
UU

Dé grat i s  k rant  voor  de  echte  Utrechter

Oplage: 55.300 ex.

Nadat mijn moeder en ik op 
het kerkhof Tolsteeg oom Jo-
seph hadden begraven, liepen 
wij met iedereen naar de kof-
fiekamer. Onderweg zei mijn 
moeder met gedempte stem: 
“Je moet binnenkort maar 
eens een avondje bij mij ko-
men. Ik heb over oom Joseph 
nog wel wat te vertellen. Niet 
dat het zo iets bijzonders 
is, maar toch!” Oh, ze wil 
natuurlijk dat ik niet zo lang 
weg blijf, dacht ik. “Volgende 
week woensdag om zeven 
uur?” Ze keek me verbaasd 
aan. “Prima”, zei ze.   
   

Tamelijk verregend belde ik die avond 
bij haar aan. “Kom gauw binnen, 
jongen. Koffie?” “Nou graag”, kuchte 
ik. Je zou kou vatten met dit weer. “Ga 
maar in die grote stoel zitten, die zit 
lekker warm. Haal ik even de koffie.” 
Toen we goed en wel zaten begon 
mijn moeder te vertellen.
“Het zal eind 1942 geweest zijn dat 
mijn broer Joseph opgeroepen werd 
voor de, hoe heet het ook alweer? 
Duitse arbeidsinzet, of werkverschaf-
fing? Werkkamp kan ook. Hij ne-
geerde de oproep en dook hier bij mij 
in Bilthoven onder. Maar hij was veel 
te nonchalant. Even een luchtje schep-
pen, noemde hij dat. Totdat ze hem 
op straat aanhielden. Bij het verhoor 
hield hij vol dat hij nooit opgeroepen 
was. Maar ze stuurden hem linea recta 
naar Bremen. En, zoals hij mij schreef, 
kwam in een munitiefabriek even bui-
ten Bremen terecht. In het begin ging 
het nog wel met het eten, drinken en 
slapen daar, maar hoe verder de oorlog 
vorderde, hoe beroerder het werd.”
“Ik kan mij nog herinneren dat u die 
brieven kreeg”, zei ik. “Ja, in het begin 
elke week, maar later ging dat moei-
lijker, door de censuur van de brieven. 
Maar enkele kwamen er toch door. 
Dan las ik over het vreselijke bombar-
deren. De sirenes, dat zware geronk 
van al die honderden vliegtuigen over 
Bremen. En als ze uit de schuilkelder 
kwamen, lag de stad half in puin. Alles 

stagneerde. Ze stonden soms een dag 
zonder eten, of werkten nachten door. 
Het zou een wonder zijn, als ik hem 
ooit terug zou zien.”

Russisch meisje
“Veel mannelijke gevangenen kwamen 
om. Uit de enkele brief die doorkwam, 
begreep ik dat ze voor het gevaar-
lijkste werk vervangen werden door 
krijgsgevangenen. Russische meisjes. 
Op een ochtend, eind mei 1945, stond 
mijn broer Joseph ineens voor mijn 
deur. Gehuild dat ik heb, voor de hele 
oorlog tegelijk. En hij, hij stond glim-
lachend op de stoep en omarmde mij. 
Een paar dagen later vertelde hij dat 
er geheel onverwachts in de fabriek 
een Russisch meisje langs kwam en 
ze allebei gebiologeerd naar elkaar 
keken, glimlachten en doorliepen. De 
tweede keer struikelde hij over haar 
in de schuilkelder. Hij begon te hak-
kelen: ik… Ik Nanoeska, fluisterde ze. 
Hij pakte haar hand en zo zaten ze tot 
het alarm op veilig ging. “Vanavond”, 
fluisterde hij. Maar weg was ze. Bij 
het volgend alarm vond hij haar niet 
meer in de schuilkelder. Tot hij haar 

terugzag, liggend onder een van de 
noodbarakken. “Heute Abend. Sieben 
uhr”, fluisterde ze en kroop weg. Die 
avond lag ze in zijn armen onder de 
barak. Zijn eindeloze grote liefde. 
Ze spraken af dat hij een paar keer 
per week zou proberen om ongeveer 
zeven uur tussen de binnenkant van de 
laatste barak te lopen. Daar liep geen 
patrouille! En zij lag eronder.”

Gescheiden
“Twintig dagen later werden ze 
bevrijd. Na eindeloos discussiëren 
besloten ze dat hij mee zou gaan naar 
haar familie in Moskou. Zij had haar 
moeder, vader en zuster na 1940 nooit 
meer gezien en daarna zouden ze 
samen naar Holland gaan. Er stonden 
verschillende trucks klaar waar ze per 
persoon en per land in moesten. Hij 
ging met Nanoeska in de truck rich-
ting Rusland. Ze kregen hun papieren, 
werden gecontroleerd en net voor 
vertrek werd hij eruit gehaald. “Nach 
Holland Du!” Hij stribbelde tegen en 
probeerde zijn verhaal te doen. Tot hij 
het jammeren van Nanoeska hoorde. 
Joseph, hilfe Joseph!” Getergd keek 

hij om en zag de truck net om de hoek 
verdwijnen. Hij werd vastgepakt en 
in een wagen naar Holland gezet. 
Verschrikkelijk voor je! zei zijn moe-
der, jouw oma, toen ze hem thuis vol 
verdriet en met betraande ogen zag 
zitten. Maar misschien komt het wel 
goed Joseph. “Het is allemaal te vlug 
gegaan”, mompelde hij. “We hebben 
onze adressen ook niet goed uitgewis-
seld. Stom, stom stom!”

Nooit vergeten
“Maar oom Joseph is toch met tante 
Stien getrouwd?”, zei ik tegen mijn 
moeder. “Ja, maar kort erop geschei-
den. Hij is Nanoeska nooit vergeten. 
Later heeft oom Joseph nog wat met 
Wil Blancs gehad. Vond ik een leuke 
vrouw. Haar man was homo, die 
vond het wel goed. Toen haar man 
overleden was, heeft Joseph, tot haar 
verdriet, nooit meer naar haar omge-
keken. Toen ik hem er over aansprak, 
zei hij ‘Ik moet er niet aan beginnen. 
Nanoeska kan ik niet vergeten’.”
“In 1950 kwam een brief voor hem 
van het Rode Kruis uit Den Haag 
waarin ze vroegen of de in het Rus-

sisch gestelde brief mogelijk aan hem 
geadresseerd was. De brief was van 
mei 1946 en geadresseerd aan Joseph 
van Dungk. Billhoofken, Holland. 
Verder stond er een afzender uit Mos-
kou op. “Daar moet ik naartoe”, zei 
Joseph. Oh, nee, Joseph niet weer”, 
zei ik. Maar op een ochtend vertrok 
Joseph. Lange tijd hoorde ik tot mijn 
ergernis niets meer. Tot hij na twee 
maanden schreef dat hij binnenkort 
naar huis kwam. Dat gebeurde. Die 
ochtend zal ik nooit vergeten. Ik had 
zijn huis schoongemaakt in Utrecht, 
zijn lievelingsgerecht bij mij thuis 
klaargemaakt. Hij zou toch wel een 
paar dagen blijven hangen. Toen 
ik het knerpen van het grind in de 
voortuin hoorde, vloog ik naar voren. 
‘Joseph!” riep ik. Daar stond hij met 
een vrouw. “Nanoeska?” probeerde 
ik. Ze glimlachte. “Dit is mijn vrouw, 
Kathalien. De zuster van Nanoeska. 
Zij is in 1946 overleden op weg naar 
Nederland”, sprak Joseph.

Stephan Godijn
stephangodijn@hotmail.com
0346-756359

Een verhaal over liefde in oorlogstijd
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Oom Joseph zittend met zijn zuster en haar kinderen in het begin van de oorlog 1942/’43 in het bos te Bilthoven.  In zijn onderduiktijd. De jongen die 
bij zijn moeder ligt, is de schrijver van deze stukjes
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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 AltingGansstraat 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

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€127,50 PP LO
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Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

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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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.

DocUSport: Een type Wouters 
Johan Cruyff sprak ooit: “We hebben een type Wouters
nodig.” Trainers en teamgenoten van de Europees 
kampioen van ’88 vertellen wat Jan Wouters nou zo’n 
unieke speler maakte. De middenvelder van onder meer 
FC Utrecht en Ajax legt uit hoe hij uitgroeide tot een
veelzijdige voetballer en laat uitzoeken of zijn benen 
nou echt zo krom zijn.

Classico Giro
Fiets mee in Italiaanse sferen tijdens Classico Giro 
Utrecht! Rij de RTV Utrecht recreatietocht van 35 km, 
de pelotonstocht van 110 km of de vrije toertochten   
van 110 km of 150 km. Kijk voor meer informatie op  

  www.rtvutrecht.nl/giro

DocUSport: Een type Wouters 
Johan Cruyff sprak ooit: “We hebben een type Wouters
nodig.” Trainers en teamgenoten van de Europees 
kampioen van ’88 vertellen wat Jan Wouters nou zo’n 
unieke speler maakte. De middenvelder van onder meer 
FC Utrecht en Ajax legt uit hoe hij uitgroeide tot een
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Classico Giro
Fiets mee in Italiaanse sferen tijdens Classico Giro 
Utrecht! Rij de RTV Utrecht recreatietocht van 35 km, 
de pelotonstocht van 110 km of de vrije toertochten   
van 110 km of 150 km. Kijk voor meer informatie op  
www.rtvutrecht.nl/giro
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Margreet
In deze nieuwe serie gaat Margreet naar de Nieuwe
geinse gevangenis en neemt zij met gedetineerden,
directie en medewerkers het dagelijks leven door.
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Het Alzheimer Cafe is een 
laagdrempelige 

ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

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

13 mei 2019

Hoe blijf je overeind als 
mantelzorger? 
Alzheimer Café Vleuten-De Meern-LR
Buurtcentrum de Schakel
Schoolstraat 11
Vleuten
Contactpersoon:  Addie Koster, 
casemanager van Careyn 06-571 231 51, 
A.Koster@careyn.nl

19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

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

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



Wat mij opviel was een foto bij het 
artikel. Je ziet gehelmde Duitse sol-
daten, met een vrouw uit het dorp, die 
hen koffie schenkt.

Geen onderscheid
Mijn oudste jeugdherinnering dateert 
van mei 1940, toen de Duitsers 
Nederland binnenvielen. Ik was bijna 
vijf jaar en woonde met mijn broers, 
zus en ouders in mijn geboortestad 
Dordrecht, in de wijk Oud-Krispijn. 
In nabijgelegen weilanden waren 
vijandelijke parachutisten neerge-
komen, die in gevecht raakten met 
Nederlandse troepen. Ons huis lag in 
de vuurlinie en wij schuilden in de 
kelder als de strijd op zijn hevigst was. 
Merkwaardig genoeg werden andere 
huizen in de straat in puin geschoten 
en bleven bij ons zelfs de ruiten heel. 
Toen het even luwde, zagen we een 
groep Nederlandse soldaten over de 
schutting van onze tuin klimmen. Mijn 

moeder ging meteen koffie zetten, die 
ze met een stuk koek aanbood aan de 
vermoeide mannen, die daar dankbaar 
van genoten en weer snel wegren-
den om de strijd voort te zetten. De 
linies verschoven en even later klom 
opnieuw een stel soldaten over de 
schutting, Duitsers ditmaal. Moeder 
aarzelde niet, maar ging opnieuw kof-
fie zetten.

Suikerbieten
Toen tegen het einde van de oorlog het 
voedsel erg schaars werd, kookte mijn 
moeder stroop uit suikerbieten. De 
resterende pulp werd geroosterd in het 
fornuis en was min of meer eetbaar. 
Eén keer liet vader het spul per abuis 
verbranden, ging het zwarte goedje 
malen en zette er een soort koffie van, 
die waarachtig beter smaakte dan het 
nog verkrijgbare koffiesurrogaat. Maar 
dit terzijde.
Nog in dezelfde maand mei 1940 

verhuisden we naar Utrecht, waar 
mijn vader werk had gevonden. Mijn 
volgende jeugdherinnering was een 
Duitse soldaat, die me in mijn rode 
trapautootje voortduwde in de straat. 
Voor veel kinderen die niet in hun 
directe omgeving getroffen werden 
door oorlogsleed, was de bezettings-
tijd een avontuur. Je ging steenkooltjes 
rapen bij de spoorlijn, hoewel daarop 
soms bombardementen werden uitge-
voerd. Met vader ging je hout stelen 
voor het fornuis. Je begluurde Duitse 
soldaten die met Nederlandse meiden 
omgingen.

Ik weet ook nog hoe ik met een 
vriendje met een schepnetje goudvis-
sen probeerde te vangen in een vijver 
bij een villa aan de Biltsestraatweg. 
Plotseling stond er een heel grote 
agent aan de oever. Hij bracht ons op 
naar het bureau, waar we de laarzen 
van de agenten moesten poetsen. Toen 

dat klaar was kregen we allebei - o 
groot genot - een dikke boterham met 
leverworst.

Kuch
Zelfs waagde ik me een keer in het 
Wilhelminapark, waar de keukenwa-
gens stonden van aldaar gelegerde 
Duitse militairen. NSB-voorman 
Anton Mussert woonde daar ook in 
de buurt. Je kon soms ‘kuch’ pikken, 
het harde, zurige soldatenbrood dat 
een welkome aanvulling betekende 
op onze schaarse levensmiddelen. Dat 
was levensgevaarlijk; er zijn mensen 
betrapt en doodgeschoten. Maar dat 
beseften we als kinderen niet. Ook ik 
liep tegen de lamp, maar de Feldwebel 
die me in de kraag pakte, gaf me een 
flinke schop onder mijn kont en liet 
me het brood houden. Had zeker zelf 
kinderen.
Slechts af en toe werd je met de 
harde werkelijkheid geconfronteerd, 
zoals toen een klasgenootje, Dikkie, 
bezweek aan de difterie en het kleine 
kistje in een bakfiets werd afgevoerd. 
Nog voor het begin van de honger-
winter in 1944 kreeg ik ook difterie, 
wat ik maar net overleefde. Verzwakt 
als ik was werd ik, evenals duizenden 
andere kinderen, die later betiteld wer-
den als ‘hongerkinderen’, op transport 
gezet naar de noordelijke provincies. 
We vertrokken met vrachtwagens van 

de Waterstraat in Wijk-C. Riskant was 
de rit over de IJsselbrug bij Zwolle, 
die nogal eens werd gebombardeerd 
door de Engelsen (zie het artikel in De 
Oud-Utrechter van 2 april). Wisten we 
ook niet.

Waanzin
In een Gronings dorpje, waar ik gast-
vrij werd ontvangen, zelfs naar school 
ging en daar gezag genoot als iemand 
uit de gevaarlijke Randstad, leerden 
de boerenkinderen me geiten melken. 
Ik beleefde er ook de bevrijding. Van 
de oorlog had ik er niet veel gemerkt, 
behalve dan dat een tank van de 
bevrijders door de brug was gezakt en 
in het Winschoterdiep terecht kwam. 
De genie legde over die tank heen een 
baileybrug.
Met verbazing heb ik toegekeken hoe 
NSB’ers uit hun woning werden ge-
sleurd en door potige landbouwers met 
niet zulke heel kleine handjes in elkaar 
werden geslagen. Ik was toen negen 
jaar oud. De meeste mensen die de 
bezetting bewust hebben meegemaakt, 
zullen nu rond negentig jaar of ouder 
zijn. Tot mij drongen de waanzin van 
de oorlog en de verschrikkingen van 
de concentratiekampen pas veel later 
door.

Bert Kieboom
kieboomb@xs4all.nl

Op de koffie komen
Onlangs zijn de rijksarchieven weer eens geopend, over zaken 
die jarenlang verborgen moesten blijven, maar nu eindelijk aan 
de openbaarheid worden prijs gegeven. Ik las over een dorpsbur-
gemeester, die in de oorlogsjaren in opspraak kwam. Hij zou met 
de vijand hebben geheuld, maar hijzelf heeft dat altijd ontkend. 
Zijn contact met de bezetters zou hebben gediend om de burge-
rij voor erger te behoeden, beweerde hij. Een vroegtijdig polder-
model? Wie kan nog zeggen wat de man bewogen heeft? Hij is 
niet meer onder ons en dus moeten we rekening houden met de 
mogelijkheid van achterklap.
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Toen ik nog wel jong was, zei mijn va-
der een keer tegen me: “Henkie, dit is 
de mooiste tijd van je leven, dus geniet 
er maar van.”
Hoewel mijn vader me jarenlang wil-
lens en wetens had voorgelogen door te 
beweren dat Sinterklaas bestond, hij in 
staat was me een paar jaar te laten gelo-
ven dat hij samen met Anton Geesink 
de sterkste man op aarde was en dat 
elk karbonaadje dat ik at afkomstig 
was van een varken dat rustig in zijn 
slaap overleden was, geloofde ik hem 
op zijn woord. Ik dacht oprecht dat ik 
in de leukste periode van mijn leven 
leefde en besloot het vaderlijk advies 
op te volgen: ik begon er volop van te 
genieten.

Om te beginnen ging ik niet langer 
naar school, want schoolbezoek en 
genotsbeleving heb ik nooit helemaal 
met elkaar kunnen rijmen. Ook besloot 
ik op vrijdagavond niet meer om 11 
uur thuis te komen, maar pas wanneer 

ik slaap kreeg. Dat was in de regel 12 
uur later dan na elven ‘s avonds. Mijn 
enige huishoudelijke taak, de afwas na 
het avondeten, liet ik ook direct aan een 
ander over. Dat was waarschijnlijk mijn 
moeder, behalve als ze er geen zin in 
had, dan werd het mijn vader.

Mijn afwaslot ontliep ik door tegen 
afwastijd bij mijn beste vriend te gaan 
chillen. Wat toen inhield dat we plaat-
jes draaiden op een pick-up. Een pick-
up heet tegenwoordig een draaitafel en 
gelukkig zijn platen weer in de mode, 
dus wat dat voor dingen zijn hoef ik 
niet uit te leggen. Ik heb ongeveer een 
week volop mogen genieten van mijn 
jeugd, want daarna dreigde mijn vader 
me te wurgen als ik dat zou blijven 
doen. Nou weet u al dat mijn vader 
wel eens loog tegen mij en niet eens de 
sterkste man van Nederland was, maar 
ik durfde toch mijn nek niet uit te ste-
ken. En hield op met het genieten van 
mijn jeugd. Daarna was ik alleen nog 

maar jong. En moest ik door het leven 
met belachelijk weinig zakgeld, zodat 
ik gedwongen was op zaterdagmiddag 
als vakkenvuller in de supermarkt wat 
bij te verdienen.

In die supermarkt werd ik afgescheept 
met een uurloon dat ze zelfs in de 
derde wereld nog aan de lage kant 
zouden vinden. Jeugdloon heette dat. 
Als je van dat jeugdloon vijf jaar lang 
elk dubbeltje spaarde en je vader en 

moeder legden ook de helft bij, dan 
kon je van die - omgerekend- 50 euro 
net een derdehands bromfiets kopen. 
Maar erop rijden kon je niet, want geld 
om benzine te kopen ontbrak. Leuk hè, 
jong zijn vroeger. De tijden zijn veran-
derd, dus zo erg zal jong zijn wel niet 
meer wezen. Maar zelfs als het wel zo 
erg is; het gaat vanzelf over. Jong zijn 
is eigenlijk een soort griep, maar dan 
met minder koorts. En jong zijn duurt 
ook wat langer.

Het genot van jong zijn
Mocht door een vreemde samenloop van omstandigheden een jon-
gere deze zin lezen: ik ben al jaren niet jong meer. Daar schaam 
ik me niet voor. Eigenlijk ben ik nog blij ook dat al dat jong zijn 
achter de rug is. Net als een bezoek aan de tandarts zal ik maar 
zeggen. 

Koffiemolen van vroeger

  

HWtjeHWtje

Derdehands brommer
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www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

  

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 All Inclusive Bus excursievakanties All Inclusive Bus excursievakanties   

  

  

Instap: Den Haag Instap: Den Haag --  Rotterdam Rotterdam --  UtrechtUtrecht  

  

  

  

5 dg. Teutoburgerwald / Duitsland5 dg. Teutoburgerwald / Duitsland  
All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***  

al voor al voor € 389,€ 389,--  p.p.p.p.  

5 dg. Altenahr / Ahrdal / Duitsland5 dg. Altenahr / Ahrdal / Duitsland  
All Inclusive Hotel Altenahr  ***All Inclusive Hotel Altenahr  ***  

al voor al voor € 385,€ 385,--  p.p.p.p.   

5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland5 dg. Rijs / Gaasterland / Friesland  
All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***  

al voor al voor € 389,€ 389,--  p.p.p.p.  

5 dg. Kerstbusreis Valkenburg5 dg. Kerstbusreis Valkenburg  
All Inclusive Hotel Op de Boud ***All Inclusive Hotel Op de Boud ***  

al voor al voor € 445,€ 445,--  p.p.p.p.  

 All Inclusive Hotels Autovakanties  All Inclusive Hotels Autovakanties    

  

  

  

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels gelegen 
op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland met veel Voordeel 

  

  

  

All Inclusive De Bonte Wever ****All Inclusive De Bonte Wever ****  
Assen / Drenthe Assen / Drenthe   

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 229,€ 229,--  p.p.p.p.   

Deze busreizen zijn inclusief:Deze busreizen zijn inclusief:  
��� Reis per luxe touringcarReis per luxe touringcar  
��� Mooie excursies met entreegeldenMooie excursies met entreegelden  
������ Volpension met ‘s avonds drankjesVolpension met ‘s avonds drankjes   

All Inclusive Wunderland Kalkar ***All Inclusive Wunderland Kalkar ***  
Kalkar / Niederrhein / DuitslandKalkar / Niederrhein / Duitsland  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 279,€ 279,--  p.p.p.p.   

65   Korting + Nieuw 

  All Inclusive Hotel Vennendal ***All Inclusive Hotel Vennendal ***  
Nunspeet / VeluweNunspeet / Veluwe  

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 269€ 269--  p.p.p.p.   

Nieuw 

All Inclusive Hotel Eperland ***All Inclusive Hotel Eperland ***  
Epen / ZuidEpen / Zuid--LimburgLimburg  

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 199,€ 199,--  p.p.p.p.   

                              AllAll  InclusiveInclusive  HotelHotel  ZwillingZwilling  ******  
Sauerland / midweek € 249,Sauerland / midweek € 249,--  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 216,€ 216,--  p.p.p.p.   

  AllAll  InclusiveInclusive  HotelHotel  RoyalRoyal  Montana ***Montana ***  
Altenahr / Ahrdal / Eifel Altenahr / Ahrdal / Eifel   

3 dg. All Inclusive va.3 dg. All Inclusive va.  € 156,€ 156,--  p.p.p.p.   

Nieuw Nieuw 

Nieuw 

HET ADRES Energieweg 10 Soest
 Telefoon: 035 - 602 42 80
 www.leerspuiten.nl

Openingstijden: di. t/m vrijdag
van 9 uur tot 16.30 uur op afspraak



Er is in de jaren niet zoveel veranderd. 
Ja, er zijn dankzij vaccinaties minder 
kinderziektes, maar de oorontstekingen 
en de zere knieën die bij het spelen op 
straat open lagen? Ho, ho, de kinderen 
spelen niet meer op straat dus… Nu 
hebben ze ADHD.

Een huisarts wist alles van een gezin. 
Een betere biechtvader kon je niet heb-
ben. Je besprak alle ups en downs die je 
overkwamen en hij had een luisterend 
oor. Een recept als pleister op de wonde, 
soms een placebo, want iets anders had 
hij niet als troostbrenger. En de patiënt 
keek al vrolijker uit zijn ogen. En dan 
fietste je de lange Amsterdamse Straat-
weg af naar de Catharijnesingel, want 
daar kon je het recept aanbieden door 
een loket waar een aardige mevrouw 
zei: “Wacht maar even.”
Je ging zitten op een harde houten bank 

en even later kwam troost door het lo-
ket. Die was verpakt in een glazen flesje 
met een druppelaar of een potje met 
schroefdeksel en heel soms kon het in 
een papieren zakje. Geen verder afval.

Flesjes en potjes
Na het gebruik werden de flesjes en 
potjes verzameld in de kelderkast, want 
er zat statiegeld op en in slechte tijden 
fietste ik diezelfde lange weg terug naar 
die aardige loketmevrouw en ontving 
dan een paar dubbeltjes retour. Dan had 
moeder weer iets meer armslag om een 
lekkere maaltijd op tafel te zetten. Ja 
ja zorg.

Nu ik oud ben en niet meer fiets en 
heel luxe de medicijnen die me op draf 
houden laat thuisbezorgen, ik waardeer 
dat ten zeerste, is er iets anders wat me 
overkomt. De doordrukstrips die mijn 

artrosehanden treiteren. Het vele afval 
dat in de bak terechtkomt. En dan denk 
ik wel eens: hoe simpel was het leven 
vroeger en hoe milieubewust.

Bijwerkingen
Nu denk ik wel eens: huisarts? Ik herin-
ner me een consult over mijn slapeloos-
heid en ik zag de rug van de arts, die 
geheel verdiept was in zijn computer 
en me als troost een recept gaf en dat ik 
het doosje aan de deur betaalde met 15 
euro en toen de bijsluiter las en dacht 
aan mijn buurvrouw die dit slikte en 
op straat was gevonden midden in de 
nacht, bang voor de inbrekers die er niet 
waren, hallucinaties als bijwerking… 
Dan maar liever wakker met een boekje 
en tijdens het lezen alsnog wegdutten.

Senta de Haas
tnes@live.nl

Heimwee naar ziekenzorg

Grote koppen in de krant: de zorg wordt steeds duurder. En dat komt door ons, de ouderen. Nog nooit 
waren de oudjes zo vitaal en gezond als in deze jaren. Zouden de kosten niet gedrukt kunnen worden 
door wat minder aan de top uit te betalen, de leden van de raden van bestuur te beschouwen als advi-
seurs die vrijwillig adviseren, zodat men de kosten kan beperken? Dat scheelt een slok op een borrel. 
Oeverloos vergaderen, want dat verleent status, staat nu eenmaal interessant. De economie van het 
snelle geld lijkt op een must voor allen maar niet voor de oudjes.

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 30 april 2019 pagina 5

Utrrechtse apotheek in de jaren '70

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
hadden hij en Pieter van der Kam een 
leidinggevende functie in de com-
munistische partij en zij sloten zich 
aan bij het communistisch verzet. 
De CPN was voor de Duitsers een il-
legale organisatie en ook na de oorlog 
werden communisten door de Neder-
landse overheid tot in de jaren zestig 
op alle manieren gedwarsboomd 
(bijvoorbeeld ontslag als ambtenaar 
etc), zoals te lezen is in de Staatscou-
rant van december 1951.

Het gezin Molenkamp zal het ook 
na de oorlog zwaar hebben gehad. 
Samen met Pieter Franciscus van der 
Kam uit Delft is Hendrik veroordeeld 
voor sabotage en het verspreiden van 
ophitsende 
geschriften, 
waardoor 
hij de 
openbare 
orde en veiligheid in gevaar zou 
hebben gebracht. In april 1942 werd 
hij samen met Pieter opgepakt en ze 
bleven tot aan hun dood samen in het 
Oranjehotel in Scheveningen, waar ze 
in de ochtend van 24 februari 1943 op 
de Waalsdorpervlakte werden gefusil-

leerd. Na de bevrijding is Hendrik 
opgegraven en op het ereveld in Loe-
nen als een onbekende Nederlander 
begraven en in maart 2010 op naam 
herbegraven na een DNA-match met 

zijn zoon.

De gemeente 
Delft heeft 
een straat 

vernoemd naar Pieter van der Kam, 
doch voor Hendrik Molenkamp is 
er in Utrecht geen gedenkteken en 
verzoeken tot aandacht voor deze ver-
zetsstrijder bij de gemeente Utrecht 
en het 4/5 mei comité hebben niets 
opgeleverd.

Bij deze hoop ik toch nog wat 
aandacht te krijgen voor Hendrik 
Molenkamp, die zijn strijd tegen 
het onrecht met de dood heeft 
moeten bekopen!

Chris Werensteijn (chris.weren-
steijn@gmail.com)

Vergeten
verzetsstrijder
Hendrik Molenkamp werd 24 maart 1909 geboren in Amster-
dam en trouwde met Clasina Weerensteijn in Utrecht op 9 
Juli 1930. Zijn beroep was kelner en hij woonde met vrouw 
en twee kinderen in de Haverstraat 28 te Utrecht.

Wat kost een uitvaart?
De uitvaartkosten zijn sterk 
afhankelijk van de wensen, 
maar gemiddeld kost een  
uitvaart tussen de 6.000,- en 
9.000,- euro. De kosten 
van grafrechten, indien u 
kiest voor een begrafenis, 
verschillen aanzienlijk per 
gemeente en zijn afhankelijk 
van het soort graf (particulier 
of algemeen). Ook zijn 
de kosten afhankelijk van 
bijvoorbeeld de rouwstoet. 
Gaat u met eigen vervoer of 
maakt u gebruik van één of 
meerdere volgauto’s? Ook 
het aantal genodigden voor 
de koffietafel of condoleance 

kan de kosten flink 
opschroeven. 
Een begrafenis is over het 
algemeen duurder dan een 
crematie, omdat u dan de 
kosten van het grafrecht en 
van het algemeen onderhoud 
van de begraafplaats heeft.

Hoe betaal ik mijn 
uitvaart?
De kosten van een uitvaart 
kunt u op verschillende 
manieren voldoen, 
bijvoorbeeld met spaargeld 
of met een uitkering van 
een levensverzekering. 
Ook sluiten mensen veelal 
een uitvaartverzekering 

af. U kunt kiezen 
voor een kapitaal- of 
naturaverzekering. Bij 
de kapitaalverzekering 
ontvangen de nabestaanden 
een bedrag en kunnen zij 
dit besteden aan de uitvaart. 
Bij een natura verzekering 
wordt er een dienstenpakket 
beschikbaar gesteld na 
overlijden. Barbara verzorgt 
een uitvaart voor iedereen: 
met of zonder verzekering, 
en ongeacht de vorm van de 
verzekering. 

Wie betaalt de uitvaart als 
er geen geld is?
De opdrachtgever (vaak de 

partner of eventuele kinderen 
of familie zoals broer/zus van 
de overledene) is in principe 
verantwoordelijk voor de 
uitvaartkosten. Als deze 
de uitvaart niet kan of wil 
betalen, zorgt de gemeente 
waarin de overledene 
woonde voor een zeer sobere 
en eenvoudige uitvaart.
De kosten die de gemeente 
maakt kan zij echter altijd 
verhalen op de partner 
en/of de kinderen, ongeacht 
de ‘kwaliteit’ van de relatie 
met de overledene. Het kan 
daarom voordeliger zijn om 
toch zelf een eenvoudige 
uitvaart te regelen.

Zijn de kosten van een 
uitvaart aftrekbaar?
Tot 2009 waren de kosten 
van de begrafenis of crematie 
aftrekbaar op de aangifte 
voor inkomstenbelasting. 
Sindsdien is dat niet meer 
mogelijk. De kosten die 
gemaakt worden rondom het 
overlijden zijn echter nog 
wel aftrekbaar bij de aangifte 
van de erfbelasting van de 
nalatenschap. Barbara Uitvaartverzorging

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

Wat zijn de kosten van een uitvaart?
Regelmatig krijgen wij vragen over de kosten van een uitvaart. Veel mensen vragen zich af wat een begrafenis of crematie 
nu eigenlijk kost en/of hoeveel een uitkering door een eventuele uitvaartverzekering bedraagt. In deze column geeft 
Barbara Uitvaartverzorging graag antwoord op deze veel gestelde vragen.

Wilt u meer weten over de kosten van een 
uitvaart? Neemt u dan contact op met Barbara 
Uitvaartverzorging op 030-2966666 of via 
info@barbarauitvaart.nl.
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voorlichtingsavond

protheses
voor heup en knie

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

Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc Utrecht ben 
ik gespecialiseerd in het plaatsen van heup- en kniepro-
theses. Op de voorlichtingsavond heup- en knieprotheses 
op maandag 6 mei vertel ik u over de oorzaak van 
artroseklachten, hoe u voorkomt dat ze verergeren en hoe 
ze te verhelpen zijn met zowel niet-operatieve 

behandelingen. als operatieve behandelingen. Zo weid ik uit over de verschillen-
de prothese materialen en operatietechnieken (voorste benadering en achterste 
benadering).

Meld u aan op www.annatommiemc.nl/evenementen of bel met 088 022 0600. 
Deelname is gratis. Ik ontvang u graag bij Annatommie mc Utrecht.

de medisch specialist in beweging

Annatommie mc UtrechtMaandag 6 mei
18.30 - 20.30 uur
deelname is kosteloos

Janssoniuslaan 71
3528 AH Utrecht

Maurice Anderson
Orthopedisch Chirurg

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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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



Deze uitzendingen gingen naar de 
noordelijke provincies, waar de 
voedselsituatie beter was, en werden 
georganiseerd door het Inter Kerkelijk 
bureau voor Noodvoedselvoorziening. 
In Utrecht verzorgden de Zusters 
Augustinessen van Sint-Monica 
(hoek Waterstraat en Oudegracht) de 
transporten.
Vrijdag 23 maart vertrokken Atie en 
Henk naar Heino. Ze waren vooraf 
gekeurd door de schoolarts op zaken 
als gewicht, hoofdluis, krentenbaard, 
bedplassen en dergelijke.
Het was hoogstwaarschijnlijk het 
laatste kindertransport. De kinderen 
meldden zich bij het klooster, waar 
kinderen uit Amsterdam al een dag 
eerder arriveerden. Atie droeg een 
donkerbruine mantel, die haar moeder 
uit een oude jas van haarzelf gemaakt 
had. Het zwarte bontkraagje was van 
konijnenbont (hetzelfde konijn dat ze 
aan een touwtje uitliet in Tuindorp 
en waarvan ze met kerst de niertjes 
te eten kreeg op een boterham). Hun 
bagage werd opgeladen op een door 
de besnorde heer Besamusca gemende 
wagen; de kinderen zelf moesten 
lopen. Een enkele keer konden ze 
een stukje meerijden op een toevallig 
passerende boerenwagen. De route 
(om onduidelijke redenen niet de 
kortste) liep van het klooster via de 
Oudegracht over de Zandbrug naar 
de Asch van Wijckkade en daarna via 
de Noorderbrug naar de Weerdsingel. 
Ze werden tot aan de Kievitstraat 
uitgeleide gedaan door moeder en 
zusje. Vervolgens liepen ze via de 
Kleine Singel naar de Blauwkapelse 

Weg > Alexander Numankade > F.C. 
Dondersstraat, > Biltstraat > Biltse 
Straatweg > Amersfoort.
Cor Selles was erg ongelukkig en huil-
de, Barend kreeg ook spijt. Er waren 
nog wat - in natura betaalde - opdrach-
ten vanwege de grote schoonmaak die 
veel mensen traditioneel voor Pasen 
deden. Hij besloot de kinderen terug 
te halen en ging nog dezelfde dag 
op pad. Hij haalde ze niet meer in en 

durfde niet verder te fietsen dan net 
buiten Utrecht, uit angst opgepakt te 
worden voor dwangarbeid, of zijn fiets 
kwijt te raken.

Soep en kaas
Het was die week erg koud. De kinde-
ren sliepen de eerste nacht in de Heilig 
Hartschool, op de hoek Muurhuizen-
Schoutensteeg in Amersfoort. De 
tocht ging verder grotendeels via de 
Zuiderzeeweg; dat was niet onge-
vaarlijk. Bij de spoorwegovergang 
voor Nijkerk stond het wrak van een 
Utrechtse bus waarmee kinderen naar 

Overijssel waren 
gebracht. Hij werd 
daar op 27 februari 
gegrepen door een 
Duitse trein.
De tweede nacht 
werd doorgebracht 
in Nijkerk. Een 
ziek kind werd 
naar een kliniek 
gebracht. Langs de 
hele route waren 
schuttersputjes 
gegraven. Een 
jongetje stapte een 
keer per ongeluk 
in een half vol 
water staand 
putje, wat, naast 
medelijden, de 
nodige hilariteit 
gaf. Enkele 
kinderen namen 
suikerbieten mee 
van een boeren-

erf en spoelden die onder de pomp af!
Daarna liepen ze verder naar Har-
derwijk, waar ze zondag 25 maart 
aankwamen, ze sliepen er twee nach-
ten, omdat het bericht kwam dat de 
IJsselbrug was afgesloten. Henk sliep 
bij een particulier, Atie bij slager Uit 
de Bosch op de Vischmarkt 40.

Henk ging maandag met een paar 
kinderen naar de haven, waar ze met 

interesse naar het tanen van zeilen ke-
ken. Beide avonden at Henk met een 
groepje andere kinderen in de kantine 
van de Finofabriek (later California). 
Directeur Egbert Holtrust deelde daar 
in de hongerwinter soep uit aan de 
mensen die op weg waren naar eten in 
het Noorden. In het magazijn lag kaas. 
Ze snoepten er goed van, Henk nam 
ook een stuk mee voor Atie.

Luchtaanval
Dinsdag 27 maart liepen de kinderen 
naar Oldebroek. Henk en Atie waren 
met een boerenwagen meegereden 
tot ongeveer een kilometer voor de 
anderen. Een tegemoetkomende 
Duitse auto, met op het linker spatbord 
een soldaat met geweer in de aanslag, 
werd plotseling vanuit de lucht gemi-
trailleerd. De kinderen waren erg bang 
en verstopten zich snel achter een 
boom. Later zagen ze dat er in de weg 
gaten geslagen waren. Gelukkig werd 
niemand van hun konvooi geraakt en 
ze bereikten Oldebroek, waar ze in een 
bijgebouw van de Hervormde kerk aan 
de Zuiderzeestraatweg sliepen.
De volgende dag liepen ze zeventien 
kilometer naar Zwolle, ongeveer vier 
uur lopen. Na controle door de Duitse 
wachtpost mochten ze de IJsselbrug 
over. Aan de andere kant moesten ze, 
wegens de dreiging van een lucht-
aanval, een uur wachten in een voor 
auto’s gegraven schuilplaats in de 
berm. Ze sliepen vervolgens in de 
tabaksfabriek in Zwolle.

Donderdag 29 maart arriveerden 

de kinderen (onder andere via de 
Wipstrikkerallee, een naam die Henk 
onthield omdat hij zo grappig was) 
in Heino. Een dag later werden de 
kinderen daar uitgekozen door hun 
toekomstige gastouders, die vanaf de 
kansel waren opgeroepen kinderen uit 
hongergebieden op te nemen. Henk 
belandde in Heino bij lieve mensen, de 
familie Snel (’tante’ Geertje en ‘oom’ 
Hendrik). Het gezin Snel telde twee 
kinderen: Harm-Jan en Annegien. Er 
waren al twee onderduikers en twee 
Amsterdamse meisjes. Henk had het 
er zeer naar zijn zin, hij ging er ook 
naar school. Atie sliep daar tot en met 
30 maart (Goede Vrijdag) ook en werd 
zaterdag 31 maart opgehaald door een 
neef, Berend Snel. Ze logeerde op zijn 
boerderij, ver buiten het dorp.
Achter de hooiberg groef de boer 
met behulp van de twee onderduikers 
Joop (Jan) Bosma en Bernard een 
hol, omdat de vijandelijkheden steeds 
dichterbij kwamen. Op 11 april werd 
er flink geschoten; iedereen zat in de 
schuilplaats. Iemand keek voorzichtig 
naar buiten, omdat er vreemde ge-
luiden waren. Hoera! Er stonden een 
pantserwagen en een veldkeuken van 
het Tweede Canadese Regiment In-
fanterie op het erf. Diezelfde ochtend 
namen de Duitsers nog 66 gijzelaars 
mee naar Zwolle. Heino werd de 
volgende dag bevrijd.

Hoofdluis
De onderduikers, die ook als ar-
beidskrachten werkten, vertrokken 
na 5 mei. Toen kwamen knecht Jan 
en dienstmeid Geertje. De laatste 
moest bij Atie slapen, die kort daarop 
hoofdluis bleek te hebben. Aties haar 
werd kortgeknipt en met jachtwater 
behandeld; voortaan moest ze op de 

hilte slapen. Atie werd in een brief van 
de boer aan haar ouders beschuldigd 
van diefstal, maar ze had geen idee 
van wat.
Op 25 juni gingen Atie en Henk 
terug naar Utrecht (tot verdriet van 
Henk, die aanvankelijk dacht dat 
hun vertrek Aties schuld was). Ze 
werden eerst met een brik naar Zwolle 
gebracht, daarna met een schip over 
het IJsselmeer naar Amsterdam en van 
daaruit per bus naar Utrecht. Ze reden 
‘s nachts over de Blauwkapelseweg 
en zeiden bij de tolboom tegen de 
chauffeur dat ze vlakbij woonden. Ze 
mochten uitstappen en naar huis lopen. 
Het was aardedonker en Henk was 
ziek van vermoeidheid en spanning. 
Hij bleef met de koffers achter naast 
het gasspoorlijntje achter de Hugo 
de Vrieslaan. Atie rende naar huis en 
belde aan, wat de nodige consternatie 
gaf. Vader Barend haalde Henk op met 
de fiets. Ze waren voor moeders ver-
jaardag (29 juni) thuis! Al gauw kreeg 
iedereen, ook opa Vuurens, schurft. 
Henk had achteraf gezien al jeuk in 
Heino, tante Geertje had hem aange-
raden met azijn te deppen. Schurft en 
hoofdluis waren bijna een epidemie. In 
de Van der Voort van Zijpschool was 
een uitgiftepost voor zwavelzalf. De 
hele familie moest zich daarmee volle-
dig insmeren en alle kleren moesten - 
met de hand, met kleizeep - gewassen 
worden, het beddengoed ook.

Na de oorlog is de familie Selles gaan 
bedanken in Heino, Henk en Afke 
gingen er later vaak logeren en heb-
ben nog steeds contact met sommige 
familieleden.

Atie Selles
aselles@mac.com

Op kinderuitzending aan eind van oorlog
In maart 1945 had Barend W. Selles aan de Raiffeisenlaan 32 in Utrecht niet veel opdrachten meer 
voor behang- en stoffeerwerk. Soms betaalden buitenmensen in natura, maar dat werd minder. Het 
gezin, vrouw Cor en de kinderen Atie (1930), Henk (1933) en Afke (1938)) had niet genoeg te eten, 
want met de voedselbonnen was niet veel meer te verkrijgen. Ook voor ouders en zussen moest 
worden gezorgd. De kinderen mochten soms eten bij de Sint-Paulus- of Sint-Jozefparochie, maar dat 
bood  soelaas. Daarom besloten de ouders Atie en Henk aan te melden voor kinderuitzending.
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Atie en Rika, juni 1945

Echtpaar Uit de Bosch in Harderwijk

De boerderij aan de Dalfserweg anno 2016Brief van Barend Selles aan Atie en Henk in juni 1945
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Stut Theater speelt voorstelling ‘Over de Vecht’
Zaterdag 4 mei start om 
19.45 uur een gezamen-
lijk herdenkingsmoment, 
ingeleid door wethouder 
Kees Diepenveen. Vervolgens 
begint de voorstelling ‘Over 
de Vecht’. Zondag 5 mei start 
de voorstelling om 13.00 
uur. De voorstelling bestaat 
uit een wandeling door de 
wijk, helaas niet geschikt 
voor mensen die slecht ter 
been zijn. Toegang is € 10 (U-
pas/65+/CJP €5), kaartverkoop via www.stut.nl. Locatie: ZIMIHC theater Stefanus - Braziliëdreef 
2 Overvecht (gratis parkeren). Deze voorstelling wordt gemaakt in het kader van Theater Na de 
Dam. Zie ook elders op deze pagina.
 

Apollo en Animato in ZIMIHC theater Zuilen
Accordeonverenigingen Apollo en Animato verzorgen een gezamenlijk concert op 19 mei in 
theater Zuilen. Er wordt een gevarieerd programma gebracht. Het optreden begint met een 
optreden van de jeugdgroep van Animato, gevolgd door Animato. Na de pauze zal Apollo een 
optreden voor u verzorgen. Het eind belooft spetterend te worden met een gezamenlijk optre-
den. Kortom, een concert dat de moeite waard is te bezoeken. Info: www.apolloutrecht.nl of 
info@apolloutrecht.nl, 030 2627299/030 2884667
 
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 Post-
zegel Organisatie (MPO) 
elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht 
bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren 
miniatuurtjes in de kast, 
zijn die nog wat waard? En 
hebben die oude onder-
scheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? 
Allemaal vragen met 
betrekking tot goud, zilver, 
kunst en curiosa of milita-
ria. 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.

Zaterdag 4 en zondag 5 mei
 
Voorstelling Over de Vecht door Stut Theater
Stut Theater neemt je mee op 
oorlogspad. Op 4 en 5 mei or-
ganiseren zij een theatrale route 
door Overvecht, waarin ze oorlog 
herdenken en saamhorigheid vieren. 
De voorstelling wordt gespeeld 
door een diverse groep jongeren 
- vluchtelingen, nieuwkomers en 
rasechte Utrechters. Zij hebben zich 
in de Tweede Wereldoorlog verdiept 
en ouderen geïnterviewd die de 
oorlog als kind hebben meegemaakt. 
Op basis van deze verhalen kijken ze 
naar het verleden, het heden én de toekomst. Zie ook elders op deze pagina.

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei
 
T in het Atelier
In 2019 zijn de ateliers van Montfoorts Kunstenaars Collectief ook weer geopend tijdens de ‘T in het 
Atelier’ dagen. Twee weekenden, 18 & 19 mei en 5 & 6 oktober, staan de deuren van de ateliers open 
voor belangstellenden, waar de kunstenaars werken, binnen en buiten, waar informatie en demon-
straties worden gegeven en kunst te zien is. Een goede gelegenheid met de kunstenaars in gesprek te 
komen en met thee of koffie, te genieten van dit alles in de mooie landelijke omgeving aan de rand van 
Montfoort, aan het Klaverpad 6. De ateliers zijn geopend op zaterdag én zondag van 12.00 - 17.00 uur.

Vrijdag 19 mei

Accordeonconcert Apollo met Animato
De 73-jarige Stichtse Accordeonvereniging APOLLO geeft 19 
mei om 14.00 uur een concert in samenwerking met accorde-
onvereniging ANIMATO uit Soest. Beide orkesten staan onder 
leiding van Roelof van Kooi. Het concert wordt gegeven in 
ZIMIHC theater Zuilen. De kaarten voor dit concert kosten € 
12,50. Dit is inclusief een pauzedrankje. Als intermezzo treedt 
Trio C tot de derde op. Info: www.apolloutrecht.nl of info@
apolloutrecht.nl 030 2627299 / 030 2884667

Elke woensdag

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

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

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
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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 boe-
ken over Utrecht van vroeger is weer 
verkrijgbaar. Samenstellers Ad van 
Liempt en Ton van den Berg geven 
in het boek een indruk van ontwik-
kelingen 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 media 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.

 

 

Utrechts Kleurboek

Tekeningen inkleuren is weer helemaal 
hip bij jong en oud. Dat blijkt ook 
uit de populariteit van het ‘Utrechts 
Kleurboek’, gemaakt door Lucas van 
Hapert, dat inmiddels aan de vierde 
druk toe is. Liefhebbers kunnen naar 
hartelust aan de slag met tekeningen van onder andere de Dom, 
de Vismarkt, de Winkel van Sinkel, de Zakkendragersteeg 
en de Zadelstraat. In het boek zijn alle kleurplaten twee keer 
opgenomen.

 

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:

HItlers jongste hoop
In Hitlers Duitsland werd geen 
propagandamiddel geschuwd om 
de geestdrift onder de jeugd op te 
stoken. Aan de hand van talloze 
afbeeldingen brengt dit boek 
dit propaganda-offensief voor 
het eerst in kaart.Het boek is 
geschreven door Gerard Groene-
veld, die eerder ook ‘Nach Holland, de 
meidagen van 1940 door Duitse ogen’ schreef. ‘Hitlers jongeste 
hoop’ telt 320 pagina’s.

 

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 
bezettingsdagen 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.

 

 

Het Grote 40-45 Boek
Dit boek omvat een omvangrijke se-
lectie van foto’s uit de internationaal 
vermaarde collectie van het NIOD en 
andere Nederlandse en buitenlandse 
oorlogsarchieven. Nog altijd komen 
onbekende foto’s over de Tweede 
Wereldoorlog boven water. Dit 
boek is het resultaat van uitvoerig 
historisch beeldonderzoek van de historici Erik Somers en René 
Kok. De foto’s, in kleur en zwartwit, geven een indringend 
oorlogsbeeld in al zijn aspecten.

 

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

€ 10,00

€ 29,95

€ 16,95

€ 16,80

€ 24,95 € 19,95 € 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
Utrechts kleurboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 10,00
Hitlers jongste hoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  29,95
111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,95
Kees Lam vertelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 16,80
Nach Holland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  24,95
Het Grote 40-45 Boek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  19,95
Oma kan jij nog huppelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  12,95
Meet the bands. Onvergetelijke Nederlandse swingband 1943-1958 (cd). . . € 17,50
Duke Ellington and his Orchestra. Heading for Newport (cd) . . . . . . . . . . . . €  17,95
Het Ramblers Dansorkest 1944 Hilversum Expres(s) (cd) . . . . . . . . . . . . . . €  17,95



Sociale media
Mensen die in deze moderne digitale wereld 
extra ondersteuning nodig hebben, kunnen de 
SeniorenTAB ook goed gebruiken. Dankzij de 
grote knoppen en zoomfunctie is alles goed 
leesbaar. De tablet is ook direct te gebruiken 
na aanschaf. Foto’s van de (klein)kinderen 
bekijken op Facebook, berichten versturen met 
Whatsapp, Skypen met de (klein)kinderen, of een 
televisie-uitzending terugkijken: de tablet doet het 
allemaal. Alle belangrijke apps staan op de tablet, 
zoals Gmail, AD en Buienradar. De apps zijn 
overzichtelijk ingedeeld op categorie, waaronder 
‘tv kijken’, ‘spelletjes’ en ‘zorg’. Alles is zo snel 
en gemakkelijk terug te vinden.

Simpel en veilig
De tablet is speciaal aangepast aan mensen die 
de bediening van een computer of laptop lastig 
vinden. De instellingen zijn afgeschermd en ook 
‘vegen’ staat uitgeschakeld. Wil de gebruiker 
toch een andere app of een instelling veranderen? 
Is iets onduidelijk? Dan belt de gebruiker het 

eerste jaar gratis naar onze servicedesk. Zo 
worden vragen beantwoord, apps en instellingen 
aangepast, zonder dat de gebruiker iets hoeft te 
doen.

Ouderen digiwijs maken
De SeniorenTAB is verkrijgbaar vanaf € 299 via 
www.seniorentablet.nl. De eenvoudige tablet 
is ook perfect geschikt en aanpasbaar voor 
gemeenten en zorgorganisaties die hun inwoners 
of cliënten digiwijs willen maken. Gemeente Den 
Haag is voorgegaan. Bewoners van Gemeente 
Den Haag met een Ooievaarspas hebben in 2016 
en 2017 de tablet met korting kunnen aanschaffen.
De SeniorenMOB is er voor meer dan bellen 
alleen. En dat is heel gemakkelijk. Met deze 
handige en eenvoudige mobiele telefoon voor 
ouderen kunt u simpel en snel Whatsappen, foto’s 
maken en via de app versturen, weersvoorspelling 
bekijken of een mailtje versturen. Waar u ook 
bent: met de SeniorenMOB doet u het allemaal 
zelf. De SeniorenMOB is vanaf € 249 te bestellen 
via www.seniorenmob.nl.

Senioren digiwijs met 
de SeniorenTAB
Sinds 2016 heeft de ouderenzorg een nieuwe speler erbij: de SeniorenTAB. Deze 
handige tablet is door Stichting BOP speciaal ontwikkeld voor ouderen en mensen 
die in deze moderne digitale wereld extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het 
apparaat heeft een eenvoudige en zeer overzichtelijke interface en is geïnstalleerd 
met alle belangrijke apps. Zo kun je bijvoorbeeld meteen mailen, het nieuws lezen 
en bankzaken regelen. Deze draagbare computer is dé oplossing voor mensen met 
beperkte computervaardigheden. Het gebruik ervan vergroot hun zelfstandigheid. 
Zo houden ze aansluiting op de dagelijkse gang van zaken.
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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 onze showroom kunt u 
volop ideeën  opdoen hoe u 
uw woning sfeervol, en in 
geheel  eigen stijl kunt inrichten. 
Kom daarom snel eens langs 
voor een  verhelderende nieuwe 
kijk op woninginrichting bij 
Vocking  Interieur in  Nieuwegein.

1.000 m2

Inspiratie

*Acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties. Vraag naar voorwaarden in de winkel. Actieperiode t/m 31 mei 2019.

4e
product

Twist/Silhouette/
Rol- en Vouwgordijn

GRATIS*
*Vraag naar de voorwaarden 

in de winkel

Gallery shop

RAAMBEKLEDING VOORDEEL

5e
meter

Kobe/Eij�  nger/Artelux

Gordijnstof
GRATIS*

Exclusief confectie.
*Vraag naar de voorwaarden 

in de winkel.

Luxafl ex® Gallery shop

28753 adv raambekleding mei19-266x190.indd   1 17-04-19   08:39

SeniorenTAB

SeniorenMOB
Simpelweg de makkelijkste smartphone

Guntersteinweg 377 - 2531 KA Den Haag - Tel: 070 308 55 04
www.seniorentablet.nl - info@seniorentab.nl

Vanaf € 299,-

Vanaf € 249,-

SeniorenTABTABT
De slimme en makkelijke tablet voor senioren



Haar wonderlijke en trieste leven, 
haar dwaaltocht door Oost- en West 
Europa, haar oorlog, heeft mij een 
ellendige jeugd bezorgd. Ik ben 
een ‘einzelganger’ geworden, een 
gedwongen vrijgezel, maar ook een 
levensgenieter!
Ik bezit een hutkoffer vol vergeelde 
en versleten foto’s van een krachtige 
vrouw, soms in Oekrainse kleder-
dracht samen met haar familie, in 
een boomgaard. Tussen al die foto’s 
komen half verscheurde 
liefdesbrieven tevoorschijn, 
gericht aan mijn vader Ko-
bus Meulman. In gebrekkig 
Duits geschreven. ‘Mein 
liebe Jacob’.

Lapje
Soms worstel ik me weer 
door haar erfenis. Er komt 
dan ook een blauw-wit lapje 
tevoorschijn met de letters 
‘OST’. Het was verplicht dit te dragen 
op haar kleding, ten tijde van haar 
gedwongen gevangenschap in diverse 
concentratiekampen. Ik zou haar nog 
veel vragen willen stellen over haar 
verleden, maar de antwoorden heeft ze 
in het graf meegenomen.
De Duitsers veroverden Kiev in 1941. 
Zij heeft toen een belangrijke keuze 
moeten maken. Via de Arbeitsein-
satz werd zij tewerkgesteld in kamp 
Buchenwald. Vier jaar later werd zij 
bevrijd door de Amerikanen. Ze woog 
nog geen 45 kilo en had vlektyphus. 
Al haar privéspullen, zoals paspoort, 
diploma’s, maar vooral foto’s van 
‘thuis’ zijn door de vele bombarde-
menten verloren gegaan. De Amerika-

nen hebben haar naar een ziekenhuis 
gebracht, hoewel zij nog heel zwak 
en herstellende was. Mijn oude heer 
werd opgespoord in de buurt van 
Wuppertal. Liefde overwint alles, zegt 
men. Op 15 mei 1945 trouwde Alla 
Dimitrova Pintschuk, arts van beroep, 
met Kobus Meulman, stucadoor van 
beroep. Met dit huwelijk voorkwam 
zij terugkeer naar het Rusland van 
Stalin. Ruim vierduizend Russische 
vrouwen trouwden om die reden met 

een Nederlander.

Naar Utrecht
In juni 1945 kwamen mijn 
ouders in Utrecht aan. Ze 
woonden eerst bij mijn 
opa op de Springweg, 
naast de synagoge. Er was 
geen deur en de houten 
huiskamervloer had men 

gesloopt voor kachelhout, 
bij gebrek aan wat anders. 

Vijf maart 1946 kwam ik ter wereld in 
het Academisch Ziekenhuis. Later zou 
mijn vader wel eens lachend hebben 
gezegd: “Dat was ook de enige keer 
dat ik plezier van je had.”

Ons volgende huis was in de Van der 
Marckstraat. Wij woonden daar van 
1945 tot 1980. Maar altijd achter-
volgde de geschiedenis ons. Vooral 
de oorlogstijd. Mijn moeder sloot 
zich vaak op in haar slaapkamer en 
was dan voor niemand thuis. Vader 
Kobus, een boom van een vent, kon 
de problemen niet aan en verdween 
dagen, soms weken van het toneel. Ik 
denk dat zij de uitvinders zijn geweest 
van het ‘IJzeren Gordijn’… Jammer, 

het had zo mooi kunnen zijn.

Kamp in Weimar
In 1977 was ik op vakantie in de DDR 
en ging met een taxi van mijn hotel 
in Weimar naar het beruchte kamp. 
Ik liep over het terrein en ging in 
gedachten terug naar de tijd van mijn 
moeder en al die duizenden krijgsge-
vangenen. Ik bezocht zoveel mogelijk 
de nog bestaande barakken en legde 
een bos bloemen bij het beeld van 
de Duitse communistenleider Ernst 
Thalmann, die hier vermoord werd. Ik 
maakte veel foto’s van het kamp. Later 
liet ik de foto’s zien aan mijn moeder. 
Dat had ik beter niet kunnen doen. 
Schreeuwend verliet zij de huiskamer 
en sloot zich een week op in haar 
slaapkamer. Een paar weken later ver-
telde ze hoe het kamp er uitzag, met 
de SS bewaking. Geen eten of drinken, 
met als straf 24 uur bewegingloos 
tegen een muur staan. Daarvan ben ik 
geschrokken, want ik weet dat zij geen 
vlieg kwaad kon doen.

Operatiekamer
Mijn moeder was dokter van beroep. 
Velen in Utrecht wisten dat. In de Van 
der Marckstraat kwamen regelmatig 
mensen aan de deur die bijvoorbeeld 
een gat in hun hoofd 
waren gevallen of een 
knie hadden openge-
haald. De voorkamer 
werd dan in een mum 
van tijd veranderd in een 
‘operatiekamer’.
Ook kwamen er veel 
kinderen aan de deur 
die vroegen om ‘een 
koekie’. Moeder ging dan 
pannenkoeken bakken of 
stopte ze vol met allerlei 
lekkernijen.
Haar vader, mijn opa dus, 
was een rijke joodse bankdirecteur, 
maar van die rijkdom heeft ze zelf 
niet kunnen genieten. In 1917, drie 
jaar oud, namen de bolsjewieken de 
macht over. Enige jaren later werd 
het grootgrondbezit verboden. Geld 
had men nog wel, want in de jaren 
twintig werden vele joden geholpen de 
Sovjet-Unie te ontvluchten. Pogroms 
volgden. Stalin vervolgde de Joodse 
bevolking, deporteerde miljoenen. Er 
werd honger geleden. Mijn moeder 
vertelde mij, dat een van haar vrien-
dinnen, Golda Meir, en de bekende 
sigarenhandelaar Davidoff, met hulp 
van mijn opa naar Palestina zijn ver-
huisd. In 1931 is zij gaan studeren in 
Kiev aan de medische afdeling van de 
Universiteit: neus-, oor- en keelziek-
tes. In 1936 studeerde ze af als arts. 
De regering in Moskou stuurde haar 

naar allerlei onherbergzame gebieden 
in onder andere de Kaukasus, de Oeral 
en in 1940 naar Siberië, Baikal Amur, 
om er medische kliniekjes op te zetten. 
Met haar opvoeding en achtergrond, 
waarbij ze nooit een hand heeft 
hoeven uitsteken om haar eten op tafel 
te krijgen, moet dat een zware opgave 
zijn geweest!
De Duitse bezetting werd door de 

Oekrainers gezien als een ‘bevrijding’ 
van Stalin. Mannen meldden zich als 
vrijwilliger aan bij de SS, en werden 
kampbeulen van het allerergste soort. 
Een van de broers van mijn moeder, 
mijn oom dus, werd als arts en intel-
lectueel samen met zijn vrouw naar 
Siberië gedeporteerd en is omgeko-
men in een van de beruchte kampen. 
Veel vrienden met een Joodse afkomst 
werden door de Duitsers afgemaakt in 
het Babi-Jar ravijn even buiten de stad 
Kiev. Er wordt beweerd dat er zeker 
honderdduizend zijn afgeslacht. De 
kinderen van haar vermoorde familie-
leden moesten bedelen op straat voor 
een stuk oud brood.

Liefde
Mijn moeder werd in de oorlog naar 
Weimar en Buchenwald gedepor-

teerd. Samengepakt met honderden 
dwangarbeidsters in overvolle wagons 
duurde de reis naar het kamp bijna 
drie weken. Nauwelijks voor te stel-
len. De reis moet vreselijk geweest 
zijn. Bij aankomst in het kamp werd 
mijn moeder toegevoegd aan de 
medische staf, voor verzorging van de 
gevangenen en het kamppersoneel. Er 
wordt aangenomen dat er zeker hon-

derdduizend slachtoffers 
zijn gemaakt: doodge-
knuppeld, opgehangen en 
doodgeschoten. Dat moet 
mijn moeder gezien heb-
ben, kan niet anders. Na 
Buchenwald ging zij naar 
andere kampen, onder 
andere in Berlijn. In 1944 
werd zij als arts in een 
internationaal arbeiders-
kamp tewerkgesteld in 
de buurt van Wuppertal. 
Daar ontmoette zij mijn 

vader. Het was liefde op het 
eerste gezicht. Hij werkte in de keuken 
en had eten genoeg en mijn moeder 
had honger!

Trots
Een bekende Utrechter was de DOS-
voetballer ‘Ome’ Henk Temming. 
Hij werd patiënt van mijn moeder en 
raakte nooit uitgesproken over haar. 
Mooi. Tja, het blijft toch je moeder. 
Moeders geven leven, moeders geven 
kracht, moeders blijven liefde geven, 
die elke pijn verzacht. En als ze heen-
gaat onverwachts, blijft ze toch voor 
altijd in je hart, die trotse vrouw.

Jack Meulman
Nieuwegein
mariolanza@kpnmail.nl

 

Mijn moeder de dokter
In 1914 zag de wereld er heel anders uit. Er vlogen soms vliegtuigjes, auto’s waren wegmonsters, 
radio’s werden nog uitgevonden, men leefde nog zonder haastige spoed. In dat jaar werd mijn 
moeder geboren op een landgoed in een Oekraiens stadje, Lubny, aan de rivier de Sula, als dochter 
van een rijke joodse bankier. Ze overleed in een aanleunflat in 1993, arm, vervuild en verbitterd, in 
huize Zuilenstein te Nieuwegein.
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Alla Meulman-Pintschuk

Alla Pintschuk met haar familie 

Verplicht te dragen in het 
concentratiekamp

Verblijfsvergunning van mevrouw Alla Meulman-Pintschuk
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Bent u op zoek naar personeel?
Denk dan aan een 50 plusser!

U kunt bij deze “vergeten” groep werkzoekenden, 
uw personeels-advertentie onder de aandacht 
brengen. De Oud-Utrechter is de grootste krant in 
de regio voor de 50 plus doelgroep, met een 
oplage van 55.300 exemplaren en een bereik van 
ruim 168.000 lezers.

Meer informatie? Vraag naar de mogelijkheden 

en bel met ons verkoopteam: 030-8200570
De Oud-Utrechter BV
Postbus 113

UU

WESTBROEK – Vreemd, zo’n titel die niet  compleet 
maar toch leesbaar is. Zo is het ook met moderne 
wasmachines. U hoeft steeds minder zelf te doen 
omdat de machines steeds intelligenter worden.  
Wat dacht u bijvoorbeeld van een machine die zelf 
wasmiddel doseert of een machine die uw nette 
jurken en blazers kan opfrissen. Daarnaast wordt 
de trommel steeds groter zodat u zelf uw dekbed, 
dekens en jassen kunt wassen. De was komt 
hierdoor ook minder gekreukt uit uw machine, dat 
scheelt strijkwerk!
 
Ruth Nagel verkoopt al jaren witgoed. Hij heeft 
de ervaring dat mensen te lang wachten met 

het vervangen van 
apparatuur. Bij was-
machines merkt u 
dat uw machine aan 
vervanging toe is 
doordat er bijvoorbeeld 
vlekken in het wasgoed 
blijven. Dit komt doordat 
de wastemperatuur 
minder nauwkeurig 
is. U merkt ook dat de 
machine niet meer op 

zijn plaats blijft staan door slechte vering. Daarnaast 
kan de wasmachine bij het centrifugeren meer 
herrie maken door versleten lagers en ruikt de was 
niet echt meer schoon. 
Op zo’n moment is het raadzaam om bij Vink 
Witgoed langs te gaan of hen te bellen. De techniek 
heeft niet stil gestaan. Nieuwe wasmachines zijn 
energiezuinig en beter voor het milieu. Als u besluit 
om een nieuwe machine te kopen dan zorgen de 
medewerkers van Vink Witgoed voor een perfecte 
levering en uitleg. Hierna kunt u direct aan de slag. 
Bent u aan het wassen en u heeft toch nog een 
vraag, dan helpen zij u ook graag weer op weg. 

Informatie thuis, op de website of in de winkel
U wilt kiezen en informatie verzamelen op een 
manier die het beste bij u past. Dat begrijpt Ruth 
goed en daarom maakt u bij hem zelf uw keuze. 
U kunt naar de winkel komen, waar ze een zeer 
uitgebreide collectie (inbouw) apparaten hebben. 
Hier kan hij u alles over vertellen. Op www.
vinkwitgoed.nl kunt u, uw informatie verzamelen.  
Ook kunt u Ruth gewoon bij thuis uitnodigen. U 
krijgt dan een compleet advies helemaal aangepast 
aan de wensen en maten die bij u en uw woning 
het beste passen. Deze thuisverkoopservice is 

vrijblijvend en uniek. Ruth praat met verstand van 
zaken, geeft eerlijk advies, bespreekt met u de te 
verwachten kosten en heeft net als u een hekel aan 
vervelende verassingen achteraf.  

Blijvende service en aandacht  
Als uw wasmachine, droger, koelkast, vriezer, 
fornuis of inbouw apparaat defect is, wilt u snel 
vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de 
nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste 
schikt. 
Kom eens langs in de showroom en laat u vakkundig 
voorlichten over witgoed of keukenrenovatie, onder 
het genot van een kopje koffie. Mocht u na de 
levering een vraag of storing hebben, dan geeft 
Vink Witgoed ook thuis. Ruth en zijn medewerkers 
helpen u van A tot Z om zo snel mogelijk weer 
operationieel te zijn. Verkoop en service met 
persoonlijke aandacht!

Wst uw wsmchn uw ws nog wel schoon?



Verleden week liep ik een col-
lega van de KPN tegen het lijf. Zijn 
eerste vraag was, hoe lang ik er uit 
was. Twaalf jaar alweer, was mijn 
antwoord. Ik weet ook niet waar de 
tijd gebleven is, voegde ik eraan toe. 
Verveel me geen moment en denk in 
projecten.

Kabel lassen
Bij de tweejarige opleiding leerling-
stelsel van de PTT (1967-1969) werd 
je opgeleid voor zowel de binnen- als 
buitendienst. Kabellassen vond plaats 
in het souterrain van een monumentaal 
herenhuis aan het Oorsprongpark in 
Utrecht.
Een telefoonkabel lassen vond ik een 
zwaar en ingewikkeld karwei. De 
kabels konden bestaan uit wel 1800 
draadjes. Twee stukken kabel werden 
op een bok geklemd. Vervolgens 
begon je met het afpellen van beide 
kabeluiteinden.

Na het verwijderen van achtereenvol-
gens: jute, staalband en lood, werden 
de vele dunne koperen draadjes zicht-
baar, omwonden met een katoenen 
draadje en papier. De draadjes werden 
vervolgens aan elkaar gelast met 
koperen kokertjes en dichtgeknepen 
met een tang.

Fik
Wanneer alle draadjes aan elkaar 
zaten, kwamen er twee loden bonbon-
schalen (halve mof) omheen. De beide 
helften werden vervolgens met tin, 
een vet doekje en een gasbrander aan 
elkaar gesmeerd. Stond de brander te 
lang op één punt, dan zat er een gat 
in het lood. Of ergo, het papier om 
de draadjes verbrand. Dan kon je dus 
opnieuw beginnen.

Steekvlam
Eerder genoemd vet stond in een pan 
op het vuur. Bij afwezigheid van de 
instructeur gooiden we nogal eens een 

flinke plons water in dat kokende vet, 
waardoor een steekvlam van wel twee 
meter hoog, het gestucte rieten plafond 
met antieke rozetten zwart blakerde. 
Wonderlijk dat het monumentale pand 
nooit tot op de grond is afgefikt.

Souterrain
Zoals gezegd zaten we in een souter-
rain, waarbij we door de ramen 
geregeld een paar benen, een hond of 
twee wieldoppen van een auto voorbij 
zagen komen. Een scala aan dames-
slipjes zijn de “revue” gepasseerd. 
Transparante slipjes met grote mazen 
waren favoriet vanzelf. Alleen het 
kruis, maar niet de bijbehorende dame 
was zichtbaar, jammer was dat.

Voddenboer met paard
Recht tegenover het souterrain was 
medisch instrumentenleverancier La-
méris aan de Biltstraat gevestigd. Wij 
hadden uitzicht op de achterzijde. Een 
binnenplaats, begrensd met een muur 
en een poort.

Een voddenboer, compleet met paard 
en wagen, kwam wekelijks oud papier 
en karton ophalen. De man kwam 
dan wel tien keer door de poort met 
een stapel dozen voor zijn snufferd. 
Blindelings botste hij keer op keer 

tegen zijn wagen om daar zijn dozen 
in te kiepen. Op het moment dat de 
man weer terug door de poort ver-
dween, plaatste we snel een (toen nog) 
stalen vuilnisemmer in de poort. Weer 
teruggekomen, ging-ie met doos en al 
languit door de straat, met zijn neus in 
een doos geboord.

Geld op tafel
Naast Laméris zat een winkel in 
rookartikelen. De eigenaar, met dikke 
sigaar tussen de lippen, telde iedere 
woensdagmiddag zijn inkomsten, 
breed uitgelegd op het tafelkleed. 
Vanaf twee hoog hadden we goed 

zicht op het kamertje achter de winkel.
Tijdens het tweejarige leerlingstel-
sel ging je één dag in de week naar 
school. Na die periode kwam je op 
een avondopleiding, waarvan het 
eindexamen in de Philips-school 
te Eindhoven plaats vond. Met alle 
genoemde hersenactiviteiten was 
je klaargestoomd voor het vak van 
Telecommunicatiemonteur, dus klaar. 
Welnee. Dan begon het pas.

Jan Hoogendoorn
hoogendoorn.jan05@gmail.com

Een vrouw zonder gezicht
“Zeg Jan, je ontbreekt in De Oud-Utrechter de laatste tijd”, krijg 
ik van diverse kanten te horen. Laten we zeggen dat er ook 
geen regelmaat in zit. Het is per slot geen column en schept dus 
ook geen verplichtingen. Dat heeft voordelen. Bovendien is het 
altijd weer een verassing of je artikel ook daadwerkelijk -en in 
welke vorm- gepubliceerd wordt. Zoals je vroeger een fotorolle-
tje liet ontwikkelen.

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 30 april 2019 pagina 13

Het was op een héle mooie, te vroege, 
warme dag in februari. De kleinzoons 
hadden vakantie en het was onze dag 
om op ze te passen. We hadden al met 
de jongens afgesproken dat we zeker 
niet binnen zouden blijven. Ze waren 
nieuwsgierig naar wat we gingen 
doen. Toevallig hadden opa Cor en ik 
de dag ervoor een lange wandeling 
in het Panbos gemaakt. We zagen de 
picknickweide en bedachten dat het 
wel een mooie plek was om heen te 
gaan. “Kunnen de jongens lekker 
voetballen en ravotten. Nemen we 
wat te eten en te drinken mee en dan 
houden we het wel een tijdje uit”, zei 
ik. Cor was het er helemaal mee eens 
en om een uur of tien vertrokken we 
richting bos.

U weet het vast nog wel, het was 
schitterend weer, maar ´s ochtends 
vroeg liepen we nog te ‘rillebillen’ 
en in de nachten vroor het zelfs. Toen 
we bij de picknickweide aankwamen, 
was het nog te koud om daar met een 
dekentje te gaan liggen, maar langs 
het pad was een mooi bankje dat niet 

bezet was en we besloten dat het een 
mooi plekkie was om ons te instal-
leren. Er werd door ‘de mannen’ even 
een balletje getrapt, maar opa had al 
snel een ander idee. “Jongens, we gaan 
een echte hut bouwen! Takken genoeg. 
We maken hem tegen deze boom, dan 
hebben jullie hier straks een eigen 
huisje!”

Ze vonden het een prima plan en het 
sjouwen en bouwen begon. Eerst nog 
met de jassen aan, maar al snel werden 
die uitgetrokken, omdat de zon prima 
werk verrichtte en het steeds warmer 
werd. Cor riep dat het pauze was en 
de werklui kwamen bij mij op de 
bank hun eerste pakje sap naar binnen 
werken. Ondertussen liepen er een 
paar dames op blote voeten langs. 
Kleine Caelum keek opa en mij aan 
en fluisterde: “Kijk dan, blóóóóte voe-
ten!” Hij trok er een gezicht bij alsof 
hij zeggen wilde “Nou ja, dat kan toch 
niet!” De dames liepen rakelings langs 
een paardendrol en Darren hield z´n 
handen voor z´n mond en kneep z´n 
ogen dicht, omdat hij dacht dat ze er 

middenin stapten. Poeh, dat was bijna 
raak!

De bouwers gingen weer aan de slag, 
werkten als paarden en ik zat op de 
bank ernaast te genieten van hun en-
thousiasme. Opa Cor gaf aanwijzingen 
en de jongens hielpen hem fantastisch. 
De kleine bouwvakker had tussendoor 
nog wel even een poepluier en een 
enorme snottebel, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Snot aan de mouw 
en poepie in een zakkie! Geen prullen-
bak te bekennen trouwens, dus poepie 
in zakkie moest later mee naar huis.

Toen de hut klaar was, moest die van 
alle kanten gefotografeerd worden 
voor papa en mama. Opa moest door 
het ‘spionnengat’ kijken en Darren en 
Caelum stonden ervoor. “Doe maar 
net zoals je grote broer, kijk zo”, zei 
Darren en hij ging stoer met z´n armen 
over elkaar staan. De kleine broer 
deed precies wat hem gevraagd werd 
en stond met z´n rug tegen z´n broer 
aan.

‘Kijk oma, wij zijn de power bou-
wers”, zei hij trots.

Daarna was het lunchtijd en zittend 
op een boomstronk, die in de hut was 

gezet en nu fungeerde als bank, aten 
ze zonder morren méér brood dan ze 
thuis zouden doen. Maar ja, bouwers 
hebben natúúrlijk echt trek. Dat komt 
ervan als je zo hard werkt.

Op de terugweg klonk er een klein 
stemmetje vanaf de achterbank... “Pff-
ffff…lekker gepicknickt!”

Cor en ik keken elkaar aan…….missie 
geslaagd!

Irene Kraaijen-
hagen

 

De bouwers
Opa Cor en ik zijn grote natuurliefhebbers en gelukkig hebben 
we in en rondom Utrecht prachtige plekken om te wandelen, 
fietsen, varen, zwemmen en picknicken. We hebben niets te 
klagen en dat doen we dan ook niet. We genieten!



Herman Berkien
Momenteel zijn filmmakers Bart 
Grimbergen en Floris Meinardi bezig 
met een film over het leven van de 
Utrechtse cabaretier Herman Berkien. 
Graag zouden wij in contact komen 
met Hille de Jong, Dienna Samson, 
Gitta Oldenburg en pianist Henk 
Verburg. In 1968 vormden zij samen 
met Herman Berkien de Utrechtse 
cabaretgroep Duimelot. Graag uw 
reactie naar; beeldfabriek@planet.nl

Floris Meinardi

Dierenkunstroute
Het Dierenmuseum heeft een wande-
ling langs dierenkunst ontwikkeld in 
het centrum van Utrecht. Als je goed 
kijkt, zie je de mooiste dierenbeelden, 
-ornamenten, gevelstenen en tegels 
met dieren in Utrecht. Soms is het 
even zoeken en moet je omhoog tegen 
de gevel kijken of onder de lantaarn-
palen langs de beroemde Utrechtse 
werven, maar dan word je aangenaam 
verrast! Je ontmoet apen, koeien, 
olifanten, muizen, vissen, vogels, 
leeuwen, slangen, kikkers en zelfs 
bevers.
Utrecht heeft Sint Maarten als be-
schermheilige. Hij deelde vanaf zijn 
paard barmhartig zijn mantel met een 
bedelaar. Op verschillende plekken 
in de stad kom je hem met zijn paard 
tegen. Maar je kent waarschijnlijk ook 
het paard Julius Sulway op het Mo-
reelse Park, de koopvrouw met kippen 
op de Kalisbrug en het zittend konijn 
op de Croeselaan. En natuurlijk de 
haas op de Neude. Die is de rust zelve 
en kijkt bedachtzaam vanaf zijn rots 
naar alle drukte in de stad.
“Waar we vaak niet bij stilstaan, is dat 
er achter deze dierenkunst een diepere 
betekenis schuilgaat. Veel beeldende 
kunstenaars maakten namelijk 
gebruik van symboliek in hun werk. 
Zo staat een hond vaak voor trouw 
of waakzaamheid, tonen leeuwen en 
arenden macht en symboliseert de 
kameleon de wisselvalligheid der 
tijden.”
Ga op pad en ontmoet meer dan 100 
dieren, leer waar ze voor staan en 
ontdek hoe ze zijn verbonden met de 
geschiedenis van Utrecht. Van ieder 
kunstwerk legt de route je uit wat de 

(symbolische) betekenis is. Hierdoor 
ga je gegarandeerd met andere ogen 
naar Utrecht kijken!
De Utrechtse Dierenroute is drie kilo-
meter lang en kan op diverse plekken 
worden verlengd. De route is gemaakt 
door het Dierenmuseum; een virtueel 
museum over het dier in de kunst en 
cultuur. De route is gratis te downloa-
den op www.dierenmuseum.nl

Fietstocht Gilde Utrecht: Wa-
terlinie Zuid
We duiken in ons militair erfgoed op 
zaterdag 11 mei van 12.30 tot 16 uur 
met rondleider Bert Groeneveld. Na 
een korte rondleiding op Fort Lunet 
I, fietsen we in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie richting de Plofsluis en 
eindigen op Lunet IV. U gaat met mi-
litaire blik naar het landschap kijken. 
De samenhang tussen inundatieka-
nalen, forten, kazematten, groeps-
schuilplaatsen en andere restanten van 
deze unieke verdedigingslinie wordt 
duidelijk. Ook de voormalige com-
mandobunker van de Bescherming 
Bevolking uit de Koude Oorlogsperi-
ode wordt bezocht. Na afloop kunt u 
op eigen gelegenheid gebruik maken 

van de horeca van Fort Lunet IV.
U kunt inlichtingen krijgen en zich 
voor deze fietstocht op werkdagen 
tussen 14.00 en 16.00 uur aanmel-
den op telefoon 030-234 3252, via 
e-mail: post@gildeutrecht.nl (met 
vermelding van uw telefoonnummer), 
of via de website: www.gildeutrecht.
nl. De plaats van vertrek hoort u bij 
aanmelding. Kosten: €14 pp, €7 voor 

kinderen beneden 12 jaar of met een 
U-pas.

Singelloop
Inschrijven voor de 69e editie van de 
Singelloop Utrecht is vanaf vandaag 
mogelijk. Zondag 6 oktober gaan 
traditioneel de 5 en 10 kilometer van 
start op de Maliebaan. Het Wilhel-
minapark wordt weer omgebouwd 

tot een gezellige finishlocatie. De 
Singelloop Utrecht draagt met trots 
het vaandel van oudste stratenloop van 
Nederland, met het snelste tienkilome-
terparkoers ter wereld langs de authen-
tieke Utrechtse singels. Het loopeve-
nement kent onderdelen voor jong en 
oud. In de ochtend lopen kinderen de 
Partou Kids Run één of 2,5 kilometer, 
‘s middags starten de Singelloop vijf 
en tien kilometer. Diverse onder-
delen waren voortijdig uitverkocht, 
de organisatie raadt aan tijdig in te 
schrijven via www.singellooputrecht.
nl om teleurstelling te voorkomen. In 
2018 trok de Singelloop Utrecht ruim 
11.000 deelnemers.

Zwervende
Anne Frank-boeken
Zaterdag 4 mei, de Nationale do-
denherdenking, zullen bij vijf Anne 
Frank-standbeelden in Nederland 
exemplaren zwerven van het indruk-
wekkende prentenboek Van klein tot 
groots: Anne Frank. In Utrecht bij 
het standbeeld op het Janskerkhof. 
Zo leeft Anne Franks verhaal op 
deze belangrijke datum extra voort, 
en lezen kinderen en volwassenen 
verspreid over heel Nederland over 
haar leven. De zwervende boeken zijn 
snel te herkennen aan een grote sticker 
van Kinderzwerfboek op het omslag. 
Boeken met zo’n sticker zijn niet 
alleen voor kinderen: iedereen mag ze 
meenemen, en na het lezen laat je ze 
ergens achter, voor iemand anders.
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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.

Nieuw nummer Oud Utrecht is uit

In april is het nieuwe nummer van het tijdschrift 
Oud Utrecht verschenen. Deze keer met onder 
andere bijzondere verhalen over wetenschapper, 
onderwijsvernieuwer en oogheelkundige F.C. 
Donders, over de Amersfoortse schilder Caspar 
van Wittel en over een vakbond voor knechten in 
de drukkerijen van de achttiende eeuw.

Het tijdschrift Oud Utrecht kost 4,50 euro en 
is verkrijgbaar bij onder andere het Utrechts 
Archief aan de Hamburgerstraat 28, de Bruna-
boekhandels in Utrecht, bij Utrecht Toerisme 
aan het Domplein 9, bij Museum Catha-
rijneconvent aan de Lange Nieuwstraat 38. Ook 
is het blad te bestellen via de webwinkel op 
www.oud-utrecht.nl.

 

 

Gildewandeling: Bomen van de binnenstad
Gildegids, tevens bomenkenner, Aart de Veer leidt u woensdag 15 mei langs 
zeker 25 bijzondere boomsoorten in de Utrechtse binnenstad. Vaak zijn de 
bomen oud, hoog en dik, of ze ruiken lekker. We lopen langs singels en werven, 
over pleinen en door hofjes. Kom mee bomen! De wandeling begint om 19.30 
uur. De boom is een lust voor de ogen. Dat zag Eva in het Paradijs al. Een boom 
is niet alleen oogstrelend, maar ook een prikkel voor alle zintuigen. Snuif ‘es 
aan een blad van de amberboom: welriekende gomhars; loop eens langs een 
pluimes: parfum komt je tegemoet. Beter maar niet ruiken aan gevallen noten 
van de ginkgo (zweetvoeten) of het blad van de hemelboom (bedorven pinda-
kaas). Maar de geschiedenis van deze Oost-Aziatische bomen is boeiend. U 
kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wandeling aanmelden op werkdagen 
tussen 14 en 16 uur op 030 234 3252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met 
vermelding van uw telefoonnummer), of via de website: www.gildeutrecht.nl. 
De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen beneden 12 jaar of U-pashouders.
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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



Pistool
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
ik een schooljongen, dus herinner ik 
mij nog veel uit die tijd. De laatste 
weken van de oorlog was bij ons 
thuis in Muiden een Duitse Gefreiter 
ondergebracht. Hoewel wij natuurlijk 
niets van Duitse bezetters moesten 
hebben, viel deze wel mee. Dat had 
waarschijnlijk ook te maken met het 
feit dat de oorlog door Duitsland al 
bijna was verloren. Hij deelde zijn 
dagrantsoenen eten met mijn broer en 
mij en discussieerde met vader over 
zijn oorlogservaring in Rusland.
Op één van de eerste dagen in mei 
1945 zag ik, samen met een paar 
schoolvrienden, enkele Duitse militai-
ren zich ophouden aan de rand van het 
IJsselmeer, vlakbij de Westbatterij in 
Muiden. Plotseling pakte één van hen 
zijn pistooltas, sneed deze in stukken 
en gooide het pistool in het IJssel-
meer! Daarna verdween de groep en 
liet ons in grote verbazing achter.
Wij wisten dat het water daar erg 
ondiep was en dus gingen wij vlug op 
onze blote benen zoeken naar het pis-
tool. Tot mijn verrassing vond ik het 
wapen, poetste het snel droog en ging 
er triomfantelijk mee naar huis!
Trots stapte ik met het pistool ‘in de 
aanslag’ thuis de keuken in. Daar 
zaten mijn ouders met de Gefreiter te 
praten. De Duitser sprong op en ‘ont-
wapende’ mij onmiddellijk. Hij dacht 

misschien dat ik hem bedreigde. Mijn 
vader belde de plaatselijke politie-
agent die het wapen direct persoonlijk 
kwam ophalen en het waarschijnlijk 
zelf heeft ingepikt als oorlogssouvenir. 
Mijn broer zei later dat ik het pistool 
had moeten verstoppen. En daar had 
hij natuurlijk gelijk in, achteraf. Ja, ik 
was toen niet slim en moest voor straf 
van moeder direct naar mijn kamer, 
omdat ik een natte broek had. Een 
paar dagen later was de oorlog voorbij 
en was het ook voor mij feest.

A. Dolman
Prof. Dr. F. Zernikeweg 1
3731 KC De Bilt
030-2200745
fam _dolman@hotmail.com

Naam Ezelsdijk verklaard
Bert Kieboom eindigde op 2 april, zijn 
herkenbare herinneringen aan (o.a.) 
het Brede Water en de Ezelsdijk, met 
de vraag waarom die naam moest 
wijken voor die van Johan Huizinga 
(1872-1945). Dat zal o.a. het geval 
zijn, omdat deze beroemdste Neder-
landse historicus, de ideeën over het 
levensgevoel in de Late Middeleeu-
wen enorm veranderd heeft. “Het is 
een boze wereld. Het vuur van haat 
en geweld brandt hoog, het onrecht is 
machtig.”
De gelauwerde en gewaardeerde histo-
ricus Dr. A. van Hulzen (1905-2006) 

zei mij eens, toen ik met hem over de 
Ezelsdijk sprak: U weet toch, dat het 
beeld van de ezeltjes mis plaatst is? Er 
hebben daar nooit ezels gelopen. Hij 
meende dat de naam ontstond, omdat 
het dijkje, met een overigens nogal 
miniem reliëf, ‘als een ezelsrug in het 
land ligt.’ Ik bied de lezer graag míjn 
visie op het ontstaan van de naam aan.
Na niet geslaagde pogingen, om 
in 1670 een Utrecht-Zuiderzeeka-
naal te doen graven (een 15e eeuws 
idee), werd deze ‘Door Gravinge’ in 
1720 grootscheeps opnieuw publiek 
gemaakt en werden er enkele land-
kaarten van gedrukt. Een kaarsrechte 
Eemse Vaart zou, vanaf Spakenburg 
bij de Zuider zee, via pakweg Baarn, 
Soestdijk en Maartensdijk, bij Utrecht 
in een grote Zeehaven uitmonden. De 
twee houtzaagmolens, aan het Zwarte 
Water, iets ten oosten van het hui-
dige Lubroveld in Tuindorp, zouden 
daardoor aan de havenboorden staan. 
Wanneer dit plan was uitge voerd, zou 
het gebied van Tuindorp tot en met 
het Grift park, er heel anders hebben 
uitgezien.
Het project werd in zijn tijd als een 
vorm van be drieglijke windhandel ge-
zien en er werd, met de door Huizinga 
gesignaleerde onmiddellijkheid en 
absoluutheid, in tientallen pren ten en 
in toneelstukken de spot mee gedre-
ven. De bijna vijfhonderd jaar oude, 
kilometerslange, Hooftdijck (ruwweg 

de Kardinaal de Jongweg) zou, indien 
het futuristische havenplan was door-
gegaan, drastisch zijn doorgra ven. Het 
havenplan werd destijds een ontwerp 
van een Don Quichot genoemd. Het 
volk stak dus de draak met de haven-
fantas ten, die het zoute Zuiderzeewa-
ter tot aan Utrecht hadden willen laten 

komen. Het ging het stuk Hooftdijk 
dat vanaf de Biltse Steenstraat naar 
het Havenland 1 liep, de E  z e l s d ij 
k noemen. 1 (Toen de tijd deed verge-
ten, ‘Haverland’ genoemd.)

Rob Hufen Hzn.
Rob@hufen.eu
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de vorige puzzel in De Oud-Utrechter luidde:

Het is weer tijd voor de herdenkingsdagen

Vele inzenders stuurden de juiste oplossing in en uit al die inzenders hebben we drie prijswinnaars geloot die ieder 
twee toegangskaarten krijgen toegestuurd voor een bezoek aan het Spoorwegmuseum in Utrecht. De prijswinnaars 
zijn: Paul van Doornik, Wim Oostendien en C.C. Mik-Engel. Zij krijgen hun kaarten toegestuurd.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke prijs. Deze keer geven we vijf keer twee toegangskaarten weg 

voor het Zandsculpturenfestival op de Veluwe in 
Garderen. Dat heeft dit jaar het thema ‘Reis om de 
wereld’ en is geopend tot en met 2 november dit 
jaar. In zand zijn de beroemdste gebouwen van de 
wereld te zien, maar ook grappige en herkenbare 
vakantiesituaties, de mooiste markten, bekendste 
musea en nog veel meer.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing voor DONDERDAG 10 
MEI 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.

Catharijnebrug
Via een zakenrelatie bij Van der Heem zag ik een aantal ansichtkaarten op de 
website, waaronder uit 1946 bij de Catharijnebrug met de Utrechtse tram. In 
de jaren na WOII hebben wij vaak met onze moeder en broers hier gewan-
deld. Meestal richting het station. Met een spoorkaartje mocht je het perron 
op om naar de treinen te kijken, toen nog de stoomlocomotieven. Een paar 
jaar later kocht een oom voor mij in deze buurt m’n eerste patates frites, wat 
zeer lekker smaakte. Op de kaart is ook het Jaarbeursgebouw aan het Vreden-
burg te zien. De trams in twee richtingen over de brug; voorwaar een mooi, 
nostalgisch gezicht.

Wim P. M. van Wezel, een Oud-Utrechter
wimvanwezel@casema.nl

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

Horizontaal
1. biscuit van bladerdeeg; 7. bot in de onderarm; 12. plaaggeest; 13. geologisch tijdperk; 14. alstublieft (afk.); 15. dwarsmast; 17. 
vogel met grote staartveren; 19. rivier in Oostenrijk; 21. personal computer (afk.); 22. woonboot; 24. periode van vier maanden; 
27. meisjesnaam; 28. verkleurd; 30. ontkenning; 31. verwaande houding; 32. deel van de nek; 33. niet wild; 35. jaargetijde; 37. 
mannetjes bij; 38. smeerpunt; 41. afslag bij golf; 42. plaats in Gelderland; 44. ijverig insect; 46. schaaldier; 47. behaarde vrucht; 
48. achterwerk; 49. statenbond (liga); 50. schietschijf; 52. groot binnenwater; 54. natuurgebied in Nederland; 56. touringcar; 
58. bestuur van een staat; 61. koordans; 62. katholieke feestdag; 64. vertragingstoestel; 65. dierenverblijf; 67. kleine vrucht; 
68. in de grond levend zoogdiertje; 70. venster; 72. verwaand dametje; 73. stormachtig; 76. moeder; 77. kippenproduct; 78. 
schaamte; 79. plaats in Duitsland; 81. boksterm (afk.); 82. hoofddeksel; 83. geweven wollen grove stof; 84. Chinese vermicelli; 
86. scheuring in de kerk; 87. plaats in Gelderland.
 
Verticaal
1. kampeerwagen; 2. spil; 3. jockeypet; 4. verpakking voor bierflessen; 5. vervoermiddel; 6. boeren plaats; 7. oplage van boeken 
(uitgave); 8. open plek in een bos; 9. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 10. symbool voor lood; 11. Spaanse schilder; 16. 
bontgekleurde papegaai; 18. asvaas; 20. sociaal economische raad (afk.); 21. anticonceptiemiddel; 23. legerplaats in open 
veld; 25. finishlijn; 26. vlees aan stokje geregen; 27. vreemde snuiter; 29. noodoplossing (crypt.); 32. broodje met gehakt; 34. 
steen; 36. zenuwachtig; 37. spoedig; 39. Spaans eiland; 40. tijdsbesteding; 42. uitbouw aan een huis; 43. rivier in Frankrijk; 45. 
groef in karton; 46. toiletartikel; 51. uitroep van schrik; 53. roem; 54. bijdehands kind; 55. gang van een paard; 56. deel van een 
boom; 57. half (Latijn); 59. hoofd van een moskee; 60. uitgestorven dier; 62. oude Spaanse munt; 63. rondzwervende herder; 
66. scheerlijn; 67. Bart’s Neverending Network (afk.); 69. streling met de tong; 71. binnenvaartuig; 73. mallejan; 74. melkklier; 
75. berggeit; 78. zeiltouw; 80. klein teugje; 82. zuurgraad (afk.); 85. Rivier in Friesland.
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87 7 36 56 70 79 63 37 85 72 55 42 4 53 27 46

59 86 9 77 38 44 51 7 39 29 13 23 87

67 35 49 20 34 40 18 26

Horizontaal 1. biscuit van bladerdeeg; 7. bot in de onderarm; 12. plaaggeest; 13. geologisch tijdperk; 14.
alstublieft (afk.); 15. dwarsmast; 17. vogel met grote staartveren; 19. rivier in Oostenrijk; 21. personal com-
puter (afk.); 22. woonboot; 24. periode van vier maanden; 27. meisjesnaam; 28. verkleurd; 30. ontkenning;
31. verwaande houding; 32. deel van de nek; 33. niet wild; 35. jaargetijde; 37. mannetjes bij;  38. smeer-
punt; 41. afslag bij golf; 42. plaats in Gelderland; 44. ijverig insect; 46. schaaldier; 47. behaarde vrucht; 48.
achterwerk; 49. statenbond (liga); 50. schietschijf; 52. groot binnenwater; 54. natuurgebied in Nederland;
56. touringcar; 58. bestuur van een staat; 61. koordans; 62. katholieke feestdag; 64. vertragingstoestel; 65.
dierenverblijf; 67. kleine vrucht; 68. in de grond levend zoogdiertje; 70. venster; 72. verwaand dametje; 73.
stormachtig; 76. moeder; 77. kippenproduct; 78. schaamte; 79. plaats in Duitsland; 81. boksterm (afk.); 82.
hoofddeksel; 83. geweven wollen grove stof; 84. Chinese vermicelli; 86. scheuring in de kerk; 87. plaats in
Gelderland.

Verticaal 1. kampeerwagen; 2. spil; 3. jockeypet; 4. verpakking voor bierflessen; 5. vervoermiddel; 6. boe-
ren plaats; 7. oplage van boeken (uitgave); 8. open plek in een bos; 9. Erasmus Universiteit Rotterdam
(afk.); 10. symbool voor lood; 11. Spaanse schilder; 16. bontgekleurde papegaai; 18. asvaas; 20. sociaal
economische raad (afk.); 21. anticonceptiemiddel;  23. legerplaats in open veld; 25. finishlijn;  26. vlees aan
stokje geregen; 27. vreemde snuiter; 29. noodoplossing (crypt.); 32. broodje met gehakt; 34. steen; 36.
zenuwachtig; 37. spoedig; 39. Spaans eiland; 40. tijdsbesteding; 42. uitbouw aan een huis; 43. rivier in
Frankrijk; 45. groef in karton; 46. toiletartikel; 51. uitroep van schrik; 53. roem; 54. bijdehands kind; 55. gang
van een paard; 56. deel van een boom; 57. half (Latijn); 59. hoofd van een moskee; 60. uitgestorven dier;
62. oude Spaanse munt; 63. rondzwervende herder; 66. scheerlijn; 67. Bart’s Neverending Network (afk.);
69. streling met de tong; 71. binnenvaartuig; 73. mallejan; 74. melkklier; 75. berggeit; 78. zeiltouw; 80. klein
teugje; 82. zuurgraad (afk.); 85. Rivier in Friesland.

KRUISWOORDPUZZEL
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Horizontaal 1. biscuit van bladerdeeg; 7. bot in de onderarm; 12. plaaggeest; 13. geologisch tijdperk; 14.
alstublieft (afk.); 15. dwarsmast; 17. vogel met grote staartveren; 19. rivier in Oostenrijk; 21. personal com-
puter (afk.); 22. woonboot; 24. periode van vier maanden; 27. meisjesnaam; 28. verkleurd; 30. ontkenning;
31. verwaande houding; 32. deel van de nek; 33. niet wild; 35. jaargetijde; 37. mannetjes bij;  38. smeer-
punt; 41. afslag bij golf; 42. plaats in Gelderland; 44. ijverig insect; 46. schaaldier; 47. behaarde vrucht; 48.
achterwerk; 49. statenbond (liga); 50. schietschijf; 52. groot binnenwater; 54. natuurgebied in Nederland;
56. touringcar; 58. bestuur van een staat; 61. koordans; 62. katholieke feestdag; 64. vertragingstoestel; 65.
dierenverblijf; 67. kleine vrucht; 68. in de grond levend zoogdiertje; 70. venster; 72. verwaand dametje; 73.
stormachtig; 76. moeder; 77. kippenproduct; 78. schaamte; 79. plaats in Duitsland; 81. boksterm (afk.); 82.
hoofddeksel; 83. geweven wollen grove stof; 84. Chinese vermicelli; 86. scheuring in de kerk; 87. plaats in
Gelderland.

Verticaal 1. kampeerwagen; 2. spil; 3. jockeypet; 4. verpakking voor bierflessen; 5. vervoermiddel; 6. boe-
ren plaats; 7. oplage van boeken (uitgave); 8. open plek in een bos; 9. Erasmus Universiteit Rotterdam
(afk.); 10. symbool voor lood; 11. Spaanse schilder; 16. bontgekleurde papegaai; 18. asvaas; 20. sociaal
economische raad (afk.); 21. anticonceptiemiddel;  23. legerplaats in open veld; 25. finishlijn;  26. vlees aan
stokje geregen; 27. vreemde snuiter; 29. noodoplossing (crypt.); 32. broodje met gehakt; 34. steen; 36.
zenuwachtig; 37. spoedig; 39. Spaans eiland; 40. tijdsbesteding; 42. uitbouw aan een huis; 43. rivier in
Frankrijk; 45. groef in karton; 46. toiletartikel; 51. uitroep van schrik; 53. roem; 54. bijdehands kind; 55. gang
van een paard; 56. deel van een boom; 57. half (Latijn); 59. hoofd van een moskee; 60. uitgestorven dier;
62. oude Spaanse munt; 63. rondzwervende herder; 66. scheerlijn; 67. Bart’s Neverending Network (afk.);
69. streling met de tong; 71. binnenvaartuig; 73. mallejan; 74. melkklier; 75. berggeit; 78. zeiltouw; 80. klein
teugje; 82. zuurgraad (afk.); 85. Rivier in Friesland.

KRUISWOORDPUZZEL
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030-600 82 40
nieuwbouw@dekeizer.nl 
www.dekeizer.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief

030-242 81 40
secretariaat@aenc-holding.nl

BINNENKORT IN VERKOOP
MOOI WONEN IN EEN EIGENTIJDS FORT IN RIJNHUIZEN, NIEUWEGEIN

www.rijnfort.nl

RIJNFORT vormt een nieuw woongebied 
met in totaal 123 wooneenheden. 
Het complex bestaat uit een 5-tal bouw-
blokken rondom een (semi-)publieke 
binnentuin/speelbrug met daaronder 
een verdiept parkeerterrein.

Schild A1 | A2 | A3  (Plettenburgerbaan)
80 appartementen met een 
oppervlak van 65 t/m 90 m2

Vanaf € 243.500 v.o.n.

Veste B | C  (Perkinsbaan)
28 appartementen van 96 tot 108 m2

en 4 penthouses van 140 tot 190 m2

Vanaf € 334.500 v.o.n.

Huis D | E  (Fultonbaan)
11 woningen van 157 m2 | Vanaf € 492.000 v.o.n.

A1
A2

A3

B

D
C

E

WONEN
SLAPEN
VLOEREN
RAMEN

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

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

Vele 
kleurencombinaties 

mogelijk Elektrisch 
verstelbaar

Keuze voor lederen of 
stoffen bekleding

Maatwerk/stoelen 
op maat

Zitcomfort

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

Wandkastprogramma  BOREA

MAATWERK FAUTEUILS,
BANKEN EN WANDMEUBELEN
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