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  Tempus Fugit. Ja, ‘de Tijd 
Vliedt’. Een oud, maar waar 
gezegde. Zeker als je naar het 
175-jarige Diakonessenzie-
kenhuis kijkt, het oudste zie-
kenhuis in Nederland. In een 
woonhuis op ‘t Springweg’ in 
Utrecht gestart in 1844 door 
hoogleraar B.F. Suerman, sa-
men met drie Diaconessen. 

  Tegenwoordig zou je dat een ‘hoog-
geleerde ZZP-er avant la lettre’ 
kunnen noemen met een wel zeer 
geslaagde start die lijkt op het Bijbelse 
mosterdzaadje dat uitgroeit tot een 
grote, gezonde, massieve boom. Kalm 
en bedaard, maar onstuitbaar en groei-
end tot het Diaconessenhuis van nu, 
met zijn twee nevenvestigingen, als 
bevestiging van zijn zo betekenisvolle 
en doelbewuste levenskracht. En als 
je meer insider bent - een kwalifi catie 
die ik mezelf maar toedicht - dan krijg 
je daar een speciaal gevoel bij. Want 
als geboren en getogen Utrechter heb 
ik nut en noodzaak van het zo fraaie, 
omvangrijke ziekenhuis van zeer 
dichtbij gezien. Het, op zijn Utrechts 
‘Jakkenessehuis’, is een toonbeeld 
van degelijkheid voor stad en wijde 
omtrek. Voor mijzelf, als huisarts, 
betekende dat alles niet alleen een 
belangrijk toevluchtsoord voor zieken 
en gebrekkigen, maar zeker ook een 
buitengewoon belangrijke infor-
matiebron voor kennis en een fi jn 
steunpunt vlakbij mijn praktijk. Dit 
bovendien verpakt in een structurele 
collegiale- en patiëntvriendelijkheid 
op 24/7 basis. Mijn meer dan een 
halve eeuw werken als huisarts samen 
met, door de jaren heen, mijn vrouw 
als ‘praktijk-ondersteuner’, is mede 
hierdoor mogelijk geworden.

     Ruiten ingekeild 
Reeds als jochie kwam ik na school-
tijd naar huis over de Oude Gracht. En 
aan het eind van die gracht (’Achter 
Twijnstraat’) werd ik geconfronteerd 
met een groot leegstaand pand met 
stoffi ge ramen, waarvan de baldadige 
jeugd een aantal ruiten had ingekeild. 
Met die hermetisch gesloten eikenhou-

ten deur en zijn verweerd koperbeslag, 
die je onvriendelijk aankeek als wilde 
hij zeggen: “wat kom jij hier doen?” 
Eigenlijk helemaal geen ziekenhuis, 
maar een ten dode opgeschreven ar-
chitectonisch bedenksel van decenniën 
her. Ik kon toen nog niet bevroeden 
dat ik jaren later zoveel met dat Dia-
conessenhuis van doen zou krijgen. 
Zeker toen het St. Antoniusziekenhuis 
en de Emmakliniek vertrokken waren. 
Ik had het namelijk in mijn hoofd 
gezet huisarts te worden, nog niet 
wetend waar en wanneer.

   Oefenpop 
Hoe en waarom word je huisarts, 
zo’n druk en vaak heftig vak? Want 
eigenlijk was ik voorbestemd mijn 
vader in zijn drukkerij op te volgen. 
Mijn vader had, naast zijn vak als 
grafi cus, één grote passie: EHBO. 
Die vorm van hulpverlening had hem 
gepakt toen hij getuige was van een 
dodelijk verkeersongeval en er nie-
mand van de omstanders in staat bleek 
adequate hulp te bieden. Hij leerde 
die hulpverlening uitstekend en was 
daardoor vrijwel dagelijks in de wijk 

een Eerste Hulppost, waarvoor hij 
zeer gewaardeerd werd. Hij bleef door 
de jaren heen zich goed op de hoogte 
houden van alle praktische zaken en 
ontwikkelingen die zich op dat gebied 
voordeden. Hij voelde zich daartoe 
verplicht en was daarom een actief 
lid bij de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging EHBO. Zijn lesgeven in 
Eerste Hulp, samen met een arts, wak-
kerde dit zeer aan. Zo bijvoorbeeld 
voor de verbandleer, waarbij hij mij 
menig keer als ‘oefenpop’ gebruikte 
en mij meteen het hoe en waarom uit-
legde. En dat intrigeerde me. En toen 
ik ook nog eens zeer verkouden werd 
en dag en nacht onafgebroken lag te 
hoesten om vervolgens van de huisarts 
een medicijn te krijgen dat dit euvel 
ogenblikkelijk het zwijgen oplegde, 
wist ik het zeker: dàt wil ik ook kun-
nen, ik wil dokter worden.

   Leeggeroofd 
Om te beginnen de Lagere School 
en daarna de Rijks HBS afmaken. 
Terloops een oorlog overleven om 
daarna aan de slag te gaan op de Rijks 
Universiteit van Utrecht. Ondertussen 

krabbelde Nederland op, maar was het 
naoorlogse leven nog steeds schraal 
en benepen. Zien hoe mijn ouders 
zichzelf er bovenop ploeterden bleek 
mijn juiste voorbeeld op het juiste mo-
ment. Maar zelf iets gaan bijverdienen 
was toen geen optie. De economie lag 
in heel Europa nog op zijn rug. Veel 
Nederlanders zochten hun heil elders 
op de wereld en vertrokken naar 
Canada en Australië om niet meer 
terug te komen. Ik koos ervoor in de 
drukkerij mijn vader zoveel mogelijk 
te helpen. Hij riep dan ter bemoedi-
ging: “Van hard werken gaat niemand 
dood”. Onze drukkerij was door die 
‘Edel Germanen’ leeggeroofd van 
kilo’s loden zetletters die voor het ver-
vaardigen van drukwerk onontbeerlijk 
waren. Drie Duitse militairen dienden 
zich aan voor onze deur, zetten hun 
voet ertussen en drongen binnen. Ze 
kieperden de letterkasten leeg in juten 
zakken, terwijl mijn moeder huilend 
toekeek en mijn vader als versteend 
erbij stond. Lood, wilden ze. Na-
tuurlijk om te gebruiken voor hun 
wapenindustrie en er onze geallieerde 
bevrijders mee neer te knallen.

Dat na de oorlog helpen van mij in de 
drukkerij had zeker ook een positieve 
kant. Want zo leerde ik aardig wat 
van bedrijfseconomie, de ‘winst-
en-verlies-rekening’ interpreteren, 
alsook journalistiek en vindingrijk 
ondernemerschap. Zaken die me jaren 
later nog goed van pas zouden komen. 
Ook maakte ik kennis met beroepseer 
en beroepscode, maar bovenal met 
keiharde concurrentie en bedrijfskan-
nibalisme. Want wie nog enigszins bij 
machte was, probeerde zijn onder-
neming nieuw leven in te blazen. 
Als ik dat nu overzie, was er toen in 
hevige mate sprake van het ‘markt-
model’. Het door Hans Hoogervorst, 
als minister van Volksgezondheid, 
ingevoerde huidige ‘zorgsysteem’. 
Ik heb daar zelf nooit iets in gezien. 
Zorgverlening is geen toonbank-
product. Persoonlijk vind ik het een 
platvloerse versimpeling van mijn 
huisartsenwerk. Alleen al daarom zal 
het langzaamaan uit de gratie geraken.

   Lees verder op pagina 3 
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Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl

 AudioZaal  
Dé HiFi zaak van Utrecht 

Nachtegaalstraat 72, Utrecht-oost, 030-8898500 www.audiozaal.com

‘Alles in een’: CD, 
Radio, streaming etc.. 

Premiere van de Ruark Audio R5!
31 mei, 1 juni en 2 juni a.s.

Deze premiere is tevens een mooie
 gelegenheid om u  te laten kennisma-

ken met het assortiment van 
Ruark Audio en AudioZaal
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Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique van Dommelen

030 – 666 75 77

uitvaartverzorgingleidscherijn.nl 
 

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! 

 

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! 

 

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! 

 

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! 

 

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! 

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

alting uitvaartenruimte voor afscheid

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

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting

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.

DocU: De kreupele schoenmaker
In de documentaire ‘El Zapatero Cojo’ gaat de 
Utrechtse fotograaf Jan Banning op zoek naar 
de man op zijn eerste ‘geslaagde’ foto. Wie is deze 
Zapatero Cojo, de eenbenige schoenmaker, wat is 
zijn levensverhaal en waarom is deze foto eigenlijk 

             zo geslaagd?

Bloemenweek 
Deze week is het Bloemenweek op Radio M Utrecht. 
Aan wie zou Jos van Heerden wel een bloemetje mogen 
geven? Mail naam en telefoonnum mer naar bloemen@
rtvutrecht.nl en wie weet stuurt Jos een bos!

ALS Lenteloop
Wandel op Tweede Pinksterdag mee met de RTV Utrecht 
5 km ALS Lenteloop of loop een van de andere afstanden 
mee in de strijd tegen ALS. Kijk voor meer informatie op 
www.rtvutrecht.nl/alslenteloop en doe mee!

Bloemenweek 
Deze week is het Bloemenweek op Radio M Utrecht. 
Aan wie zou Jos van Heerden wel een bloemetje mogen 
geven? Mail naam en telefoonnum
rtvutrecht.nl
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ALS Lenteloop
Wandel op Tweede Pinksterdag mee met de RTV Utrecht 
5 km ALS Lenteloop of loop een van de andere afstanden 
mee in de strijd tegen ALS. 
www.rtvutrecht.nl/alslenteloopwww.rtvutrecht.nl/alslenteloop
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 maandag
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J U N I

DocU: De kreupele schoenmaker
In de documentaire ‘El Zapatero Cojo’ gaat de 
Utrechtse fotograaf Jan Banning op zoek naar 
de man op zijn eerste ‘geslaagde’ foto. Wie is deze 
Zapatero Cojo, de eenbenige schoenmaker, wat is 
zijn levensverhaal en waarom is deze foto eigenlijk 

TELEVISIE

donderdag

30
M E I 

BENT U ERNSTIG SLECHTHOREND?

Voor vragen of aanmelding kunt u ook terecht bij 
Rosanne van Esch, Cochlear Audiologie Specialist, 

telefoonnummer: 06 15 96 23 28, mail: rvanesch@cochlear.com

Als zelfs de meest krachtige hoorapparaten u niet meer voldoende helpen om te kunnen horen 
en verstaan, dan kan cochleaire implantatie (CI) de oplossing voor u zijn. CI is een bewezen 
hulpmiddel en wordt in Nederland al 30 jaar toegepast in academische ziekenhuizen.

Daarnaast ervaren veel slechthorenden tinnitus: een hinderlijk geluid vanuit de oren. 
De meeste gebruikers van cochleaire implantaten ervaren een vermindering van tinnitus.

Wilt u meer weten over CI en andere mogelijkheden bij ernstige 
slechthorendheid, meld u aan voor de voorlichtingsavond op 
donderdag 20 juni 18:30 – 21:00 uur in Utrecht. Deelname is kosteloos. 
Aanmelding is noodzakelijk vanwege een beperkt aantal plaatsen. De locatie 
wordt bekendgemaakt na de aanmelding. De locatie is goed bereikbaar met 
auto en openbaar vervoer en is voorzien van ringleiding, schrijftolk, koffie en 
thee. 

U wordt te woord gestaan door een specialist van Cochlear en 
ervaringsdeskundigen met CI die vertellen over hun ervaringen en 
mogelijkheden met CI. Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid voor 
verdiepende vragen en uitwisselen van ervaringen met andere aanwezigen.

Ga voor meer beschikbare data en aanmelding naar deze weblink: 
www.cochlear.com/nl/informatiebijeenkomsten-ci
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Bovendien kampten de ziekenhuizen 
met veel achterstallig onderhoud 
van de gebouwen. Ook interieur en 
medische apparatuur moesten hersteld 
of aangevuld worden. De ‘overhead’-
kosten waren daardoor torenhoog. 
Maar ons Diak. heeft het gered, met 
internist Dr. van Melle als geneesheer-
directeur aan het roer, die samen met 
een accountant en enkele Diaconessen 
aan de slag ging.

Afgestudeerd
Juni 1956. Ik ben afgestudeerd! De 
massale toeloop van studenten in de 
jaren direct na de oorlog en de be-
perkte plaatsingsmogelijkheden ervan, 
leidden tot lange wachttijden voordat 
de studenten de vereiste practica en 
later co-schappen konden lopen. Ze 
haalden de vaart uit je studie. En als je 
dan je studie volbracht had, wachtte, 
als ‘kers op de taart’, de militaire 
dienstplicht van 22 maanden. Want de 
Koude Oorlog, die kille dreiging van-
uit het Oostblok, wierp zijn schaduw 
over het ‘Vrije Westen’. Plotseling 

ging het verbaal wapengekletter over 
in echte kanonschoten en werd Hon-
garije onder de voet gelopen. Als jong 
1e Luitenant-arts begon mijn diensttijd 
daardoor met de ‘alarmtoestand voor 
alle parate eenheden’! Dus Nederland 
had behoefte aan dienstplichtigen. En 
zo stond je binnen de kortste tijd in je 
‘nakende niksie’ voor de militaire keu-
ringsarts, want we konden geen man 
missen. Ik werd, na mijn ‘Primary-
Training’, aangesteld als docent van 
de SROGD een opleidingsinstituut 
voor artsen, tandartsen en dieren-
artsen, waarbij ‘frontchirurgie en de 
medische organisatie in oorlogstijd’ op 
het lesprogramma stonden. Een nogal 
onwennige situatie voor mij, want kort 
tevoren was ik zelf nog SROGD-cur-
sist en nu moest ik zelf onderwijs gaan 
geven. Zoiets kon allemaal bij zo’n 
hiërarchische militaire organisatie!
Maar het lukte me en ik kon, na bijna 
twee jaar, met een voldaan gevoel 
de militaire dienst verlaten. Ik ging 
overal in het land huisartsenpraktijken 
van soms enorme omvang waarnemen, 

waarbij verloskunde hoge prioriteit 
had, zodat wel honderd bevallingen 
per jaar tussen neus en lippen door 
werden verricht. Hierdoor besefte 
ik dat ik me beter als huisarts kon 
vestigen, maar dat bleek nog lang niet 
gemakkelijk. Vaak moest ook een fors 
praktijkpand worden overgenomen.
Aangemoedigd door een praktijkad-
viseur van mijn beroepsvereniging 
de KNMG, besloot ik tot een ‘vrije 
vestiging’ (dus zonder patiënten) in 
de Jan van Scorelstraat, tegenover, ja, 
ja,…het Diaconessenhuis! Dat heeft 
mij nimmer berouwd. Ik voelde mij 
van meet af aan en de vele jaren erna, 
in een vertrouwde omgeving.
Tot ik in 2012 (na 53 jaar) mèt mijn 
vrouw mijn praktijkactiviteiten 
beëindigde en dus mijn nog tot 2014 
geldige huisartsenlicentie niet meer 
volmaak. Dit met name vanwege de 
almaar dwaas groeiende bureaucratie, 
die mijn vrouw en mij te machtig 
werd. Het was en is voor ons beiden 
nu dus allemaal ‘over-en uit’. Ook die 
nascholingscursussen in het ‘Diak’, 
die altijd zo prima verzorgd waren 
en duidelijk maakten met welk een 
zorgvuldigheid de buur-collega-speci-
alisten met hun vak bezig zijn.

Dankbaarheid
In tientallen jaren heeft de genees-
kunde op allerlei terreinen fantasti-
sche ontwikkelingen doorgemaakt. 

Zeker op technisch gebied. Denk 
bijvoorbeeld aan de ‘beeldvorming’. 
Het begon met het wonder van de 
röntgenfoto. Daarna kwamen er veel 
andere mogelijkheden bij: MRI-scan, 
tomografie, echografie, scintigrafie, 
encefalografie, CT enzovoorts. Ook 
het met computer-assistentie opereren 
is inmiddels algemeen bekend. 
‘Bionische’ mensen lopen er nu op de 
wereldbol rond, allemaal zaken waar 
ook het jubilerende Diak. zich sterk 
voor maakt. Zou ik nog mijn hobby 
vergeten, de cardiografie, het ‘ECG’, 
voor het registreren en interpreteren 
van hartfuncties. Een Nederlandse 
uitvinding, waarvan het nut nauwe-
lijks is in te schatten. Als ik na die 
vele jaren van samenwerking aan 
al die harde werkers van dat ‘Diak’ 
terugdenk, komt mij een lange, bonte 
stoet van specialisten en verpleegsters 
voor de geest. Allemaal mensen van 
wie ik steeds weer steun kreeg wan-
neer de medische puzzel te ingewik-
keld werd of omdat je diagnostische 
hulpmiddelen niet toereikend waren. 
We zagen elkaar dan ook vaak meer 
als ‘overburen’ dan als vakgenoten. 
‘De goede buur is beter dan de verre 
vriend’. Steeds stond daarbij onze 
gezamenlijke patiënt centraal en waren 
we complementair bezig. Het “mens 
zijn onder de mensen” was en is onze 
inzet. Zowel voor de specialist als 
voor de overige zorgverleners van dit 

thans zo moderne en functionele, pati-
entvriendelijke 175-jarige ziekenhuis. 
Dat stemt mij tot grote dankbaarheid. 
Na die vele jaren van goede samen-
werking wil ik dat nu eens even op 
papier kwijt! Met de hoop op nog vele 
jaren zorgverlening door dit, ook voor 
mij, zo dierbare Diaconessenhuis! Met 
enige weemoed in mijn hart zeg ik nu 
dan ook: “Tempus Fugit”!

Cor.H. Hak, oud-huisarts (1956-2014)
Pieter Breughelstraat 2
3583 SK Utrecht
tel. 06-51275239
ch.hak@casema.nl

Ons dierbare ‘Jakkenessehuis’ is 175 jaar
Vervolg van voorpagina

Ziekenhuizen hadden het tijdens en na de oorlog zwaar. Ook zij 
moesten veel medewerkers missen, hoewel de ‘Diaconessen’ 
een roeping in hun werk zien en er voluit voor gaan! Ik denk dan 
altijd: “waar talenten en behoeften elkaar kruisen, daar ligt een 
roeping!” En die roeping is niet op bepaalde momenten van de 
dag ‘aan’ of ‘uit’ te zetten. 
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Een keer heb ik op de eerste januari-
dag de stoute schoenen aangetrokken 
door ook die uit te trekken en ben bij 
Zandvoort de zee in gegaan. En er heel 
snel weer uit ook, want het was niet om 
te harden. Maar het ging om de grens-
verleggende gedachte. Dat je jezelf 
pijnigt met ijskoud zeewater, zodat je 
later kunt zeggen, raad eens wat ik op 1 
januari deed, terwijl jullie de kater van 
oudjaar lagen uit te slapen?

Als ik geen idee meer heb waar ik het 
met mijn vrienden of vriendinnen nog 
over hebben moet, haal ik deze zwem-
herinnering wel eens op. De foto’s 
waarop te zien is dat ik klappertandend 
probeer te glimlachen tussen honder-
den andere mensen die ook allemaal 
klappertandend proberen te glimlachen 
bewaar ik in mijn telefoon. Mensen 
die ernaar kijken en mij net zien doen 
alsof ik de weg niet kwijt ben, zeggen 

tegenwoordig wel eens “wat een held 
ben jij zeg, dat je dat deed”. Dat mag 
ik graag horen, al blijf ik het vreemd 
vinden dat je tegenwoordig in de ogen 
van een ander al een held bent als je zo 
stom bent om twee minuten met je kont 
in ijskoud water door te brengen.

Als er nou een begrip is waarvan de 
betekenis door inflatie is komen te 
overlijden dan is het wel het begrip 
‘held’. Ooit was een held iemand die 
op het slagveld- om het met de woor-
den van de schrijver Hermans te zeg-
gen - ‘straffeloos onvoorzichtig’ was. 
Die bijvoorbeeld in een kogelregen een 
gewonde kameraad op de rug nam en 
in veiligheid bracht, waarbij een drietal 
kogels zijn linkerknie verbrijzelden, 
zodat hij de laatste tien meter hinkelend 
moest afleggen. Andere ouderwetse 
helden? Mensen die een gebouw ingaan 
dat volledig in de hens staat om een 

miauwend poesje of een huilende pas-
geboren baby van de vuurdood te red-
den. Dit zijn nog steeds helden, maar 
ze bevinden zich in het gezelschap van 
mensen die hun koudwatervrees twee 
minuten overwinnen, een weekendje 
Ibiza boeken zonder annuleringsver-
zekering, de winnende goal maken bij 
een streekderby in de keukenkampioen-
divisie, bij het jaarlijkse bedrijfsuitje 
zonder blikken of blozen hete kip met 
dubbel sambal bestellen, voor het 
milieu vier keer per week een minuut 
onder de douche gaan, en tijdens de top 
2000 niet slapen om maar geen seconde 

te hoeven missen.

Van een andere orde zijn mensen die 
boodschappen voor zieke buren doen, 
als vrijwilliger een paar dagen per 
week in een hospice de dood recht in 
de ogen kijken, en uit medemenselijk-
heid bij dementerende familieleden 
op bezoek gaan. Deze mensen worden 
tegenwoordig ook helden genoemd. 
Maar dat zijn het niet. Het zijn simpel-
weg lieve mensen.

 

Lieve helden
Je moet alles in je leven een keer hebben geprobeerd. Behalve 
heroïne spuiten, priesters en imams al te serieus nemen en nog 
wat dingen waarvan je zeker weet dat je er dood- en doodongeluk-
kig van wordt. Ik ga vrij ver in het opzoeken van grenzen. Pas heb 
ik nog bij een pastarestaurant een pasta van de dag besteld en 
opgegeten, hoewel de geur van de saus me direct deed denken 
aan die van een pondje halfverteerde kakkerlakken. 

Groepsportret van de personeelsleden van 
het klinisch-chemisch laboratorium in het 
Diakonessenhuis, 1993. (foto: Het Utrechts 

Archief)

  

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

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

Sto� eerwerk U kunt bij ons terecht voor het hersto� eren 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. Hee�  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 
sto� eringswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten 
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Miedema & Zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Ambachtelijke meubelstoff eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Hoe ziet uw financiële plaatje eruit 
als u met pensioen gaat?

Gaat u de komende 10 jaar met pensioen of zal u AOW gaan krijgen? Dan is dat een nieuwe fase 
in uw leven waarbij veel dingen zullen veranderen. Ook op financieel gebied. Wat betekent het 
pensioen bijvoorbeeld voor uw inkomsten en uitgaven? Hoeveel geld hee� u straks te besteden 
en wat denkt u eigenlijk nodig te hebben? Kunt u eventueel ook eerder met pensioen gaan? Op 
woensdagmorgen 19 juni biedt U Centraal hierover een bijeenkomst aan voor €3,50 (U-pas gra�s).

19 JUNI
Bijeenkomst Financiën

voor inwoners van Utrecht

Meer informa�e en aanmelden?
Ga naar

www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen
of bel met 06 - 23 33 58 93

U Centraal biedt een bijeenkomst
Financiën voor mensen die te maken 

hebben met de volgende veranderingen in 
hun leven:

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| Kind krijgen | Scheiding | Pensioen |

| Overlijden partner | 18 worden | Met gra�s U Map

 
 

BTR REIZEN 
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. 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 extra’s 

  

  

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                               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.   

Nieuw 

    AllAll  InclusiveInclusive  HotelHotel  RoyalRoyal  Montana ***Montana ***  
Altenahr / Ahrdal / Eifel € 220,Altenahr / Ahrdal / Eifel € 220,--  

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

  All Inclusive Hotel Maasduinen ***All Inclusive Hotel Maasduinen ***  
Velden / LimburgVelden / Limburg  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 259,€ 259,--  p.p.p.p.   

 Nieuw 

  

  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.   

All Inclusive Hotel Hoogeerd ***All Inclusive Hotel Hoogeerd ***  
Niftrik / Land van Maas & WaalNiftrik / Land van Maas & Waal  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 261,€ 261,--  p.p.p.p.   

 

All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***All Inclusive Hotel Der Jägerhof ***  
Willebadessen / TeutoburgerwaldWillebadessen / Teutoburgerwald  
5 dg. All Inclsuive va.  5 dg. All Inclsuive va.  € 249,€ 249,--  p.p.p.p.  

All Inclusive Hotel Gaasterland ***All Inclusive Hotel Gaasterland ***  
Rijs / FrieslandRijs / Friesland  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 269,€ 269,--  p.p.p.p.   



een beetje, want die verha-
len móet je horen.

In 1958 begonnen in een zaak met 
een totaal andere ambiance dan 
tegenwoordig. De klanten stonden 
tussen de koeiendelen die daar 
hingen, omdat er nog niet zulke grote 
koelcellen waren. Dat vlees had een 
bepaalde geur en kwam meestal 
vanaf het abattoir op de Amsterdamse 
Straatweg. Het rook anders dan vlees 
uit Friesland. Dat merkten de klanten 
ook op. Tussen die gevierendeelde 
koeien werd wat afgekletst. Niet te 
vergelijken met de haast die mensen 
tegenwoordig hebben. Het was een 
sociaal gebeuren. De klanten vertel-
den er over hun gezin en familie, de 
buren en het weer. Zoveel zelfs dat 
Wim af en toe tegen een baliemede-
werker zei dat ze een paar stoelen 
voor de deur moest zetten, dan kon-
den ze daar nog even doorgaan.

Straatmuzikant
Af en toe kwam een straatmuzikant 
de zaak in om een deuntje te spelen 
op zijn mondharmonica of accordeon 
(maakte niet uit welk van de twee, 
want het klonk bij allebei even vals). 
Dan kreeg hij na afloop een stuk 
worst en de nodige centen die hij 
ophaalde. Op een keer zei Wim na 
afloop tegen een van de medewerkers 
“geef hem een stuk bloedworst”. 
Deze pakte onder de balie per onge-
luk een stuk hondenworst in plaats 

van bloedworst en toen Wim hem de 
week daarop vroeg of het gesmaakt 
had, zei deze dat het bij het bakken 
uit elkaar viel, maar het smaakte 
goed. Ook vroeg een klant eens 
klapstuk voor de hutspot, waarop 
Wim zei: “Mevrouw het is hustpot.” 
De vrouw zei verontwaardigd dat het 
hutspot was en toen kwam de discus-
sie los. De hele zaak bemoeide zich 
ermee. Je had nog geen Google om 
het even na te kijken.
Er waren in die buurt van de 
Biltstraat zeven slagers, met ieder 
een ruim assortiment, zoals zure 
zult, klapstuk, balkenbrij, krabbe-
tjes, varkenskoppen, uierboord (in 
de volksmond ‘koeientietjes’) en 
natuurlijk rollade, maar wel met echte 
touwtjes erom.

Vakantiesluiting
Het slagersgilde, onder leiding van de 
heer Agterberg, regelde de vakan-
tiesluiting van de slagers, maar de 
katholieke slagers werden daarbij een 
beetje voorgetrokken, want als de ene 
dicht ging, werd dat op de preek-
stoel van de kerk op de Biltstraat op 
zondag vermeld, met de mededeling 
dat die andere katholieke slager open 
was. Ook was er niet altijd geld om 

het bestelde te betalen en dan ging 
het ‘op de lat’: dat kosten werden 
genoteerd en later betaald als er weer 
geld was.
Teekens leverde ook op bestelling. 
Dat werd bijvoorbeeld gebracht bij 
studenten bij Veritas op het Lucas 
Bolwerk, bij Circus Boltini in Soes-
terberg en op de Goudkust bij de 
welgestelden. Als vaste klant had hij 
ook Joop Veenendaal; wel goed voor 
zo’n 300 liter erwtensoep. Joop ging 
diverse adressen af met verschillende 
artikelen, zoals teakolie (uitgevon-
den door zijn vader), kopspijkers en 
schoonmaakmiddel. Als er een bestel-
ling was van de studenten ging Wim 
het zelf brengen, want het was altijd 
wat; óf deuren eruit óf meubilair 
vernield, maar een keer kwam hij 
binnen en toen stond er een auto in 
de hal. Bij navraag bleek die op zijn 
kant naar binnen te zijn gehaald. De 
auto werd met grote hamers bewerkt 
om de agressie kwijt te kunnen. Later 
kwam een van de eerste supermark-
ten in de straat; Anton de Ru, die heel 
wat klantjes inpikte, maar Wim kon 
goed met ze opschieten.

Adri van der Pijl
adrivanderpijl@gmail.com

Tast toe het is van Teekens
‘Tast toe, het is van Teekens’ 
was de bekende uitroep van 
die slager in de jaren zestig 
tot en met negentig. Een 
medewerker daar was mijn 
neef Wim van Zoelen. Hij was 
in die jaren chef van de zaak 
in de Goedestraat, een gezel-
lige volksbuurt met diverse 
middenstanders zoals bak-
kers en kruideniers. Wim kan 
lang en erg leuk vertellen 
over die tijd, maar het niet 
opschrijven, dus help ik hem 
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Advertentie van slagerij Teekens 

Een greep uit de geïnterviewde 
Utrechters: tekenaar Jos Collignon, 
oud-onderwijzer René Kil, fietswinkel-
eigenaar Wim Kok, beeldhouwer Theo 
van de Vathorst, tekenaar-schrijver Dick 
Bruna, Paul Krijnen van het Gevelteken-
fonds, oud-ijsmaker Italo De Lorenzo, 
wijk C-bewoonster Corrie Huiding, 
kapper Buch Agterberg, historicus Ad 
van Liempt, voormalig buurtslager Jan 
de Roos, bouwhistoricus Frans Kipp, 
museumdirecteur Wim van Scharrenburg 
en de oud-voetballers Humphrey Mijnals 
en Henk Temming.
Om deze schat aan tijdsbeelden te be-
waren is op initiatief van de Werkgroep 
Directe Voorzieningen van de gemeente 
Utrecht - in nauwe samenwerking met 
de Drukkerij aan de Vecht - dit boek tot 

stand gekomen.

De Utrechter Jan Jansen, architect en 
voormalig hoofd Volkshuisvesting en 
Monumentenzorg bij de gemeente, 
schreef in de periode 2010-2018 in totaal 
meer dan 200 interviews. Daarvan zijn 
er honderd in het boek terecht gekomen. 
Jansen ontving in augustus 2018 uit 
handen van burgemeester Jan van Zanen 
een koninklijke onderscheiding voor zijn 
grote bijdrage aan onze stad.
In het voorwoord van het boek Utrecht 
in honderd interviews schrijft burge-
meester Van Zanen: “De interviews 
zijn een prachtige dwarsdoorsnede van 
de Utrechtse bevolking en laten zich 
typeren als openhartig, betrokken en 
open-minded. Precies zoals ik zelf Jan 

Jansen al heel lang mag 
kennen. Geïnteresseerd 
in wat mensen doen en 
wat hen beweegt.”

‘Utrecht in honderd 
interviews’ is ge-
maakt door en voor de 
gemeente Utrecht. Na-
bestellingen zijn echter 
mogelijk. U kunt zich 
richten tot Drukkerij 
aan de Vecht in Maars-
sen: info@drukkerijaan-
devecht.nl.

 

 

Boek ‘Utrecht in 
100 interviews’
In de Gertrudiskapel was vrijdag 24 mei, in aanwezigheid van bur-
gemeester Jan van Zanen, de feestelijke presentatie van het boek 
Utrecht in honderd interviews van Jan Jansen. Dit bijzondere boek 
bevat 100 interviews die door Jansen zijn afgenomen met Utrech-
ters voor de krant De Oud-Utrechter. Het boek gaat dienen als rela-
tiegeschenk van de gemeente Utrecht.

Jan Jansen

Als eerste dient u direct na 
het overlijden de (huis)arts 
te waarschuwen, die de dood 
zal vaststellen. De overledene 
moet altijd worden onderzocht 
door een arts. Gewoonlijk is 
dat de huisarts of een behande-
lend of waarnemend arts in een 
ziekenhuis. Als deze arts meent 
dat sprake is van een natuur-
lijke dood geeft hij een ‘ver-
klaring van overlijden’ af. Aan 
de hand van de verklaring van 
overlijden kan bij de gemeente 
een verlof tot begraven of 

cremeren worden aangevraagd. 
Zonder dit verlof mag een 
houder van een begraafplaats 
of van een crematorium geen 
overledenen accepteren.
Zodra de (huis)arts is geweest, 
neemt u contact op met een 
uitvaartondernemer. Die zal 
allereerst met u bespreken of 
de overledene thuis wordt op-
gebaard of wordt overgebracht 
naar een uitvaartcentrum. Kort 
daarna vindt dan het eerste 
gesprek met de uitvaartleider 
plaats, waarin u samen de 

organisatie en uitvoering van 
de uitvaart bepaalt. 
Wij krijgen regelmatig vragen 
over ‘de bankrekening’ van de 
overledene en dan met name 
hoe daarmee om te gaan zo 
kort na het overlijden. Het is 
goed voor u om te weten, dat 
u de bank dient te informeren 
over het overlijden. De bank 
zal vervolgens de bankrekening 
blokkeren tot bekend is wie 
gerechtigd is de rekening te 
beheren. Een eventuele machti-
ging vervalt na een overlijden.

Rekeningen die gedurende 
de blokkade van de rekening 
binnenkomen en verband 
houden met het overlijden of 
de rechten en plichten van de 
erfgenamen, kunnen bij de 
bank worden ingediend.

Welke instanties moet u verder 
inlichten na een overlijden? De 
meeste (overheids)instanties 
krijgen tegenwoordig automa-
tisch bericht van een overlij-
den. Vaak ontvangt u binnen 
enkele dagen na het overlijden 
daarvan al bericht. 
Maar u kunt er niet zomaar van 
uitgaan dat alle instanties die er 

toe doen op de hoogte zijn van 
het overlijden, het blijft zaak 
dat zelf ook te regelen en in 
de gaten te houden. Welke in-
stanties u moet inlichten hangt 
sterk af van de persoonlijke 
situatie van de overledene en 
de nabestaanden.

Barbara heeft een praktische 
‘checklist uitvaart regelen’ met 
enkele chronologische en over-
zichtelijke stappen gemaakt, 
die u kunt downloaden van 
onze website en uiteraard ook 
kunt vinden in onze uitvaart-
centra in Utrecht en Vleuten. 

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

Checklist uitvaart regelen
Bij een overlijden komt er veel op u af en dan moet u ook nog direct na het overlijden al 
veel praktische zaken regelen.

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



Lucia Claus, directeur Stadsschouw-
burg Utrecht, kijkt onder andere uit 
naar de reprises, zoals Medea met 
Marieke Heebink (ITA) en ‘The 
Nation’ van Het Nationale Theater, 
maar ook naar nieuwe voorstel-
lingen zoals ‘Jihad van liefde’, naar 
het gelijknamige boek dat haar 
erg ontroerde en naar ‘Orestes in 

Mosul’ van Milo Rau, die net met 
zijn acteurs terug is uit Irak waar 
ze onderzoek gedaan hebben en 
opnames gemaakt hebben voor 

de voorstelling. Ivette van Ooijen 
(hoofd programmering) ziet de in-
ternationale programmering als haar 
paradepaardjes. Dit seizoen staan 
twee geweldige Afrikaanse produc-
ties op het programma: ‘Kirina’ en 
‘Via Kanana’ en uit Spanje komt er 
een hele mooie flamencovoorstel-
ling: ‘Cuentos de Azúcar’ van Eva 
Yerbabuena. Ook Saskia 
Tilanus (programmeur) 
is breed georiënteerd. 
Zij houdt vooral van het 
festivalgevoel en program-
meerde veel mooie voor-
stellingen die zich buiten 
de zalen van de schouw-
burg afspelen. ‘The future 

is now’, een minifestival met korte 
voorstellingen van jonge makers, 
is hier een mooi voorbeeld van. 
Vanzelfsprekend hebben de dames 
nog veel meer tips voor het nieuwe 
seizoen. Kijk voor alle voorstellin-
gen op ssbu.nl, of haal de brochure 
bij de schouwburg.

‘Voer je verbeelding in theaterseizoen 
Afgelopen zondag 26 mei startte de kaartverkoop voor the-
aterseizoen 2019-2020 in de Stadsschouwburg in Utrecht. 
Er staan meer dan 400 verschillende voorstellingen op het 
programma. Er is cabaret, dans, toneel, opera, muziekthea-
ter en meer. Omdat het lastig is om keuzes te maken uit dit 
diverse en mooie aanbod, vroegen wij onze programmeurs 
waar zij dit aankomende seizoen 
naar uitkijken.
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Via Katlehong Dance Cie: dans in de stadsschouwburg

WWW.LASABB IA .NL

NOG 
ENKELE 
TE KOOP

UNIEK WONEN IN UTRECHT  START BOUW JUNI 2019

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

5 dagen Drenthe

www.hotelhetwapenvanaelden.nl 
TEL 0591371241

€127,50 PP LO

The Nation van het Nationaal Theater (foto: Sanne Peper)



Met haar huidige 2500 vierkante meter 
is ze één van Utrechts grootste kerken. 
Toch is de grootsheid niet direct 
zichtbaar vanaf de straat, door de 
panden die in verloop van tijd tegen de 
kerk aangebouwd zijn. De Choorstraat 
heeft haar naam te danken aan het 
priesterkoor van de kerk dat daar oor-
spronkelijk stond. Aan de markering 
in de straat is nog te zien hoe groot de 
kerk ooit is geweest. Omdat er rond 
de kerk weinig ruimte was, werd de 
Buurkerk zelf als doorgang gebruikt. 
Zelfs het vee liep dwars door de kerk 
om aan het Buurkerkhof te komen. 
Om onrust te voorkomen hing er een 
speciaal ‘verkeersbord’ in de kerk, dat 
er tijdens de mis geen paarden, scha-
pen, varkens of andere beesten door de 
kerk gedreven mochten worden. Dit 
verkeersbord hangt er nog steeds.

Kerk voor het volk
De Buurkerk is al rond het jaar 1000 
ontstaan. Haar bouw had te maken 
met de behoefte aan een kerk voor het 
volk. Alle overige kerken in Utrecht 
waren in deze tijd alleen toegankelijk 
voor de geestelijken. De Buurkerk 
staat letterlijk en figuurlijk tegenover 
het statige fort rondom de Domkerk. 
Omdat de kerk aan Maria gewijd was, 
heette ze destijds Maria Minor. De 
kerk was een ‘ecclesia parochiana’: 
een kerk voor de parochie en dus voor 
de gewone stedeling. Liefkozend 
werd zij in deze tijd ‘ecclesia civilis’ 
genoemd. Ze was dé kerk voor de 
burgers, de bewoners van de stedelijke 
gebuurten: voor de ‘buren’.
De kerk was een rots in de branding 
tijdens vele stedelijke gebeurtenissen. 
Ze heeft branden, stormen en over-

stromingen overleefd, beschietingen 
doorstaan en de reformatie achter zich 
gelaten. In rampjaren en oorlogstijden 
werd ze zelfs gebruikt als opslag voor 
haver, hooimagazijn, veldbakkerij en 
stal. Ze is veranderd uiterlijk, her-
bouwd, gegroeid, gekrompen en weer 
gegroeid. Tot in de twintigste eeuw 
vonden er herdenkingen en protesten 
plaats. En uiteraard was de Buurkerk 
in al die eeuwen getuige van oneindig 
veel religieuze evenementen, missen, 
begrafenissen en huwelijken.
In de middeleeuwen hadden gilden 
met politieke macht er hun altaren, ge-
wijd aan hun beschermheiligen. Rijke 
families stichtten er hun kapellen. 
Tijdens de religieuze en economi-
sche hoogtijdagen van de stad, was 
de Buurkerk de beste plek om de 
belangrijke levensgebeurtenissen te 
laten plaatsvinden. Vooraanstaande 
Utrechters zijn hier begraven, zoals de 
beroemde kunstschilder Hendrik ter 
Brugghen en vele stadsbestuurders.

Brooduitdelingen
Eén van de eerste gilden met een 
altaar in de Buurkerk was het Sint 
Eloyen Gilde: het gilde van de sme-
den. Dit gilde zit al sinds omstreeks 
1440 in het Sint Eloyen Gasthuis aan 
de Boterstraat in Utrecht. In 1603 
liet Adriaan van Dashorst een flinke 
erfenis na aan het gilde. Hiervan werd 
het Gasthuis van een nieuwe poort 
voorzien, maar Van Dashorst wilde 
ook dat een deel zou worden gebruikt 
om wekelijks twintig arme gildebroe-
ders of andere armlastigen te voorzien 
van brood. Voor de uitdeling werd een 
speciale broodtafel vóór het altaar van 
het gilde gebruikt. Deze brooduitde-

lingen vonden nog tot 1907 plaats in 
de Buurkerk. Deze broodtafel en het 
gildebord zijn nog steeds zichtbaar in 
het café van Museum Speelklok.

Hoor de klokken luiden
De klokken van de Buurtoren luidden 
oorspronkelijk zowel bij kerkelijke als 
bij stedelijke gebeurtenissen. Vanaf 
de veertiende eeuw hielden gildeleden 
‘s nachts de wacht op de stadsmuren 
en werd de banklok geluid in geval 
van nood. Tijdens pestuitbraken 
was een haast onophoudelijk gelui 
hoorbaar dat de doden aankondigde 
(in 1664 stonden de lijkkisten van 200 
pestslachtoffers in de Buurkerk boven 
de grond). Toen in 1796 de Bataafse 
Republiek werd uitgeroepen, met 
een scheiding tussen kerk en staat tot 
gevolg, werd de toren in 1798 onder 
het beheer van de stad geplaatst. De 
huidige waakklok uit 1541 is gegoten 
door Jan Tolhuijs.
Het Utrechts Klokkenluiders Gilde 
luidt sinds 1979 weer regelmatig de 
klokken, bijvoorbeeld elke ochtend 
en avond om 7.55 en 21.15 uur ter 
opening en sluiting van de ‘stads-
poort’. De banklok is in 1471 gegoten 

door Steven Butendyc en werd geluid 
bij storm en brand en de afkondiging 
van besluiten of vonnissen. Tegen-
woordig roept de klok bijvoorbeeld op 
tot raadsvergaderingen en kondigt zij 
op zaterdagen om 17.01 de afsluiting 
van de werkweek aan. De banklok 
staat inmiddels op de Unescolijst van 
Top-10 objecten uit het Nederlandse 
cultuurhistorische erfgoed.

Ingemetselde Suster Bertken
Een bekend persoon uit de geschiede-
nis van de Buurkerk is Suster Bertken. 
Aan de Choorstraat herinnert een 
monumentsteen nog aan haar mysteri-
euze levensloop. In 1457 liet de vrome 
Berta Jacobs zich op eigen kosten 
inmetselen. Haar cel was niet groter 
dan ongeveer vier bij vier meter. Berta 
was de dochter van een vooraanstaand 
kerkbestuurder en er is een vermoeden 
dat zij voor haar onwettige afkomst 
boete zou hebben willen doen. In die 
tijd was het alleen niet zo zeldzaam 
dat kerkbestuurders er kinderen op 
nahielden. Naar de precieze reden van 
haar eenzame bestaan zal het gissen 
blijven. Hoe dan ook leidde zij een 
zeer sober leven. Ze zou blootsvoets 
door haar onverwarmde cel hebben 
gelopen, gekleed zijn in een zoge-
naamd boetekleed en geen vlees of 
zuivel hebben gegeten. Via een raam 
aan de kerkzijde kon ze de mis bijwo-
nen. Via een raam aan de stadszijde, 
daar waar nu de Choorstraat is, was ze 
voor burgers een geliefd luisterend oor 
en dankzij haar vrome adviezen zeer 
populair. Haar dagen vulden zich met 
bidden, mediteren, spinnen, weven 
en schrijven. Van haar hand zijn twee 
boekjes met onder andere religieuze 
liederen. Daarmee heeft zij als één 
van de weinige vrouwen een plek in 
de Middelnederlandse literaire canon 
verworven. Suster Bertken stierf in 
1514 op 87-jarige leeftijd in haar cel 
waar ze 57 jaar heeft doorgebracht.
De originele handschriften van Suster 
Bertken zijn helaas verloren gegaan 
door een stadsbrand. Tijdens Thuis 

in de Buurkerk is één van de eerste, 
Utrechtse drukken hiervan gelukkig 
wel te bewonderen!
En er worden nog meer historische 
objecten tentoongesteld die vele ver-
halen over de Buurkerk vertellen. Ook 
is er op eigen gelegenheid een route te 
volgen door het belangrijkste object: 
de kerk zelf!

Evenementen rondom Thuis in 
de Buurkerk
- 21 juni Brooduitdeling; alle buren 
van de Buurkerk zijn welkom. Mu-
seum Speelklok deelt dan, net als het 
Sint Eloyen Gilde in vroeger tijden, 
brood aan haar stadsgenoten uit tijdens 
een speciale avondopening.
- Serie lunchconcerten op het kerkor-
gel; luister elke woensdag in juli om 
12 uur naar een concert op het Johann 
Frederik Witte-orgel.

Lezersoproep: Ben u getrouwd in 
de Buurkerk? Wij ontvangen graag 
een foto van uw huwelijk in de kerk 
zodat we een mooie collage van 
trouwfoto’s kunnen samenstellen in 
het museum. Mail de digitale foto 
naar info@museumspeelklok.nl ovv 
‘trouwfoto Buurkerk’. Graag vermel-
den we ook uw naam en het jaartal dat 
u bent getrouwd.

Thuis in de Buurkerk, duizend jaar 
verhalen onder één dak. 2 juni 2019 
t/m 5 jan 2020 www.museumspeel-
klok.nl

 

Duizend jaar verhalen onder één dak
In de drukste winkelstraat van Utrecht staat één van de oudste 
kerken van de stad. Tussen het stadse geroezemoes wordt de 
kerk momenteel gevuld door de muzikale klanken van Museum 
Speelklok. Al vanaf het jaar 1000 weet de gewone Utrechter heil 
bij haar te vinden. Museum Speelklok vindt het tijd haar in de 
schijnwerpers te zetten! Vanaf 2 juni wordt er een rijke schat aan 
verhalen uit de geschiedenis van de Buurkerk blootgelegd tijdens: 
Thuis in de Buurkerk, duizend jaar verhalen onder één dak.
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Afbeelding van een bijeenkomst in de Buurkerk (Buurkerkhof) te Utrecht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het C.N.V. (Christelijk Natio-
naal Vakverbond). Fotograaf: A.D. Kon, 1959. Utrechts Archief.

Gezicht op de Buurkerk vanaf het dak van het huis Oudegracht 147; links de Domtoren, rechts de Buurkerk en in het midden de achtergevels van de 
huizen aan de Steenweg. Fotograaf: W.G. Bear, 1909. Utrechts Archief.

Transport van de Grote Maria klok uit de 
Buurkerk gemaakt op het Vredenburg 

te Utrecht. Fotograaf, L.H. Hofland, 1958. 
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  Crescendo - 25 jaar Orkest van Utrecht 
  Het Orkest van Utrecht bestaat 25 jaar. Het is een symfonie-
orkest dat bestaat uit ruim 40 enthousiaste en gevorderde 
amateurmusici met de ambitie op hoog niveau te musiceren. 
Sinds 2012 staat het orkest onder leiding van Michiel van 
Vliet. Het tweede lustrumconcert van het orkest, getiteld 
Crescendo, begint zaterdag 22 en zondag 23 juni met de 
feestelijke Academische Festivalouverture van Brahms; een 
potpourri van bekende studentenliederen uit Brahms’ tijd 
en eindigend met het populaire lied “Gaudeamus igitur”. 
Topsoliste Svenja Staats (1996) speelt met het orkest het 1e 
vioolconcert van Bruch. Zij wordt geroemd om haar gepassioneerde optredens en 
communicatieve kwaliteiten op het podium. Chocolatier Peter van der Griend geeft 
bezoekers via zijn heerlijke chocolade een impressie van de verschillende stukken die 
het Orkest van Utrecht speelt. Speciaal voor het lustrum heeft hij bij elk muziekstuk een 
passende en eigentijdse smaakexplosie gecreëerd. Na het concert is er een feestelijke 
borrel met een gastoptreden van de bekende Utrechtse comedian Jeroen Pater. 
     
     Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten 
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van 
pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten 
bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige 
met vragen over een verzameling munten, post-
zegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. 
Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisa-
tie (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 desge-
wenst 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 siera-
den. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? 
En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal 
vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze 
open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/
Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblij-
vende 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 miniatuur-
tjes, 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 verzameld. 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 te-
recht bij de MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.
        

 Zaterdag 22 en zondag 23 juni
    
 Chocolade en muziek, een uniek duet 
  Genieten van prachtige, romantische muziek mét chocolade, 
passend bij de muziek en speciaal gemaakt voor het lustrum van 
het Orkest van Utrecht door chocolatier Peter van der Griend. 
Het Orkest van Utrecht bestaat dit jaar 25 jaar en viert feest! Het 
speelt een selectie van prachtige, romantische werken van Bruch 
en Brahms, waaronder het beroemde vioolconcert van Bruch met 
violiste Svenja Staats. Op zaterdagavond 22 juni (20.15 uur in de 
Tuindorpkerk in Utrecht) en 23 juni (15.00 uur in de OLV Kerk in 
Bilthoven) laten zij u graag horen (en proeven!) naar welk artistiek 
niveau het Orkest van Utrecht in haar 25-jarig bestaan is gegroeid.

    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, IJs-
selstein, 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.
   
     Tafeltennis 50+fit 
  Altijd leuk gevonden om te pingpongen, maar komt het er niet (meer) van? Elke woensdag organiseert tafelten-
nisvereniging UTTC ‘50+ fi t’, van 13.45-15.30 in de gymzaal aan de Duurstedelaan 14a in Utrecht. Meer info en 
aanmelden bij John van Hoeven, info@tafeltennisservice.nl of 030-3070390.

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

    Elke zaterdag
     
     Zaterdagmiddagmuziek in Domkerk 
Iedere zaterdag, van 15.30 tot 16.30 uur, is er een concert in de Domkerk in Utrecht, altijd vrij toegankelijk, met 
een collecte na afl oop. Hier klinkt vocale en instrumentale muziek, van de late renaissance tot heden, van bekende 
en onbekende componisten, in verschillende bezettingen, van groot orkest tot solisten of ensembles, gezamen-
lijk uitgevoerd door professionals en amateurs, afgestemd op de eeuwenoude gang door de muziekhistorische 
tradities. De Zaterdagmiddagmuziek fungeert als rustpunt midden in de stad Utrecht, midden in het land, midden 
in de bruisende samenleving. De Domkerk verleent zo een dienst aan de stad en omstreken. Elke week weer. Dat 
betekent dat er sinds 1971 al meer dan 2000 concerten zijn gegeven, wekelijks bezocht door honderden mensen. 
Per jaar genieten meer dan 10.000 luisteraars van de Zaterdagmiddagmuziek. U ook? U bent welkom!
      

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570

Kom langs voor de scherpste prijzen van Utrecht!

Peter Macco E-Bike Spektakel

  het beste  past bij al uw wensen. U kunt proefrijden op meer dan 30 testmodellen op een 
  speciaal uitgezet testparcour. Verschillende systemen van diverse merken aanwezig!

  Daarnaast ontvangt u bij een directe aankoop ook nog eens een insteekketting cadeau!
- Alles onder het genot van een hapje en een drankje met een eigen opgebouwde Espressobar 

Waar?
Nijverheidsweg 18B Utrecht
(Tegenover de Werkspoorkathedraal)

Meer info:
Tel: (030) 243 38 32

E-mail: info@petermacco.nl
www.petermacco.nl

Gazelle Vento C7 
met krachtige Bosch middenmotor

van € 2199,- voor € 1899,-

Union Fast  
met stabiele Bafang voorwielmotor 

van € 1499,- voor € 1299,-

Alle gekochte fietsen 
met gratis 
insteekketting
insteekketting
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Echte Dom-sokken

U wilt laten zien dat u iets heeft 
met Utrecht? U wilt met beide 
voeten op z’n ‘Utregs’ in uw 
schoenen staan? Of u zoekt 
gewoon een leuk cadeautje? 
Dan zijn de Utrechtse Dom-
sokken echt iets voor u! Ze 
zijn verkrijgbaar in de maat 39-42.

 

Was getekend An-
ton Pieck

Prachtig geillustreerd 
boek met werk van de 
beroemde tekenaar 
Anton Pieck. De tekeningen zijn 
gerangschikt op thema’s, zoals oude ambachten, schilderachtige 
straatjes, feesten, stadsgezichten en wintertijd. Het boek heeft 
een harde kaft en telt 128 pagina’s. Ook leuk als geschenk!

 

Utrechts Kleurboek

Tekeningen inkleuren is weer helemaal 
hip bij jong en oud. Dat blijkt ook uit de 
populariteit van het ‘Utrechts Kleur-
boek’, 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: 
 

Ja, ik bestel:

HItlers jongste hoop
In Hitlers Duitsland werd geen propa-
gandamiddel 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 Groeneveld, die eerder 
ook ‘Nach Holland, de meidagen van 1940 door Duitse ogen’ 
schreef. ‘Hitlers jongeste hoop’ telt 320 pagina’s.

 

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 bezet-
tingsdagen 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.

 

Het Grote 40-45 Boek
Dit boek omvat een omvangrijke selectie 
van foto’s uit de internationaal vermaar-
de collectie van het NIOD en andere 
Nederlandse en buitenlandse oorlogsar-
chieven. 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.

 

€ 14,95 € 19,95 € 10,00

€ 29,95 € 24,95 € 19,95

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

‘Was getekend Anton Pieck’ heet het 
nieuwe boek over de tekenaar van al 
die prachtige prenten en platen. Dit 
boek is een verzameling sfeervolle 
en gedetailleerde platen, gerang-
schikt in verschillende thema’s, zoals 
oude ambachten, stadsgezichten en 
schilderachtige straatjes. Anton Pieck 
neemt ons mee in de wereld waarin hij 
het liefst had willen leven, de roman-

tiek van de achttiende en negentiende 
eeuw. Zijn werk kenmerkt zich door 
een heel eigen stijl: sprookjesachtig, 
vol fantasie en met oog voor detail.
Wij reizen met hem door Nederland, 
Vlaanderen en Engeland in meer dan 
60 prachtige, sfeervolle illustraties. 
Vergezeld door leuke weetjes. Het 
boek is uitgevoerd met een harde kaft, 
telt 128 pagina’s en kost 19,95 euro. 

Ook leuk als cadeautje.

Sokken
Wilt u er als (oud-)Utrechter hele-

maal bij horen? Dan mogen de echte 
Utrechtse Dom-sokken in uw sok-
kenla of sokkenmand natuurlijk niet 
ontbreken! Deze grappige sokken zijn 

nu verkrijgbaar in een stijlvolle kleur 
blauw en de maat 39-42. Ze kosten 
14,95 euro per setje.

Nieuw: boek Anton Pieck en échte Dom-sokken!
In het aanbod van ‘t Winkeltje zijn twee nieuwe leuke producten 
die eruit springen en hier enige extra aandacht verdienen: een 
nieuw boek over tekenaar Anton Pieck én leuke sokken met de 
Utrechtse Domtoren als motief. Allebei te koop via de bestelbon 
op deze pagina of via internet in de webshop op www.deoud-
utrechter.nl.

Utrecht sokken (per paar, maat 39-42)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95
Was getekend Anton Pieck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,95
Utrechts kleurboek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 10,00
Hitlers jongste hoop  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 29,95
Nach Holland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95
Het grote 40-45 Boek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,95
Van stadsie tot stad . Utrecht 1950-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 24,95
Meet the bands . Onvergetelijke Nederlandse swingbands 1943-1958 (cd) .  . € 17,50
Het Ramblers Dansorkest 1944 Hilversum Express (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17,95
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Academie voor Realistische Schilderkunst

Nijverheidsweg 16-c 
Utrecht (Campus Werkspoor)

085 - 130 27 57
info@artpartout.nl

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

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

Aanmelden en info via:  www.fijnschilderen.nl

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

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

Altijd al goed willen 
 leren schilderen?

GRATISproeflesfijnschilderen

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

Opleidingen al v.a. 

e 45,- per mnd. 

• d1. 11 juni 18.30
• za. 15 juni 9.30
• za. 15 juni 13.30
• vr. 28 juni 9.30
• vr.  28 juni 13.30
• do. 29 aug. 18.30
• vr. 30 aug. 9.30
• vr. 30 aug. 13.30
• za. 31 aug. 9.30
• za.  31 aug. 13.30

GRATIS 
proeflessen

De opleidingen starten 
4e week september 2019!

Oud Utrechter - 125x181 - wk21

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

Draai-
funktie

In leer 
of stof

 
 

DIVERSE
OPTIES

f
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OPT

 Diverse 
kleuren

Ook leverbaar 
met wielen

Draai-
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DIVERSE
OPTIES

 Diverse 
kleuren

Ook leverbaar 
met wielen



Rinus had een Nederlandse vader, 
doch een Duitse moeder. Ik zeg 
‘doch’, omdat alles wat met Duitsland 
te maken had, in de jaren vijftig zeer 
beladen was. Rinus wist daarom regel-
matig geen raad met zijn houding, ter-
wijl wij jongeren er allerminst over in 
zaten waar iemand vandaan kwam. We 
vonden het eigenlijk wel interessant 
een half Duitse vriend in ons midden 
te hebben. Maar diverse zogenaamd 
volwassen mensen dachten daar heel 
anders over.
Wie maakt zich tegenwoordig nog 
druk over het feit dat er bijna 100 
procent Duits bloed door de aderen 
van onze koning stroomt? Willem-
Alexander hoeft zich, anders dan de 
rest van het volk, nooit af te vragen: 
“ben ick van Duytschen bloet”.
In onze buurt heerste in de naoorlogse 
jaren een heel sterke anti-Duitse sfeer. 
Een sfeer waarin het de ouders van Ri-
nus niet makkelijk werd gemaakt. Ri-
nus zijn moeder was een alleraardigste 
vrouw. Zij was zeer goed ingeburgerd, 
zonder te hebben deelgenomen aan 
een inburgeringscursus. Zo’n cursus 
bestond toen nog niet. Rinus wilde an-
derzijds toch ook wel laten merken dat 
hij een beetje trots was op het feit dat 
hij in de Zuid-Duitse speelgoedstad 
Neurenberg geboren was en waarom 
ook niet. Qua grootte kon Neurenberg 
zich meten met de tweede stad van 
Nederland.

NSB’ers
Wie het in die naoorlogse dagen ook 
echt moeilijk werd gemaakt, dat waren 
de voormalige leden van de NSB. 
De NSB had namelijk sterke banden 
met de Nazi’s in Duitsland. In onze 
buurt hadden we een familie, waarvan 
beweerd werd dat vaderlief lid was 
geweest van deze nationaalsocialis-
tische beweging. Vrijwel algemeen 
werd je in die tijd dan weggezet als 
een landverrader en dan kon je het dus 
wel schudden.
Voor de oorlog uitbrak, waren heel 
veel Nederlanders lid van de NSB of 
sympathiseerden ermee. Het was voor 
veel mensen ook slechts een uiting 

van het niet eens zijn met de heer-
sende politiek. Bijna iedereen in onze 
buurt keek de leden van dit gezin met 
de nek aan. Veel van deze kritische 
mensen zullen echter tijdens de oorlog 
wel nooit een onvertogen woord heb-
ben geuit over de bezetters.

Cupje dubbel D
De leden van SHUNU waren een 
stuk milder in hun oordeel over het 
gezin. Renée, de bijna volwassen 
knappe dochter, deed voor hen de 
foute houding van haar vader volledig 
vervagen. Vooral een ademloze blik op 
Renée haar ‘cupje dubbel D’ maakte 
voor hen veel oud zeer goed.
Als SHUNU voetbalde, gebeurde dat 
meestal op de bijvelden van voetbal-
club VELOX, gelegen 
aan de Koningsweg. Op 
deze velden speelden mijn 
vrienden en ik tevens 
iedere twee weken op 
zaterdagmiddag, maar dan 
als speler van VELOX.

Koeienvlaaien
Voordat het überhaupt tot 
voetballen kon komen, 
moesten eerst de aldaar 
grazende koeien van het 
veld gejaagd worden. 
Tijdens het voetbal moest 
je op het veld niet alleen 
beducht zijn voor acties van je tegen-
stander, maar ook rekening houden 
met talloze ‘koeienvlaaien’ die er her 
en der, als landmijnen, over de gras-
mat verspreid lagen. Sommige van die 
enorme vlaaien hadden weliswaar een 
stevige korst, maar als je er middenin 
belandde, barstte die korst open en zat 
je helemaal onder de koeienstront. De 
toen nog primitieve voetbalschoenen 
die ik droeg, deden al pijn als je ernaar 
keek. Het leer van de schoenen was 
doorgaans keihard en de neus leek wel 
van staal. Onder de schoenen zaten 
leren tosjes gespijkerd. Echt gespij-
kerd. De spijkertjes staken vaak door 
de schoenzool heen en prikten in je 
voeten. Kortom, je liep echt op eieren 
en iedere stap deed zeer.

Zelfs mijn voetbalkousen voelden 
vervelend aan. Geld om goede kousen 
in een sportzaak te kopen had ik niet. 
Mijn moeder had er toen zelf maar een 
paar gebreid, ik kreeg ze als sinter-
klaascadeau. Het waren heel stugge 
zwarte sokken met een gele omslag, 
de kleuren van VELOX. Als ik een 
paar stappen had gedaan, waren mijn 
sokken al tot op mijn enkels afgezakt. 
Geen gezicht dus. Om ze toch hoog te 
houden, had ik een stuk elastiek onder 
de omslag om mijn sokken gebonden. 
Het elastiek sneed echter in je benen 
en blokkeerde een gezonde bloedsom-
loop. Nog meer afzien dus.
Na een wedstrijd waren mijn voetzo-
len roodgloeiend en gehavend. Bo-
vendien stond er een irritante afdruk 

van een breipatroon in mijn beide 
benen. Ik kon dan vrijwel geen stap 
meer zetten vanwege de opgelopen 
blaren en andere verwondingen. Op 
zo’n moment had ik bepaald geen lust 
mijn kicksen nog schoon te maken. 
Dat deed ik pas vlak voor de volgende 
wedstrijd die ik speelde. Dan was de 
koeienstront tussen de tosjes opge-
droogd en lekker hard geworden. Zo 
kon ik met een aardappelschilmesje de 
plakkaten makkelijker verwijderen.

Clubkas
Voetbalclub SHUNU had ook een 
clubkas. Hierin stortten de leden 
wekelijks een kwartje, met als doel 
ooit een eigen leren knikker aan te 
schaffen. Ook werd er geld voor de 
vereniging verdiend met het ophalen 
van vodden en oud papier. Aan een 
kade van de Kromme Rijn, niet ver 
gelegen van de Tolsteegsingel, was 
vroeger een handel in oud ijzer, oud 
papier en vodden gevestigd. De 
bedrijfseigenaar heette Kaptein. Deze 
handelaar liep bovendien onafgebro-
ken rond met een pet op zijn kop als 
die van een kapitein van een schip. 
Hij had trouwens ook een schip voor 
de deur liggen: een soort rijnaak, 
waarmee hij het verzamelde materiaal 
regelmatig afvoerde en met een dikke 

winst verkocht. Daar brachten we de 
opgehaalde vodden en papier heen. 
Soms stiekem nog aangevuld met nog 
in gebruik zijnde spullen van thuis, 
zoals kleding van ouders en andere 
gezinsleden.
Nadat de handelaar alles gewogen 
had op een grote weegschaal en met 
ons had afgerekend, gingen we met 

de opbrengst spoorslags 
naar huis om deze in de 
clubkas te storten.

Nibbit
Een heel andere wijze 
waarop de club geld 
verdiende, was met de 
verkoop van zakken 
‘Nibbit’. Zakken snacks, 
die de uiterste houd-
baarheidsdatum ruim 
overschreden hadden. 
We betrokken ze van 
een buurjongen van ons, 
Dick geheten. Dicks 

vader was vertegenwoordiger bij 
Nibbit. Hij bracht regelmatig een grote 
hoeveelheid van dat spul mee naar 
huis. Het waren verpakkingen die hij 
retour had gekregen van winkeliers, 
omdat de inhoud ervan na verloop van 
tijd niet meer knisperig was. Met deze 
zakken gingen wij vervolgens aan de 
haal en we verkochten ze overal in 
de buurt voor de halve prijs. De weg 
naar het beoogde eindsaldo was echter 
lang, te lang was het oordeel. Zo’n 
leren bal kostte namelijk in die tijd al 
gauw tien gulden. Toen er eenmaal 
zeven gulden in de pot zat, werd er 
in een spoedvergadering unaniem 
besloten het bedrag zonder verder 
uitstel om te zetten in flesjes cola en 
repen mars. Met deze bestemming van 
de gelden kwam tevens een einde aan 
het bestaan van SHUNU. Vanaf dat 
moment voetbalde ik alleen nog maar 
bij VELOX.

Velox
Mijn oudere broer Theo was in die 
tijd actief bij Hercules. Hercules was 
een vereniging voor beter gesitu-
eerden. Hoewel mijn broer bepaald 
niet deel uitmaakte van een beter 
gesitueerd gezin, zat hij wel op de 
Rijks-HBS. VELOX was evenwel een 
echte volksvereniging en HBS- en 

Gymnasiumleerlingen voelden zich 
daar niet thuis. Zulke jongens gingen 
liever naar Hercules of, nog beter, naar 
Kampong. Qua voetbalniveau was je 
echter veel beter uit bij VELOX. Toen 
ik als aspirantje nog weleens tegen 
Kampong voetbalde, won mijn elftal 
gewoonlijk met dubbele cijfers. Zelfs 
bij een stand van 14-0 voor VELOX, 
hoorde je dan ouders langs de kant van 
het veld met een bekakte stem roepen: 
“Hup Kampong, het kan nog”.

Twee hoogtepunten
Mijn voetbalcarrière heeft kort 
geduurd en slechts twee hoogtepunten 
gekend. Het eerste hoogtepunt was 
dat ik ooit een paar wedstrijden in 
hetzelfde elftal heb opgetreden als 
Willem van Hanegem. Dat was in 
de dubbel D-junioren van VELOX. 
Waar dubbel D voor stond, geen flauw 
idee. Omdat het een jongens-elftal 
betrof, zal de benaming wel niets te 
maken hebben gehad met een selectie 
op grond van “cupje dubbel D”. Mis-
schien waren de dubbel D-junioren 
simpelweg wel dubbel zo goed als de 
enkelvoudige D’tjes.
Een testwedstrijd spelen voor FC 
Utrecht was mijn tweede hoogtepunt. 
Een goede kennis had met de toen-
malige trainer van FC Utrecht: Bert 
Jacobs, geregeld dat ik op de Wage-
ningse Berg met de FC een testwed-
strijd mocht spelen tegen Wageningen. 
Ik had nog nooit echt in teamverband 
gevoetbald. Nooit oog gehad voor 
medespelers. Ofschoon ik een positie 
kreeg toegewezen, ging ik gewoon 
met mijn straatvoetballersmentaliteit 
de wei in. Met andere woorden: de bal 
ophalen, iedereen passerend het veld 
oversteken en scoren. Op het plein in 
het Lodewijk Napoleonplantsoen lukte 
dat wel zo nu en dan. Op de Berg kon 
ik echter na 20 minuten pingelen de 
kleedkamer opzoeken en de bus terug 
naar Utrecht pakken.
Een paar weken later verdraaide ik tij-
dens een wedstrijd op een knollenveld 
op gigantische wijze mijn linkerknie 
en was het definitief gedaan met mijn 
voetballoopbaan.

Bert Plomp
albertplomp@gmail.com

Stront tussen de tosjes
In de jaren vijftig had ik op de lagere school een vast groepje vrienden. Dat groepje bestond uit 
Joop, Hans, Ton, Rinus en mijzelf. Wij woonden allen in het Lodewijk Napoleonplantsoen in Utrecht. 
Met deze vrienden had ik een voetbalclubje opgericht met de welluidende naam SHUNU, vernoemd 
naar de eerste letters van de geboorteplaatsen van de vijf leden: Joop geboren in Schoonhoven, 
Bert in Hengelo, Hans in Utrecht, Rinus in Neurenberg en ten slotte Ton in Utrecht.
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Het Lodewijk Napoleonplantsoen (foto: A.W. Reinink)

Kicksen van vroeger

Zo'n voetbalschoen met tosjes
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MEER INFORMATIE? KIJK OP: MANGOMOBILITY.NL 
BEL VOOR ONZE CATALOGUS: 0800 2002 (GRATIS)

*Deze actie is geldig in het Pinksterweekend van 7 t/m 10 juni 2019 en zolang de voorraad strekt. 
U ontvangt €1,- korting per levensjaar bij aanschaf van een occasion vouwscootmobiel of €2,- per levensjaar op een occasion vaste scootmobiel.

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M VRIJDAG  09.00 - 17.30 UUR
ZATERDAG   10.00 - 17.00 UUR

FRANCISCUSDREEF 74, 3565 AD UTRECHT
KOM NAAR ONZE SHOWROOM:

2e
Pinksterdaggeopend

10.00-17.00 uur

ALLEEN IN HET PINKSTERWEEKEND*

LEEFTIJDSKORTING
BIJ AANSCHAF VAN EEN OCCASION SCOOTMOBIEL*

brengt leuke dingen dichterbij

Wonen zonder wachtlijst - te huur vanaf € 775,- (excl. servicekosten) per maand

Luxe en comfort in een rustige, bosrijke omgeving

Onbezorgd wonen in Park Boswijk - Doorn 

Lichte appartementen met nieuwe badkamer, 
toilet en hoekkeuken met inbouwapparatuur

• Toewijzing vanaf 55 jaar.
• Rust, veiligheid en voorzieningen binnen handbereik. 
• Uitgebreid pakket van service en diensten die het leven  

makkelijk en comfortabel maken. 
• Een terras aan de vijver waar u een heerlijke cappucino kunt drinken.
• Eigen restaurant, supermarkt en logeerkamers voor uw bezoek.
• Ook uw huisdier is van harte welkom!

Alles kan. U gaat heerlijk uw eigen gang en servicemedewerkers staan 
voor u klaar als het nodig is. 

Wilt u een rondleiding of meer informatie?  
Neem contact op met Vellinga Makelaars: doorn@vellinga.nl 
of (0343) 412 841. Of kijk op www.woongoedzeist.nl/parkboswijk



In de jaren vijftig werkte ik bij het 
Nieuw Utrechts Dagblad, een kopblad 
van het Parool. Het bevond zich aan 
de Oudegracht, vlakbij het Wed, in het 
pand waarin later, van 2001 tot 2016, 
een museum voor aboriginal-kunst zou 
zijn gevestigd. Na het werk gingen we 
vaak aan de overkant van de gracht 
een biertje pakken bij ‘Arie op de 
brug’, in café de Postillon op de hoek 
van de Lijnmarkt. De andere kranten 
hadden zo hun eigen stekkies: ergens 
op het Janskerkhof, bij Dikke Dries of 
ook Willem Slok. De landelijke pers 
ging graag op koffietijd naar De Neut, 
Ganzenmarkt 2 naast de Winkel van 
Sinkel, voor een bakkie troost, een 
neutje wellicht en het uitwisselen van 
nieuwsfeiten, want die heren moesten 
het allemaal maar alleen doen.
In de café’s waar journalisten kwa-
men, hoorde je de gekste verhalen. 
Een nette collega van een nog nettere 
krant werd een keer door zijn baas 
naar het Zandpad gestuurd, waar een 

klant van een prostituee iemand had 
neergestoken. In het bootje van een 
van de dames kreeg hij zijn informa-
tie, terwijl achter een gordijntje het 
ruige werk gewoon doorging.

Verplichte kost
Gezelliger misschien was het leven 
voor de veelal jonge journalisten die 
voor de stadskranten werkten. Het 
werk was toen sterk gericht op de stad 
en directe omgeving. Brandjes, be-
grafenissen van bekende stadgenoten 
en de talrijke muzikale en toneelop-
voeringen van amateurs, behoorden 
tot de verplichte kost, want net als nu 
nog in De Oud-Utrechter wilden de 
mensen namen zien. De chefs van de 
stadsredacties stuurden hun jonge col-
lega’s soms in één weekend naar vier 
amateur-toneelvoorstellingen tegelijk. 
Een onmogelijke opdracht natuurlijk. 
Hoe vreselijk het niveau ook kon zijn, 
na afloop van de voorstellingen was er 
dikwijls bal na, met gratis consumpties 

voor de altijd zeer welkome schrijven-
de pers. Met de collegaatjes wisselden 
we, in het etablissement waar we het 
leukste slotfeest vermoedden, de no-
dige gegevens uit. Vervolgens gingen 
we mee feest vieren. Klachten over de 
‘recensies’ hebben mij nooit bereikt.
Anders dan we nu dikwijls meema-
ken, was er de gemoedelijke omgang 
met kopstukken uit de politiek en het 
bedrijfsleven. Je belde een Kamerlid 
of zelfs een minister op en kreeg dan 
meestal gewoon antwoord, zonder tus-
senkomst van PR-functionarissen of 
wolligheid die de echte feiten verdoe-
zelden. Omgekeerd werd je ook wel 
eens gebeld door een topman die iets 
wilde weten. Ik heb me altijd groen 
en geel geërgerd aan collega’s van 
nu, die nietsvermoedende politici een 
microfoon onder de neus duwen om 
commentaar en dan - ja, vind je het 
gek? - helemaal geen antwoord krijgen 
of met een kluitje in het riet worden 
gestuurd. Dat heb ikzelf gelukkig 

nooit hoeven doen.
In 1965, bij een bezoek van prinses 
Beatrix en haar verloofde Claus aan 
de Jaarbeurs, raakte ik in gesprek met 
commissaris van de Koningin graaf 
Van Lynden van Sandenburg. Een 
echte landjonker met gevoel voor 
humor en lak aan conventies. Ik kende 
hem van vergaderingen bij Provinciale 
Staten. Hij liep mee in het koninklijk 
cortège, maar kwam naar me toe om 
iets te vragen. Vrijwel direct pakten 
twee klerenkasten van de bewaking 
ons in de kraag en zetten ons achter 
een dranghek. De graaf bleef rustig 
staan, totdat de prinses hem zag en 
verbaasd vroeg: “Wat doet u daar?”

Wat je nooit mocht missen was het 
dagelijkse politierapport van ‘Kees 
en Koos’, de populaire voorlichters, 
die enorm hun best deden ons te in-
formeren en tegelijkertijd met stukjes 
in de krant de preventie te dienen. We 
hadden in Utrecht sinds 1974 de pers-
vriendelijke hoofdcommissaris Van 
Doesburg, die zelfs eens per jaar in 
de kelder onder het politiebureau een 
schietmiddag organiseerde voor jour-
nalisten en voorlichters. Er zijn nooit 
ongelukken mee gebeurd. Dat zou pas 
echt groot nieuws zijn geweest.

Bert Kieboom (kieboomb@xs4all.nl)

En na ‘t schrijfwerk een biertje pakken
In zijn interessante artikel over de historische horecabedrijven in Wijk C (De Oud-Utrechter, februari 
2019) noemt Jaap Hoeve het journalistencafé Willem Slok in de Korte Koestraat. Ooit kende Utrecht 
drie stadskranten: Utrechts Nieuwsblad, Nieuw Utrechts Dagblad en het Centrum, terwijl landelijke 
bladen als Trouw en Het Vrije Volk stadspagina’s verzorgden. Er waren huis-aan-huisbladen en ook 
had het ANP een redactie en zaten er correspondenten van de grote landelijke bladen. Journalisten 
waren goede ‘innemers’ en dus konden ook diverse andere kroegen er prat op gaan een journalisten-
café te zijn.
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Bij ‚Arie op de brug”, café De Postillon

Opa Cor stelde voor dat het misschien 
leuk was een tekening voor de koning 
te maken en Robin ging meteen aan de 
slag. “Ik maak een regenboogvlag met 
rood wit blauw en een oranje kroon!” 
Geconcentreerd zat ze aan tafel haar 
kunstwerk te kleuren. Opa zei dat er 
slecht weer was voorspeld en pakte 
een plastic hoesje om er zeker van te 
zijn dat de koning die mooie tekening 
droog in ontvangst kon nemen. De dag 
vóór de grote dag moest Robin met 
haar ouders naar het gemeentehuis in 
Amersfoort om zich te legitimeren 
en een polsbandje te halen. Daarna 
gingen ze even naar de plek waar ze 
de dag erop mochten staan. Er was 
net een generale repetitie aan de gang. 
Robin belde op en schaterde het uit: 
“Oma, we hebben net geoefend, met 
een NEPKONING!” Ze vond het 
prachtig en vertelde ook nog; “Mama 
gaat mijn haar invlechten met vlag-
genlint en bovenop mijn hoofd krijg 
ik oranje strikken!” De nacht duurde 
véél te lang voor Robin, ze stond al 

vroeg voor het bed van haar ouders te 
springen. Haar kapsel was prachtig, 
de appjes bleven binnenkomen. Kijk, 
kijk, kijk! Wat een enthousiasme. Al 
om negen uur moest het gezinnetje 
zich melden en onder begeleiding 
liepen ze langs alle dranghekken naar 
hun straatje. Het zwarte polsbandje 
opende werkelijk deuren én dranghek-
ken. Gelukkig regende het niet meer, 
maar het was best koud dus de extra 
maillot en het thermo-ondergoed wa-
ren niet overbodig. Na lang wachten 
kwam daar dan eindelijk de koning 
met zijn familie aanlopen. Iedereen 
werd een beetje nerveus. De Clowns 
zorgden voor een glimlach en ‘Lejo 
met de oogjes’ verzorgde een korte act 
in zijn poppenkast. Dochter Miranda 
vertelde dat Robin ondertussen stond 
te wachten tot de koning haar kant op 
zou lopen. Het gezelschap kwam weer 
in beweging en Robin mocht héél veel 
handen schudden. Van de prinsessen, 
van de koningin, van bijna iedereen 
behalve….van de koning. Jammer 

maar helaas. Totdat prinses Ariane 
haar vader aantikte en zei; “Papa, 
vergeet dat meisje niet!” De koning 
draaide zich om, kwam naar Robin 
toe en pakte haar tekening aan. Hij 
bedankte haar en gaf haar een hand!

Dát was wat, haar dag kon niet meer 
stuk. Opa Cor en ik zaten voor de tv 
en zagen het gebeuren, het moment 
kwam nog net in beeld. We zaten te 
juichen op de bank; “Jaaaa, het is 
haar gelukt!” Niet veel later ging de 
telefoon, Robin belde: “Zijn jullie 
thuis, dan komen we zo langs.” Hup-
pelend en zwaaiend kwam ze de tuin 
in. “De koning heeft mijn tekening 
en hij was nog droog opa!” We keken 
samen op opa’s mobieltje het stukje 
terug waar de koning bij Robin kwam 
staan. Klein schermpje, vijf hoofden 
erboven en jajajaaaaa, dáár was het 
moment weer.

Gieren van het lachen met z’n allen en 
Robin wilde het nóg wel een paar keer 

zien. Om af te kicken van die span-
nende uurtjes gingen we tot slot met 
z’n allen naar de kermis in Woerden, 
waar Robin met haar papa in een veer-
tig meter hoge zweefmolen ging. Die 
dag was ons kleine meissie letterlijk 
en figuurlijk in de wolken! Met dank 

aan prinses 
Ariane!

Irene Kraaijen-
hagen

‘Papa, vergeet dat meisje niet!’
Het was een paar dagen voor Koningsdag en kleindochter Robin was een dagje bij ons. Ze vertelde 
enthousiast dat ze met haar papa en mama in Amersfoort op een speciaal plekje langs de route 
mocht staan, dáár in het STRAATJE VAN DE GLIMLACH, waar de CliniClowns het koninklijk gezel-
schap op een bijzondere manier zouden verwelkomen. Omdat Robin’s mama bij de clowns werkte, 
mocht een aantal medewerkers met hun gezin daar aanwezig zijn.



Paus Adriaan mulo
In mei 2013 was er een reünie van de 
Paus Adriaan mulo. Deze reünie werd 
gehouden in Houten, was erg gezellig, 
alleen jammer dat de opkomst laag 
was. Op die bijeenkomst had ik een 
grote enveloppe bij me met foto’s, 
liedjesboekje, schoolkrant, overlij-
denskaart van onze juffrouw Marée 
etc. Veel foto’s had ik als erfenis van 
onze juf gekregen. Onlangs kreeg 
ik een mail van een oudleerling, 
naar aanleiding van een artikel in 
De Oud-Utrechter, met de vraag of 
ik haar de tekst kon leveren van een 
geboortelied. Ik dook de kast in op 
zoek naar mijn enveloppe en wat 
schetst mijn verbazing: de enveloppe 
lag niet op de vaste plaats. En waar 
ik ook zocht, nergens te vinden. Mijn 
laatste herinnering gaat niet verder 
dan bovengenoemde reünie. Zou ik 
dan daar mijn heilige bezit achterge-
laten hebben? Ik kan het me bijna niet 
voorstellen, was er zo zuinig op. Toch 
is dit een misschien laatste kans mijn 
spullen/herinneringen terug te vinden. 
Reacties zijn van harte welkom.

Ineke Rink-Geurts
inekerink@gmail.com

Oud-klasgenoten gezocht
Naar aanleiding van een artikel dat 
in De Oud-Utrechter stond, kreeg ik 
weer contact met een buurmeisje van 
80 jaar geleden. Daarom wil ik nu in 
contact komen met klasgenoten die 
in de eerste klas van de lagere school 
gezeten hebben. In de Cort van der 
Lindenschool in utrecht, Laan van 
Chartreuse. Geboren rond 1930. Het 
betreft onder andere: Nellie de Ruiter, 
Corrie van Veen, Coba van Dongen, 
Jan Eindhoven, Bart Pleune, Nanny 
Manch, Henk Fontijn, Jo van der 
Woerd. Tiny Lancee is helaas vrij 
jong overleden.
Als ik denk aan het contact met mijn 
buurmeisje van 80 jaar geleden, dan 
denk ik toch ook heel voorzichtig aan 
een reünie.

Wim Leeman
Stringendallaan 2
1333 WL Almere
036-5291737

Gildewandelingen
Woensdag 12 juni om 19.30 uur kunt 
u met gilderondleider Rien Stein een 
wandeling maken over de Maliebaan. 
Deze wandeling zal ongeveer ander-
half uur duren. De Maliebaan is ooit 
aangelegd voor het vermaak van de 
studenten in Utrecht. In de loop van de 
tijd is er echter veel veranderd en is zij 
geworden tot de statige weg die wij nu 
kennen, een weg met een zeer gevari-
eerd verleden. Zo zullen veel van de 
de voornamelijk prominente bewoners 
aan bod komen, maar ook het minder 
aangename oorlogsverleden, toen 
NSB, de bezetter en het verzet op 
prominente wijze aanwezig waren.
Zaterdag 16 juni van 12.30-16 uur 
kunt u mee met Gildegids Bert Groe-
neveld. Op de fiets door de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie krijgt u een heel 
andere kijk op het landschap. Na een 
korte rondleiding op Fort de Bilt gaan 
we langs de restanten van deze unieke 
verdedigingslinie naar Fort aan de 
Klop. U komt door inundatiegebieden, 
langs groepsschuilplaatsen, een loop-
graaf, tankversperringen en natuurlijk 
forten. Het is een Rijksmonument. De 
samenhang van dit geheime landschap 

wordt duidelijk. Na afloop kunt u op 
eigen gelegenheid gebruik maken van 
de horeca op Fort aan de Klop.
Voor meer informatie over deze wan-
delingen en fietstocht aanmelden op 
werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur 
op 030-2343252, via e-mail: post@
gildeutrecht.nl (met vermelding van 
uw telefoonnummer), of via de web-
site: www.gildeutrecht.nl. De plaats 

van vertrek hoort u bij aanmelding. 
Kosten voor de wandelingen: € 8 p.p., 
€ 4 voor kinderen beneden 12 jaar of 
U-pashouders, voor de fietstocht zijn 
deze bedragen 14 respectievelijk 8 
euro.

Gidsen gezocht
Omdat Kerken Kijken Utrecht jaar-
lijks op ruim 50.000 bezoekers uit 

binnen- en buitenland kan rekenen, is 
er behoefte aan een grote groep gid-
sen. Bent u gastvrij ingesteld en lijkt 
het u leuk bezoekers te ontvangen en 
rond te leiden in één van de kerken in 
het centrum van Utrecht? Meld u dan 
aan om ons team te versterken deze 
zomer. Elke zomer verzorgt Kerken 
Kijken Utrecht de openstelling van 
12 Utrechtse binnenstadskerken voor 
publiek om de culturele rijkdom van 
deze kerkgebouwen te tonen. Dit cul-
tuurhistorische project zou niet moge-
lijk zijn zonder de vrijwillige inzet van 
onze gastvrije gidsen. Voor het nieuwe 
seizoen (25 juni t/m 14 september) 
zoeken wij enthousiaste vrijwilligers 
om ons team te ondersteunen. Als vi-
sitekaartje van Kerken Kijken Utrecht 
verwelkomt u toeristen en overige 
bezoekers in één van de deelnemende 
kerken. U beantwoordt vragen en 
leidt bezoekers eventueel rond door 
de kerk, waarbij u ze meer vertelt 
over de historie van het kerkgebouw 
en het interieur. Het is handig als u 
een woordje over de grens spreekt, 
maar geen vereiste. U bent minimaal 
6 dagdelen tussen 25 juni t/m 14 
september beschikbaar. Werken met 
een gezellig team, de mogelijkheid uw 
kennis op cultuurhistorisch gebied uit 
te breiden en te delen met bezoekers; 
bijwonen van de feestelijke openings- 
en sluitingsbijeenkomst; deelname 
aan excursie en in het winterseizoen 
diverse lezingen. Interesse? Meld u 
aan via www.kerkenkijken.nl
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Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:

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

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

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

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

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

DOS-memorabilia
In De Oud-Utrechter van 16 april zag 
ik het verhaaltje over de teruggevonden 
voorzittershamer van DOS.. Mijn hart 
sloeg op hol. Zo wacht ik nog op het 
boven water komen van mijn spullen 
uit de DOS-verzameling.
Op verzoek van de FC Utrecht heb ik 
een tentoonstelling over DOS ingericht 
in februari 2006. Deze tentoonstelling 
was in de Imboszaal in Galgenwaard 
opgesteld. Totdat ik constateerde dat 
in 2016 een deel van mijn verzameling 
was verdwenen. Zou door een verbou-
wing zijn gekomen… Of het is te goed opgeborgen of het is gestolen.
Unieke, niet te vervangen spullen zijn onder andere een keramieken tabakspot met op het deksel de buste van Piet 
Dumortier, een shirt van Hans Kraay uit de kampioensperiode 1958 met rood-wit-blauwe V, een koperen schaaltje met 
gravure ‘Kampioenschap 1958’, een passe-partoutkaart uit 1954, diverse affiches van DOS-thuis, diverse persfoto’s, 
jubileumlepeltjes, glazen enzovoorts.
Op 17 februari 2016 heb ik het restant weggehaald uit Utrecht. Ik hoop dat een en ander ook nog eens wordt terugge-
vonden! Overigens: genoemde voorzittershamer behoorde NIET tot mijn collectie!

Wil Brakkee
supporter DOS sinds 1946, later amateurspeler tot 1965
Scheldelaan 34, 8032 ER Zwolle
03804536285

Wie staan er op de foto?
Dit is eigenlijk een vervolg op een foto die al eerder in De Oud-Utrechter stond, van de toneelgroep uit de omgeving van de 
Kanaalstraat in de periode 1947-1955. Maar nu een halve eeuw later. Wie weet wie er op deze foto staan?

Harry van Staa
h.vanstaa@hotmail.com
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
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Het oude station
De foto van het oude station in Utrecht 
is precies zoals het was. De ingang, 
een ronde hal met een fontein (Ik weet 
niet meer of er water in zat). Mijn 
kinderen van 4 en 3 moest je goed in 
de gaten houden, anders donderden ze 
erin. Je kocht een perronkaartje van 
een dubbeltje en dan mocht je naar de 
treinen. Bijvoorbeeld om iemand op 
te halen. Op het eerste perron was de 
spoorbios. Daar werden korte filmpjes 
vertoond. Voor het station stond de 
pindachinees. Die riep dan: pina, pina 
lekka lekka. En aan de overkant had je 
Huffels met zijn kraam. Fruit en een 
rolletje pepermunt of drop. En dan 
in de trein in de jaren 50. Feest. Niks 
geen liften. Je sjouwde je kinderen 
maar onder je arm de trap op. En 
dan met drie kleine kinderen naar je 
moeder (Ik woonde toen al in Geleen). 
Niet zo comfortabel als nu, die 
coupe’s. Probeer dat maar te behappen 
met drie van 4, 3 en 1 jaar. Mijn man 
kon niet mee, je had toen 14 dagen va-
kantie achter elkaar en er kon niks tus-
sendoor. Ja , als je een kind kreeg, een 
dag. Maar gelukkig had ik een kennis 
in Utrecht. Haar man werkte bij het 
spoor en zij kwam mij halen. Ik had 
een Limburgse vlaai bij me. Die zette 
ik even op de bank. Maar de oudste 
dochter was een en al beweging, ging 
dus prompt met een klap op de vlaai 
zitten. Maar ik dacht: bij oma prakken 

we gewoon alles door elkaar. Jongste 
kreeg natuurlijk een vieze poepluier. 
Niks pampers, gewoon katoenen spul. 
En in een krant, plastic zakken waren 
er toen, geloof ik, nog niet. Maar blij 
dat ik werd opgehaald. Met de bus 
naar oma. En ik had even rust. Ik heb 
het nooit meer gedaan. Toen ze groot 
waren en dan met de tienertour. Dat 
was te doen. Mens erger je niet spelen. 
We hebben toen maar een met zo’n 
bol erop gekocht, want die pionnen 
vlogen onder de banken.
Zo, dat was mijn ervaring met het 
oude station. Ik heb de brand gezien. 
Het was heel koud. Het bluswater be-
vroor en kreeg van die ijspegels. Dat 
hele gebied is toen verpest. Nu weer 
iets nieuws, het zal mij benieuwen. 
Misschien komen er wel banken en 
kan ik weer kijken naar de passagiers 
en denken: waar zou die heen gaan? 
En maar fantaseren. Maar ja, de goeie 
nieuwe tijd.

Jopie Kalmeijer- v.d. Bosch
1929jopie@gmail.com

Juf Serton
In 1972 kwam ik in de vierde klas 
van de Dompleinschool bij juf Serton 
te zitten, nadat mijn ouders hadden 
besloten van Overvecht buiten Utrecht 
te gaan wonen. Omdat ze van mij 
geen sleutelkind wilden maken, was 
er besloten dat ik dicht bij het werk 

van mijn vader op school zou gaan. 
In het stukje van Jan Hoogendoorn 
in de krant van 14 mei lees ik dat 
meneer Serton boven de winkel in de 
Twijnstraat geboren zou zijn, volgens 
mij klopt dit niet (helemaal). Na mijn 
schooltijd heb ik altijd contact met 
mevrouw Serton gehouden, ook zijn 
ze samen nog op mijn bruiloft ge-
weest. Ieder jaar met kerst een kaartje 
met: Veel heil en zegen, verwijzende 
naar hun activiteiten bij het Leger des 
Heils. Een van de laatste keren dat ik 
met hen samen had afgesproken bij 
hen thuis in hun nieuwe appartement, 
zijn we met ons drieen naar het Dom-
plein gegaan. Daar hebben we voor 
school gestaan en natuurlijk de kerk 
in, beiden konden veel over deze kerk 
vertellen. Op zeker moment merkte 
mevrouw Serton op: tja tegen Piet 
kan ik nou nooit eens zeggen, je bent 
toch niet in de kerk geboren? als hij de 
deur weer eens open laat staan. Want 
Piet is hier in de kerk in de ruimte hier 
door die deur geboren. Grote vraag 
is dus, waar is Piet geboren? Ik denk 
dat er vele Utrechters zijn met warme 
gevoelens voor deze twee prachtige, 
warme mensen. En dan vooral (voor 
mij nog altijd) juf Serton, warm har-
telijk, streng, maar rechtvaardig, soms 
een beetje gek en die houten liniaal 
waarmee ze menig tikje op de billen 
uitdeelde als je weer eens voorover 
gebogen over je schoolbankje hing 

onder het uitroepen van: Als de broek 
gespannen staat, is er een gek die er 
niet op slaat!

Jacqueline Rolvink
nieuwendijk107@gmail.com

Verkeerd mailadres
Bij één van de artikelen van Bert 
Kieboom in de afgelopen kranten 
stond helaas een verkeerd e-mailadres. 
Het ging om het artikel ‘Strooptochten 
van Utrechtse straatjochies’. Het juiste 
e-mailadres moest zijn: kieboomb@
xs4all.nl
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van vorige keer luidde:

De tijd vliegt als je het naar je zin hebt

Er werd weer massaal gereageerd met vrijwel allemaal goede oplossingen. uit al die inzendingen lootten we drie 
prijswinnaars die ieder twee toegangskaarten krijgen toegezonden voor Kasteel Amerongen, waar het hele jaar door 
leuke activiteiten zijn naast de rondleidingen. (Kijk daarvoor op de website van het kasteel: www.kasteelamerongen.
nl). De prijswinnaars zijn: Marleen Langemeijer, J. v.d. Grift en G. Koppens.

Voor de nieuwe puzzel heb-
ben we opnieuw een leuke 
prijs in petto. Drie van de 
inzenders die de puzzel goed 
oplossen krijgen ieder twee 
toegangskaarten voor Mu-
seum Speelklok in Utrecht, het vrolijkste museum 
van Nederland. Zie ook pagina 7 in deze krant!
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan voor DONDERDAG 
6 JUNI 12.00 UUR naar info@deoud-utrechter.nl of zorg dat uw oplossing voor dat 
tijdstip binnen is bij De Oud-Utrechter, Postbus 615, AP Utrecht. U kunt de puzzel 
ook oplossen op www.deoud-utrechter.nl

Ansichtkaart
Deze ansichtkaart werd gebruikt en gestuurd in 1948 van Utrecht Vreeburg. 
In die tijd droeg bijna iedere man/heer een pet of een hoed, warm gekleed. Op 
de foto is een autobus te zien in de bekende blauwe kleur van de stadsbussen 
van de GEVU. Wat men niet ziet, zijn de auto’s; het is 1948.Wel een motor, 
bakfiets in het centrum van Utrecht. De opbloei van de economie moet nog 
beginnen.

Wim 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. deel van een paardentuig; 7. kampeerplaats; 12. kever; 13. bewijs van aanwezigheid; 14. boomsoort; 15. Japans bordspel; 
17. weg met bomen; 19. opening (kier); 21. dwarsmast; 22. jonge tak of loot; 24. hartstimulator; 27. vissersmand; 28. schilders-
linnen; 30. met hartelijk dank (afk.); 31. spie of wig; 32. behaarde vrucht; 33. vierhandig zoogdier; 35. boomvrucht; 37. bewe-
gingsorgaan van een vis; 38. makkelijk te begrijpen; 41. vaatwerk; 42. ensemble van zeven personen; 44. dierenverblijf; 46. 
deel van fiets; 47. verslavend middel; 48. het laten zien; 49. geestdrift; 50. een concern van Zweedse oorsprong; 52. pleister 
(stuc); 54. teken van verlegenheid; 56. harde duw of zet; 58. maaiwerktuig; 61. mannetjeshond; 62. vrouwelijk zoogdier; 64. 
ingaande (vanaf); 65. door koorts verward spreken; 67. cafébuffet; 66. gymnasium (afk.); 70. militaire positie; 72. naaldboom; 
73. plaats in Israël; 76. dierengeluid; 77. rivier in Rusland; 78. gehoorzaal; 79. Duits automerk; 81. koninklijk besluit (afk.); 82. 
waadvogel; 82. circusartiest; 84. insect; 86. halletje voor een voordeur; 87. motorvoertuig.
 
Verticaal
1. langstaartig reptiel; 2. militaire rang (afk.); 3. muzieknoot; 4. ladder; 5. Amerikaanse vee-hoeve; 6. ceintuur; 7. meetkundig fi-
guur; 8. groot binnenwater; 9. katoentje in olielamp; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. hard gesteente; 16. windrichting (afk.); 
18. oude vochtmaat van vier ankers; 20. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 21. niet geschaafd; 23. sportploeg; 
25. azijn; 26. plaats in Duitsland; 27. houten dwarsbalk; 29. omslaan van een schip; 32. kerngezond (fit); 34. hoofddeksel; 36. 
werkplaats of werkvertrek; 37. bezit van een boer; 39. aanbeden figuur; 40. dorst lessen; 42. frisdrank; 43. verdieping; 45. 
vrouw van Jacob; 46. pan voor roerbakken; 51. biljartstok; 53. deel van gelaat; 54. dierentuin in Rotterdam; 55. gehoororganen; 
56. land in Zuid-Amerika; 57. hoofdstad van Letland; 59. tienpotig schaaldier; 60. huiveringwekkend; 62. voornaam Obama; 
63. dameskousen; 66. koeienmaag; 67. gong; 69. harde klap; 71. hoogste punt van een huis; 73. zomermaand; 74. familielid; 
75. korte nota of mededeling; 78. wilde haver; 80. paleis in Apeldoorn; 82. Rolls Royce (afk.); 85. bekende Nederlandse 
motorrace.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

28 14 54 5 79 35 72 8 33 13 63 28 75 20 39

10 87 78 17 46 43 49 70

62 65 71 26 37 77 16 61 27 65

Horizontaal 1. deel van een paardentuig; 7. kampeerplaats; 12. kever; 13. bewijs van aanwezigheid; 14.
boomsoort; 15. Japans bordspel; 17. weg met bomen; 19. opening (kier); 21. dwarsmast; 22. jonge tak of
loot; 24. hartstimulator; 27. vissersmand; 28. schilderslinnen; 30. met hartelijk dank (afk.); 31. spie of wig;
32. behaarde vrucht; 33. vierhandig zoogdier; 35. boomvrucht; 37. bewegingsorgaan van een vis; 38. mak-
kelijk te begrijpen; 41. vaatwerk; 42. ensemble van zeven personen; 44. dierenverblijf; 46. deel van fiets;
47. verslavend middel; 48. het laten zien; 49. geestdrift; 50. een concern van Zweedse oorsprong; 52. pleis-
ter (stuc); 54. teken van verlegenheid; 56. harde duw of zet; 58. maaiwerktuig; 61. mannetjeshond; 62.
vrouwelijk zoogdier; 64. ingaande (vanaf); 65. door koorts verward spreken; 67. cafébuffet; 66. gymnasium
(afk.); 70. militaire positie; 72. naaldboom; 73. plaats in Israël; 76. dierengeluid; 77. rivier in Rusland; 78.
gehoorzaal; 79. Duits automerk; 81. koninklijk besluit (afk.); 82. waadvogel; 82. circusartiest; 84. insect; 86.
halletje voor een voordeur; 87. motorvoertuig.

Verticaal  1. langstaartig reptiel; 2. militaire rang (afk.); 3. muzieknoot; 4. ladder; 5. Amerikaanse vee-hoe-
ve; 6. ceintuur; 7. meetkundig figuur; 8. groot binnenwater; 9. katoentje in olielamp; 10. persoonlijk voor-
naamwoord; 11. hard gesteente; 16. windrichting (afk.); 18. oude vochtmaat van vier ankers; 20. Europese
Economische Gemeenschap (afk.); 21. niet geschaafd; 23. sportploeg; 25. azijn; 26. plaats in Duitsland; 27.
houten dwarsbalk; 29. omslaan van een schip; 32. kerngezond (fit); 34. hoofddeksel; 36. werkplaats of
werkvertrek; 37. bezit van een boer; 39. aanbeden figuur; 40. dorst lessen; 42. frisdrank; 43. verdieping; 45.
vrouw van Jacob; 46. pan voor roerbakken; 51. biljartstok; 53. deel van gelaat; 54. dierentuin in Rotterdam;
55. gehoororganen; 56. land in Zuid-Amerika; 57. hoofdstad van Letland; 59. tienpotig schaaldier; 60. hui-
veringwekkend; 62. voornaam Obama; 63. dameskousen; 66. koeienmaag; 67. gong; 69. harde klap; 71.
hoogste punt van een huis; 73. zomermaand; 74. familielid; 75. korte nota of mededeling; 78. wilde haver;
80. paleis in Apeldoorn; 82. Rolls Royce (afk.); 85. bekende Nederlandse motorrace.
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