; 65. dieren-
bek; 67. repetitive strain injury (afk.); 68. Ierse verzetsorganisatie; (afk.); 70. traag en lui; 72. vocht uit een wond; 73. groentesoort; 
76. waterloop; 77. ondernemingsraad (afk.); 78. behoeftige; 79. rivier in Spanje; 81. radon (scheik. afk.); 82. streling; 83. frisdrank; 
84. toiletartikel; 86. salpeterzout; 87. leeftijdsgroep (jongeren).
 
Verticaal
1. brandstof; 2. proces-verbaal (afk.); 3. plechtige belofte; 4. strook; 5. uitvinder van de gloeilamp; 6. koude lekkernij; 7. vruchtbaar; 
8. wortel; 9. gymnastiektoestel; 10. voorzetsel; 11. scheikundig onderzoeker; 16. projectieplaatje; 18. zwaar en lomp; 20. booms-
oort; 21. dierenverblijf; 23. bundeltje wol; 25. moeilijk buigzaam (pezig); 26. wagenvracht; 27. veilig en zeker; 29. groentesoort; 32. 
groentesoort; 34. vlaktemaat; 36. groentesoort; 37. bouwland (akker); 39. stadion van Ajax; 40. deel van voet; 42. vissersmand; 
43. rivier in Frankrijk; 45. hoogste punt; 46. gevangenverblijf; 51. niet gebonden (vrij); 53. Nederlands talen instituut (afk.); 54. 
grote ronde vrucht; 55. tocht of toer; 56. telwoord; 57. uniek (mooi); 59. afgewerkt oud paard; 60. groentesoort; 62. brandwerend 
materiaal (steenvlas); 63. onbesuisd en gewaagd; 66. tijdeenheid; 67. alcoholische drank; 69. meisjesnaam; 71. sterk ijzerhou-
dende grondsoort; 73. zangstuk uit een opera; 74. sieraad; 75. iedere; 78. bloeiwijze; 80. voorzetsel; 82. Amsterdamse tijd (afk.); 
85. mobiele eenheid (afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer luidde:

Hoera, de lente is weer in het land

Velen hadden dat goed en uit al die goede inzendingen hebben we drie prijswinnaars geloot die ieder twee toegangs-
kaarten krijgen voor de Sterrenwacht en Museum Sonneborgh in Utrecht. De prijswinnaars zijn: F.A. van den Boog, 
M. Beeker en Evert van ‘t Hoog.

Ook voor de nieuwe puzzel van deze keer hebben we weer leuke prijzen om uit te delen. Vijf prijswinnaars krijgen 

ieder twee toegangskaarten voor 
de Avonturenboerderij Molen-
waard.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 
11 APRIL 12.00 UUR naar info@deoud-utrechter.nl of zorg dat uw oplossing voor 
dat tijdstip binnen is bij De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht. U kunt 
de puzzel ook oplossen op www.deoud-utrechter.nl.

Wij, mijn moeder, twee ooms en ik, 
vertrokken vanaf het begin van de 
Kloosterlaan in Utrecht in een rijtuigje 
van de oudste oom, die een stalhou-
derij bezat, of althans daar werkte en 
‘vrijstelling’ had. De jongste (onder-
gedoken) nam vanwege de honger het 
risico opgepakt te worden.
Op de heenreis overnachtten wij in 
Putten in een schoolgebouw, waar de 
vloer bedekt was met stro en een do-
minee de dagsluiting verzorgde, wiens 
zalvende, maar keiharde stem nu nog 
pijn doet in mijn oren. Ik herinner 
mij dat we bij aankomst in Putten een 
enorme, intense brandlucht roken. Wat 
een vreselijke stank! Later hoorde ik 
(wij) dat Putten als vergelding voor 
een aanslag in brand was gestoken 
en alle mannen van 16 jaar en ouder 
waren opgehaald en weggevoerd naar 
concentratiekampen waaronder het 
beruchte (later als zodanig bekend) 
KZ Lager Neuengamme. Ik herinner 
me dan ook een enge stilte in de stra-
ten, waarin slechts enkele in het zwart 
gehulde vrouwen liepen.
Ik weet niet meer op welke datum 

wij in Putten waren. Wel weet ik, dat 
de aanslag op 1 oktober 1944 werd 
gepleegd. Ik weet niet hoelang zo’n 
brandlucht blijft hangen, maar het kan 
toch niet zo heel lang na 1 oktober 
1944 zijn geweest, dat wij daar waren. 
Wij trokken verder over de IJssel-
brug, via Zwolle (overnacht) richting 
Dedemsvaart. Een aardig boerenecht-
paar bood aan mij bij hen te houden, 
zodat ik de hongerwinter in Utrecht 
zou kunnen vermijden en voldoende te 
eten zou krijgen. Ofschoon we mede 
met dat doel de ‘hongertocht’ hadden 
aanvaard, kon mijn moeder mijn tra-
nen niet weerstaan en ik werd, samen 
met een zak tarwe en aardappels, 
geruild voor beddenlakens en kussen-
slopen, weer in het rijtuigje geladen. 
Op de terugreis vluchtten wij ergens 
vóór Zwolle vanwege luchtalarm 
naar een boerderij. De boerin stond 
buiten met nog twee kinderen. Ik zie 
de overvliegende kettingbommen nog 
voor ons, bedoeld voor een achterlig-
gende spoorweg. Het geluid van de 
ontploffende bommen was vreselijk. 
Voor óns, maar kennelijk ook voor 

de paarden in de stal, die probeerden 
los te breken. De lieve boerin had ons 
drie kinderen (er waren daar nog twee 
anderen), als een kloek onder haar 
wijde rokken geborgen. Wat voelden 
wij ons daar veilig.
Even een vermakelijke, maar niet 
onbelangrijke herinnering tussendoor. 
Vele jaren later bezochten mijn vouw 
en ik theater Carré. We zaten boven, 
achterin op de tamelijk steil oplopende 
plaatsen. Plotseling nam ik, achter 
mij, een doffe geur waar, die mij een 
niet onprettig, veilig gevoel bezorgde. 
Toen ik mijn hoofd omdraaide, bleek 
ik met achterhoofd en oren tamelijk 
beklemd te zitten tussen twee flinke, 
vlezige knieën, van een Botero-ach-
tige, dus niet onaantrekkelijke, maar 
voluptueuze dame. Dat bracht mij 
terug bij de lieve kloekboerin uit mijn 
jeugd met de bescherming onder haar 
rokken. Het raadsel van veilig gevoel 
was opgelost.
Op de terugreis passeerden wij de brug 
over de IJssel. Even na het passeren 
van de brug schrokken wij vreselijk 
door het snerpende geluid van een 
overvliegend en schietend vliegtuig. 
Het rijtuigje stopte, wij stortten ons 
gehaast naar buiten. Ik landde op de 
rand van een eenpersoons schutters-
put in de bermrand. Een arm rukte 
mij naar binnen en ik kwam geperst 
te zitten met een daar al aanwezige 

bewoner. Het bleek een jonge Duitse 
soldaat met ogen vol angst, die dat jo-
chie naar een veiliger plaats naast hem 
had getrokken. De enige Duitser, die 
ik later van mijn vader “aardig” mocht 
vinden… Duidelijk zagen we dat het 
vliegtuig omkeerde en al schietend 
weer overvloog.
Met mijn ogen en oren net boven de 
rand van de schuttersput, kon ik zien 
en horen, dat de kogels van de Spitfire 
met ongelooflijk geweld in het vlak 
voor mij liggende wegdek sloegen. 
Dat het een Spitfire was, ontdekte 
ik pas later. De Spitfire verdween en 
heerlijke rust en stilte volgden. We 
hadden alles overleefd. Aan de over-
kant van de weg, dus richting IJssel-
brug, ontstond een opeenhoping van 
mensen, onder verontrustend geroep, 
geschreeuw en gehuil. Wij zagen, dat 
een jongen van een jaar of 15,16 met 
behulp van omstanders een lichaam 

op een handkar laadde en ermee weg-
reed. Dat laatste staat mij echter vaag 
voor ogen. Beter herinner ik mij dat 
mijn moeder heftig reageerde en flink 
overstuur was van het gebeurde.
U ziet dat mijn ervaringen sterk 
overeenkomen met die van mevrouw 
Miltenburg-van der Hulst. Data, plaats 
van het gebeuren in dat verhaal (Bar-
neveld, Scherpenzeelse weg) komen 
echter niet overeen met mijn ervaring. 
Het was geen colonne vluchtende 
Duitsers, maar Nederlanders op voed-
seltocht. Wellicht heeft de Spitfirepi-
loot gedacht met een colonne Duitsers 
van doen te hebben; een vergissing 
met vreselijke gevolgen. Ik heb dus 
geen informatie over wat de opa van 
mevrouw is overkomen, maar hopelijk 
reageren nog anderen, die wel meer 
afweten van dat verhaal.

Henk Jansen, hwgjansen@gmail.com

Mijn verhaal over onze hongertocht
Ik reageer op de ingezonden brief van mevrouw Van Miltenburg-
van der Hulst in De Oud-Utrechter van 19 februari over de Hon-
gerwinter. Als kind van 11 jaar heb ik een soortgelijk voorval 
meegemaakt. Alleen heb ik het idee, dat data en plaats van mijn 
beleving afwijken van de door haar vermelde gegevens, maar dat 
is niet zeker.

Op hongertocht in 1945

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

11 76 29 64 35 87 37 55 86 40 19

66 41 25 12 1 26 44 58 87 39 69 45

32 6 53 73 62 51 70 79 38 27 19 68 52

Horizontaal 1. groentesoort; 7. groentesoort; 12. bezit van een boer; 13. dansgelegenheid; 14. lid-
woord; 15 reverendus dominus (afk.); 17. deel van Sumatra; 19. zich in de huid vastbijtende mijt; 21.
hectare (afk.); 22. zwaarlijvig; 24. groentesoort; 27. muzieknoot; 28. zwemvogel; 30. Indiase deelstaat;
31. werktuig van de goudsmid; 32. eiland in Indonesië; 33. familielid; 35. aanliggend (nabij); 37. telwoord;
38. spot (hekeldicht); 41. internationaal (afk.); 42. uitwas aan een boom; 44. kampeerverblijf; 46. zachte
koek; 47. ouderloos kind; 48. huisdier (mv.); 49. akkerbouwgewas; 50. deel van een pet; 52. gevaarlijk
(riskant); 54. Nederlands dagblad; 56. aanwijzend voornaamwoord; 58. distilleerder; 61. godin van de
dagenraad; 62. roofvogel; 64. elektrisch geladen materiaal deeltje; 65. dierenbek; 67. repetitive strain
injury (afk.); 68. Ierse verzetsorganisatie; (afk.); 70. traag en lui; 72. vocht uit een wond; 73. groentesoort;
76. waterloop; 77. ondernemingsraad (afk.); 78. behoeftige; 79. rivier in Spanje; 81. radon (scheik. afk.);
82. streling; 83. frisdrank; 84. toiletartikel; 86. salpeterzout; 87. leeftijdsgroep (jongeren).

Verticaal 1. brandstof; 2. proces-verbaal (afk.); 3. plechtige belofte; 4. strook; 5. uitvinder van de gloei-
lamp; 6. koude lekkernij; 7. vruchtbaar; 8. wortel; 9. gymnastiektoestel; 10. voorzetsel; 11. scheikundig
onderzoeker; 16. projectieplaatje; 18. zwaar en lomp; 20. boomsoort; 21. dierenverblijf; 23. bundeltje
wol; 25. moeilijk buigzaam (pezig); 26. wagenvracht; 27. veilig en zeker; 29. groentesoort; 32. groente-
soort; 34. vlaktemaat; 36. groentesoort; 37. bouwland (akker); 39. stadion van Ajax; 40. deel van voet;
42. vissersmand; 43. rivier in Frankrijk; 45. hoogste punt; 46. gevangenverblijf; 51. niet gebonden (vrij);
53. Nederlands talen instituut (afk.); 54. grote ronde vrucht; 55. tocht of toer; 56. telwoord; 57. uniek
(mooi); 59. afgewerkt oud paard; 60. groentesoort; 62. brandwerend materiaal (steenvlas); 63. onbe-
suisd en gewaagd; 66. tijdeenheid; 67. alcoholische drank; 69. meisjesnaam; 71. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 73. zangstuk uit een opera; 74. sieraad; 75. iedere; 78. bloeiwijze; 80. voorzetsel; 82.
Amsterdamse tijd (afk.); 85. mobiele eenheid (afk.).
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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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Kijk voor meer woonideeën 
en  aanbiedingen op 
www.vockinginterieur.nl

PVC-vloeren Laminaat Houten-vloeren
Marmoleum Vinyl Tapijt Matten 
 Karpetten Behang Binnen       zon wering 
Shutters Gordijnen Vitrage Horren   

Maandag 13:00-17:00 uur   Dinsdag t/m vrijdag 09:00-17:00 uur   zaterdag 10:00-17:00 uur   koopavond vrijdag 18:00-21:00 uur

Ambachtsweg 1   3433 PR Nieuwegein   T. 030 6054216   www.vockinginterieur.nl   Gratis parkeren

De voordelen van 
Vocking Interieur:
• grootse keuze
• duidelijk advies
• vakkundige stoffeerders
• CBW erkend

VAKMANSCHAP, 
DAT ZIE JE!

In ons  ‘Experience Centre’ wordt de 
gehele raambekleding collectie van 
het merk Luxa flex® Window Styling 
getoond. Raamdecoratie in al haar 
 aspecten, decoratief en functioneel, 
is in de Gallery shop te bewonderen. 
Kom langs, laat u inspireren en 
profiteer van onze spectaculaire 
 aanbiedingen*.

The Art of 
Window Styling

*Acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties. Vraag naar voorwaarden in de winkel. Actieperiode t/m 30 april 2019.

Luxa� ex voordeelpakkers

Gallery shop

Luxafl ex Gallery shop

Horren en Hordeuren

Horizontale jalousie

Aluminium & hout

40%
KORTING*
op 2e jalousie
*Vraag naar de voorwaarden 

in de winkel

Duette® Shade

4e
Duette/
Plissé

GRATIS*
*Vraag naar de voorwaarden 

in de winkel

4e
Vouw gordijn

GRATIS*
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

50%
KORTING*

op 2e hor
*Vraag naar de voorwaarden 

in de winkel

Luxafl ex Gallery shop

Gallery shop
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