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Op 11 maart 1969 moest ik 
opkomen voor mijn dienst-
plicht; lichting 69-2. Plaats 
van opkomst was OCC Amers-
foort (OCC = OpleidingsCen-
trum Cavalerie). Paarden 
heb ik niet gezien, wel veel 
tanks en dan de Centurion in 
het bijzonder. We waren een 
van de laatste lichtingen die 
op deze tank de dienstplicht 
vervulde. Latere lichtingen 
moesten tijdens de parate tijd 
omgeschoold worden op de 
Leopard.

Na vier maanden opleiding werd ik 
vanaf 14 juli 1969 ingedeeld bij het 
43e tankbataljon, in legerplaats ‘t 
Harde. In principe ieder weekend naar 
huis en om de veertien dagen had je 
vrij vervoer. Ik had bijna altijd vrij 
vervoer, omdat we veel op oefening 
waren in België, Duitsland of gewoon 
in Nederland, ergens op een heide.

Zonnen
Bij een van de laatste buitenlandse 
reisjes (begin juni naar Duitsland) was 
het zo heet dat er van de oefeningen 
niets terechtkwam. De tanks mochten 
niet rijden, omdat ze teveel schade 
zouden aanrichten aan de wegen; aan 
de straatsteentjes of asfalt dat al boter-
zacht was door die hitte. Het werd dus 
een week zonnen.
Sommige militairen, die nog gewoon 
in hun gevechtskle-

ding liepen, mochten een helikop-
tervluchtje maken met een Alouette, 
want die hadden ook niets te doen.

Heidebrand
Vrijdag 18 juni 1970 
zaten we weer op de 
kazerne. We hadden 
net gegeten en moes-
ten onze werkkleding 
verruilen voor het 
nette ‘Eerste grijs’, 
omdat er ‘s middags 
een parade zou zijn, 
aangezien een of 
andere ‘hoge piet’ 
een nog hogere 
rang zou krijgen.

Toen we na het 
eten van de 
‘vreetschuur’ 

terugliepen naar onze barak om ons 
om te kleden, zagen we in de verte 
een paar flinke rookpluimen. Dat zag 
er dreigend uit, maar was nog ver weg.

Paraat blijven
Even later was er paniek in de tent; de 
heide stond in brand en de krachtige 
wind stond recht op de kazerne. De 
verkleedpartij (en de parade) ging 
niet door, want we moesten alle tanks, 
benzinewagens en dergelijke van 
de tankplaats halen en naar veiliger 
oorden brengen. Naar de appèl-
plaats, waar overdag NOOIT iemand 
overheen mocht lopen. We moesten 
paraat blijven en kregen te horen dat 
het weekendverlof NIET doorging (zie 
krantenknipsel).

Zakdoek voor je mond
Vlak voor de brand de tankplaats 

zou bereiken, veranderde de wind, 
waardoor slechts een puntje van het 
kazerneterrein geraakt werd.
De brand sloeg over de spoorlijn 
Amersfoort - Zwolle, daar door wat 
bosjes en vervolgens de rijksweg 
over richting het dorpje ‘t Harde (met 
circa 4000 inwoners en vooral levend 
van de militairen). Grote paniek in 
het dorp en wij moesten helpen met 
blussen. Nou ja, dat is wel wat veel 
gezegd; zakdoek voor je mond, gevuld 
waterflesje en de beroemde pioniers-
schop waarmee je uren bezig was om 
een schuttersputje te graven.

Kleine vlammetjes
De brandweer deed het grove werk 
en wij moesten in linie (naast elkaar) 
door het ogenschijnlijk gebluste bos 
(althans wat daar van over was) lopen 
om de ondergrondse brandjes uit te 

slaan. Je zag overal kleine vlammetjes 
uit de grond komen en dat woekerde 
voort. Er werden ook tanks ingezet om 
brede brandgangen te maken om het 
vuur tegen te houden.

Zwaar gewond
Bij een kamergenoot, die tankchauf-
feur was, viel vlak voor zijn tank 
een boom en een zware tak kwam 
in zijn gezicht. Zwaar gewond is hij 
afgevoerd naar het ziekenhuis. We 
zijn hem een keer gaan opzoeken en 
hij was er toen nog niet best aan toe. 
Op 9 juli 1970 kwam er een eind aan 
mijn militaire dienstplicht (wel vijf 
jaar later nog drie weken op herhaling 
geweest). De kamergenoot lag nog in 
het ziekenhuis toen wij afzwaaiden.
Het was een van de grootste branden 
in die tijd, waarbij ruim 600 hectare 
bos en heidegebied, twee villa’s (in 
het bos), een buitenverblijf en een ar-
beiderswoning werden getroffen. Ook 
waren er een paar gewonde militairen.

Frans Polak
huzaar van het 43e tankbat
polakfrans@gmail.com
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De pers maakte melding van het ingetrokken verlof

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

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl alting uitvaartenruimte voor afscheid

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

gewaardeerd met 
een 9,8

alting uitvaarten
Pauline Res & Hiske Alting

 
 

Remco Hondema 
Willeskop 15
3417 MA Montfoort
T   0348-448600
M  06-22409270

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:
Badkamers - Keukens - Toiletten - Elektra - CV 

Kozijnen -Schilderwerk - Kleine klussen

remco.hondema@DeAllroundKlusser.nl 
www.DeAllroundKlusser.nl
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De SLEUTELKONING 
SINDS 1910 

De SLEUTELKONING 
SINDS 1910

 

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

WWW.SLEUTELKONING.NL 

 
Wij leveren toegangscontrolesystemen voor 

Particulier - Bed & Breakfast – Bedrijven 
  

VEILIG – SIMPEL – BETAALBAAR 
Een sleutel is niet meer nodig! 
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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

INKOOP
Van Leeuwen Juweliers

Vestiging IJsselstein, Doelenstraat 2
maandag-vrijdag: 10:00 - 16:00  

 zaterdag:   op afspraak
Telefoon: 06-52772215

www.vanleeuwenjuweliers.nl

GOUD en ZILVER

Het boterhamzakje met
de oude gouden sieraden.....

Enkele weken geleden deed zich weer een leuk voorval voor in onze 
winkel. Een dame van een jaar of 55 kwam onze winkel binnen met het 
voor ons bekende boterhamzakje in haar handen. “kan ik hier mijn 
gouden en zilveren spullen verkopen?” “Ja mevrouw, dat kan bij ons” 
antwoordde ik. “Ik heb nog wat oud spul gevonden, kun je daar eens 
naar kijken?” Mevrouw zette quasi achteloos het boterhamzakje voor 
mijn neus op de tafel en keek me vragend aan.  “Mevrouw, heeft u enig 
idee wat de waarde is van wat u hier zo nonchalant neerzet?” vroeg ik
lachend. Oude gouden ringen met wat steentjes erin, kapotte oorbellen, 
kettinkjes die ze niet meer droeg, een slavenarmband en van alles en 
nog wat kwam er uit het zakje tevoorschijn. “Pff, geen idee, met 100 euro 
ben ik al blij!” lachte ze. Ik keek haar aan en glimlachte terug. Na het 
toetsen en taxeren noemde ik haar het bedrag. Toen was het even stil.
 “…dit had ik echt niet verwacht! Ze legitimeerde zich met haar rijbewijs 
en wij betaalden haar het bedrag uit. “Hoe moet ik nu met zoveel geld 
over straat?” mompelde de terwijl ze naar de hoeveelheid geld in haar 
handen keek. Glimlachend keek ik haar aan, “ wat dacht u van het 
boterhamzakje mevrouw….?”
Regelmatig zien wij in onze winkel zulke taferelen. Het blijft altijd leuk 
om de verbouwereerde gezichten te zien van de mensen die 
de prijs totaal niet verwachten.

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.

TELEVISIE 

zaterdag 

3
A U G U S T U S

RADIO

maandag 

29
J U L I 

TELEVISIE

maandag 

29
J U L I 

Radio M Utrecht op Zomertour
Radio M Utrecht FM 93.1 zorgt vanaf maandag 29 
juli voor een zonnige zomer vol gezelligheid met 
Jos van Heerden en de Goedemiddag Zomertour. 
Twee weken lang bezoekt Jos een andere plaats 
in de provincie Utrecht. Zo gaat hij onder andere 
langs in Leerdam, Breukelen, Spakenburg, Maarn, 
Amersfoort en Utrecht.

De  zomerse keuken van Utrecht 
Emina Zorlak gaat op zoek naar landleven en streek-
producten in de provincie Utrecht. Ook ontmoet 
ze inspirerende streekgenoten met interessante 
ideeën. Vanaf 29 juli staat De Keuken van Utrecht in 
het teken van de zomer!

Nieuw seizoen: FC Utrecht TV
Vanaf zaterdag 3 augustus is het wekelijkse voet-
balmagazine over het wel en wee bij FC Utrecht 
weer terug op RTV Utrecht.



“Oma, is het echt waar dat mama, 
papa en ome Ray nog nooit hebben 
geblowd?”, vraagt kleinzoon Dylan, 
van bijna 18, nieuwsgierig. “Nou, je 
mama niet. Dat weet ik vrijwel zeker. 
Maar van ome Ray en je papa, weet 
ik het niet. Trouwens, ikzelf, heb de 
eerste ‘Flight to Lowlands paradise’ 
in 1967 in Utrecht meegemaakt. Dat 
was tijdens de hippietijd. De tijd van 
‘peace man’ en ‘Flower Power’. Daar 
werd heel wat afgeblowd.”
“Heeft u daar dan ook aan mee 
gedaan?”, vraagt Dylan mij nieuws-
gierig. “Daar hebben we het maar niet 
over”, zeg ik lachend. “Maar, als je zo 
nieuwsgierig bent, hoe het voelt, zul-
len wij dan heel stiekempjes, samen 
één keertje, maar daarna nooooooit 
meer, een wietje roken?”, zeg ik vol 
stoere bluf. Iedereen viel bijna van 
hun stoel van het lachen. Een wietje 
roken, samen met je oma. Het moet 
niet gekker worden.

Bad trip
Nu kreeg ik, enkele dagen na deze 

avond, tijdens een onverwachte 
ziekenhuisopname, een flinke dosis 
medicijnen toegediend. Dit had bij mij 
een vervelende uitwerking. Ik kreeg 
een delier. Ik lag bij het raam en dacht 
dat er zich aan de overkant het een 
en ander afspeelde. Ik zag een houten 
trap vol Golden Retrievers en een 
oude vrouw op een schommelstoel. 
Achter haar zag ik dansende mensen 
en daar weer achter vier ambulan-
cemedewerkers, die stonden toe te 
kijken. Hoe bedenk je het en het gekke 
is, ik zie het nog zó voor me.

Aparte ervaring
De volgende dag vertelde ik het de 
verpleegkundige. Zij greep direct in 
en er werd acuut gestopt met deze 
behandelwijze. De medicijnen waren 
‘iets’ te veel van het goede voor mij, 
met een wel heel aparte ervaring tot 
gevolg.
De dag erna kwam kleinzoon Dylan 
bij mij op bezoek. “Dyl”, zei ik hem 
direct, “ik zie er toch maar vanaf.”
“Waar vanaf oma?”, vroeg hij mij.

“Van ons voorgenomen gezamenlijk 
‘experiment’. Ik heb gisteren al een 
‘bad tripje’ gemaakt. En dat vind ik ei-
genlijk, voorlopig, wel effe voldoende. 

We gaan nog maar een keertje lekker 
samen sushi eten. Dat lijkt me veel 
verstandiger”, zei ik lachend.
En Dylan, hij lachte met me mee.

Clasien Calboo-Heideman
Vianen

Oma ging toch maar niet blowen
Afgelopen kerstavond waren we samen met kinderen en klein-
kinderen, gezellig bij elkaar. Dit is, door de jaren heen, een 
traditie in ons gezin geworden, Eigenlijk vind ik deze avond 
het mooiste moment van de kerstdagen. Met een hapje, een 
drankje, maar ook mooie en soms sterke verhalen uit heden en 
verleden die de revue passeren. Op een gegeven ogenblik ging 
het gesprek over roken en blowen.
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Maar ik hou van participatieverrassin-
gen en omdat ik ook van boksen hou, 
viel ik met mijn neus in de televisiebo-
ter. In een echte boksring stonden twee 
kerels in een badmantel links en rechts 
van iemand met een microfoon in zijn 
hand. Helaas, de badmantels gingen 
niet uit, want het was vorm zonder in-
houd. In de microfoon van de levende 
microfoonstandaard mocht eerst de 
een en dan de ander een verbale aai 
uitdelen. Geen dreun, geen uppercut, 
geen tik, maar een aai. Oersaai. Eerst 
de een en daarna de ander mocht 
zeggen hoe stadsbewoners betrokken 
zouden kunnen worden bij wat er in de 
stad gebeurt. Dit badmanteldebatje was 
georganiseerd door @Stadspodium030. 
Die club bleek bij het Stadhuis te horen 
en is volgens de clubleiding bestemd 
voor alle Utrechters die wat van de stad 
willen maken.

Ik ging op twitter gelijk @stadspo-
dium030 scannen. Dit stadspodium 
vindt de twitterboodschappen van 
1185 mensen boeiend genoeg om te 
volgen. Wie dat zijn? Alle Utrechtse 
Hogere Gemeenteambtenaren, alle 
Utrechtse Gemeenteraadsleden, heel 
veel stichtingen die het beste met de 
wereld en zichzelf voor hebben en een 
aantal individuen. Ik ben gek op indi-
viduen. Zoals op Ad die zichzelf ziet 
als ‘connector’. Janneke die zichzelf 
typeert als ‘buurtverbinder’. Marleen, 
Liesbeth, Rosa, Mina en Fouzia die 
alle vijf ‘sociaal makelaar’ zijn. En 
laten we Nadoua niet vergeten, want 
die is ‘Life- en Mompreneur Coach’. 
Natuurlijk mogen ook verschillende 
‘adviseurs kennisontwikkeling’, zoals 
Simon en ‘strategische communica-
tieadviseurs’, zoals Jaqueline zich 
rekenen tot de bevoorrechten waarvan 
de twittergedachten door @stads-

podium030 nauwlettend 
gevolgd worden. Het 
aantal volgers van dit 
podium ligt beduidend 
lager dan het aantal dat 
gevolgd wordt; nog geen 
800. En het aardige is 
dat het vrijwel allemaal de mensen en 
organisaties zijn die @stadspodium030 
zelf volgt. Minus een paar honderd 
dus. Ik werd volger nummer 768 en 
behoorde daarmee tot de twaalf volgers 
die niet gevolgd werden. Waardoor ik 
volgens mij aanspraak op financiële 
ondersteuning maken kan.

Ik hield het stadspodium een dag vol. 
Want ik kan veel verdragen, behalve 
een permanente stoom clichés en 
banaliteiten van het niveau ‘commu-
niceren is niet alleen praten, maar ook 
luisteren’. En: ‘Zet bewoners samen 
met ambtenaren in hun kracht’. En, niet 

te vergeten, een reeks twitterberich-
ten zoals die van Sander Willemsen. 
Sander maakte ook duidelijk dat zijn 
afwezigheid bij ‘het boksgala’ verklaar-
baar was. In zijn geval veroorzaakt 
door noodzakelijke bijwoning van een 
informatiebijeenkomst over ‘van het 
gas afgaan’ in Amsterdam-Zuid. Waar-
van akte. Er is vanzelfsprekend niks 
mis met de gedachte dat Utrechters iets 
in de melk te brokkelen mogen heb-
ben over de inrichting van hun eigen 
stad. Maar deze aanpak is ten dode 
opgeschreven.

Met oprechte deelneming

De eerste Flight to Lowlands Paradise was in Utrecht. En oma Clasien was erbij...

  

HWtjeHWtje
Ik keek op aanraden van een wethouder naar de Utrechtse Stadstelevisie, want daarop 
was een discussie over participatie gaande. Participatie is een nietszeggend begrip als 
er niet uitgelegd wordt waaraan geparticipeerd moet worden. Je kunt tenslotte parti-
ciperen - deelnemen betekent dat- aan partnerruil, een organisatie die van vloeibaar 
afval duurzame bloemenvazen maakt, een ramkraak, een festival met volksmuziek, of 
een avondje moppen tappen. Om maar eens vijf voorbeelden te geven uit de reeks van 
duizenden participatiemogelijkheden die we allemaal hebben. 
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Alle merken 

auto’s

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

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Bandenservice
•  Aircoservice

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

 

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

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

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken

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.

Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique van Dommelen

030 – 666 75 77

uitvaartverzorgingleidscherijn.nl 
 

Voor één van de leukste museums 
in Utrecht zijn we op zoek naar 

Gemotiveerde 
objectbeveilig(st)ers 

- Wil je graag een paar uur per dag   
 (overdag) werken? 
- Ben je in het bezit van het 
 beveiligingsdiploma. 
- Ben je een gastheer of gastvrouw en  
 lijkt het je leuk om met mensen 
 om te gaan? 

Dan hebben wij een leuke baan voor je 
nabij het centrum van Utrecht. 

Voor meer informatie mail naar 
operationeel@bdgbeveiliging.nl  
of bel voor informatie 0342-404070.

Voor één van de leukste museums 
in Utrecht zijn we op zoek naar 

BEZOEK OOK EENS
ONZE WEBSHOP!!

WWW.DEOUD-UTRECHTER.NL



Maar goed, die eerste radio- en tv-ja-
ren waren onmogelijk geweest zonder 
de iconen die verantwoordelijk waren 
voor de totstandkoming van de pro-
gramma’s. Ik ben in mijn geheugen 
gedoken en diepte er enkelen op. Er 
waren er velen, die zich verdienstelijk 
hebben gemaakt bij het presenteren, 
schrijven en produceren van de 
programma’s. Het waren mannen 
en vrouwen die het veldwerk deden, 
die ervoor zorgden dat je het gevoel 
had ‘erbij’ te zijn. Zoals wielerfanaat 
Jan Cottaar, de man met het eeuwige 
vlinderstrikje, vooral beroemd om 
zijn verslagen van de Tour de France 
in de jaren vijftig en de overenthousi-
aste Theo Koomen. Sportcommenta-
toren zoals Leo Pagano (’Abe Lenstra 
wordt op de huid gescheten, eh… 
gezeten’) en Ir. Ad van Emmenes 
(’de bal is uit, nee, er wordt een vrije 
schop gegeven, dan was het buiten-
spel, o nee, toch een inworp…’). De 
uitzendingen waren live, dus kon 
er niet in geknipt worden als er een 
verspreking plaatsvond.
Niet alleen sport was vertegenwoor-
digd in de programmering, ook bij-
zondere programma’s, zoals Moeders 
wil is wet van de KRO. Van 1949 tot 
1974 presenteerde en produceerde 
Mia Smelt het sterk wisselende 
programma over alles wat de vrouw 
interesseerde. Zij ging onderwerpen 
als seksualiteit niet uit de weg. Zeker 
een vooruitstrevend programma 
in die tijd, mede gezien de geaard-

heid van Smelt. De volksmond had 
overigens een andere naam voor het 
programma: Moeders pil is pet! Een 
andere toonaangevende presentatrice 
was Ida de Leeuw-Van Rees, die als 
AVRO-coryfee op de radio naaicur-
sussen gaf. De grap die men in de 
huiskamer maakte was een variant 
op de slotzin waarmee zij haar uitzen-
ding beëindigde: ‘…en nu kunt u al-
lemaal stikken, dames…’ Vele dames 
zullen in die tijd met naald en schaar 
het maken van kleding vakkundig 
onder de knie gekregen hebben.

Kweekvijver
De KRO zond wekelijks het Ra-
dioziekenbezoek uit, gepresenteerd 
door Alex van Waaijenberg. Eénmaal 
mocht ik er uit eigen werk voordra-
gen en ontmoette ik Jules de Corte, 
de blinde troubadour van zovele 
prachtige luisterliedjes. Toen een 
opname van de Ray Conniffsingers 
werd gedraaid kon hij zijn weerzin 
niet onderdrukken en flapte hij eruit: 
‘De Ray Tinnifsingers’.
Ook veel jeugdprogramma’s staan 
in ons geheugen gegrift. Kleutertje 
luister van Lily Petersen en Herman 
Broekhuizen was voor de allerklein-
sten. Herman was mede-oprichter 
van AVRO Minjon, dat uitzond op 

de donderdagmiddagen onder de titel 
‘Op de jonge golf’. Een kweekvijver 
voor jong talent waaruit omroepen la-
ter hun nieuwe medewerkers konden 
putten. Een initiatief dat werkte. Het 
leverde Koos Postema, Joop en Hans 
van Zijl, Willeke Alberti, Audrey van 
der Jagt (de latere omroepster van 
de klassieke zender Nederland 4), 
Theo Stokkink (die later bij de KRO 
Wauw! de gedanste hitparade pre-
senteerde), Marga van Arnhem (die 
sportprogramma’s ging presenteren) 
en Krijn Torringa (de spreekbuis voor 
het Nederlandse zangtalent) op.
Grenzeloos populair was Jan Pel-
leboer. Hij was niet in de wieg gelegd 
voor boer, zoals zijn vader, maar had 
een passie voor het weer. Eerst op 
hobbybasis, later voor het KNMI in 
De Bilt en vanaf 1954 voor zichzelf. 
Hij startte een weerlijn, waarvoor 
1,5 miljoen gulden werd geboden, 
maar hij weigerde ‘m van de hand te 
doen. Vanaf 1974 was hij TROS-
presentator. Hij overleed in 1992 op 
68-jarige leeftijd. Zijn karakteristieke 
stemgeluid wordt door velen nog 
altijd gemist.

John Collee

Iconen van het eerste uur
Graag lezen wij, ouderen, 
over de mijmeringen van 
onze generatiegenoten en 
herinneren ons nog hoe het 
was, die eerste jaren dat we 
kennismaakten met het feno-
meen radio. En later met de 
televisie, eerst nog zwart/wit 
en later in kleur. Altijd heb ik 
mij afgevraagd wanneer geur 
aan de beelden zou worden 
toegevoegd. Zou fantastisch 
zijn bij kookprogramma’s... 
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Jan Pelleboer

de dependance van het politiebureau, 
maar dat was niet erg. Die dependance 
lag bij de rotonde, aan het begin van de 
Burgemeester Reigerstraat - Wilhelmina-
park. En of de duvel ermee speelde, het 
begon steeds harder te regenen. In straten 
die met stenen bedekt waren kon je niet 
goed tollen, omdat dan de tol tussen de 
openingen van de stenen terecht kwam. 
Televisie was er nog niet, dus er zat niets 
anders op dan maar wachten tot het met 
regenen zou ophouden.

En op enig moment gebeurde dat. 
Hennie naar buiten en ook de vriendjes 
kwamen er aan. Met elkaar werd afge-
sproken dat ze naar de teerweg zouden 
gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Al spoedig 
was de teerweg gevuld met jongelui die 
de wedstrijd zouden gaan spelen. Vrij 

snel vielen enkele vriendjes af wiens tol 
niet deed wat hij moest doen. Hennie 
bleef uiteindelijk over, met zijn buur-
meisje Heiltje. Terwijl de tollen over de 
teerweg tolden, ging de tol van Hennie 
de richting van een put uit en helaas 
ging de tol de put in. En ja, als je rond 
de tien jaar bent weet je niet hoe je een 
put moet openen en natuurlijk, dat zul 
je altijd zien, was er ook geen volwas-
sene die kon helpen. Huilend vertrok 
Hennie naar huis waar hij zijn moeder in 
tranen vertelde wat er gebeurd was. Zijn 
moeder troostte hem met de boodschap 
dat zij wel een nieuwe tol voor hem zou 
kopen. En zo gebeurde. Een week later 
kon een nieuwe tolwedstrijd uitgeschre-
ven worden.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Tollen
Het volgende verhaal speelde 
zich af in het Utrecht van de 
jaren vijftig.

Hennie keek vanuit het huiskamerraam 
naar buiten en zag dat het flink regende. 
Jammer, want dat betekende dat hij niet 
naar buiten zou kunnen om met zijn 
vriendjes te gaan tollen. En dat was 
heel erg jammer, want hij zou met zijn 
vriendjes een wedstrijdje gaan spelen 
wie van hen zijn tol het langst draaiend 
kon houden. Ze moesten dan wel naar 
de zogenaamde asfaltweg (teerweg) bij 

Voordat de deksel op de kist 
wordt gelegd, kan de familie 
overwegen om de overledene nog 
iets mee te geven, bijvoorbeeld 
een foto, een brief of een teke-
ning. In een brief kunnen dingen 
zijn opgeschreven die tijdens het 
leven onbesproken bleven. Een 
tekening kan aan de binnenkant 
van de deksel geplakt worden op 
ooghoogte zodat ‘opa de tekening 
kan zien’. Soms is er een gebed 

en/of wordt een tekening gemaakt 
op de deksel van de kist. 
Het is ook mogelijk dat de familie 
iets als herinnering wil bewaren: 
naasten knippen een lok van het 
haar van de overledene en doen 
dit in een klein doosje.

Vlak voor het sluiten van de kist 
kan de trouwring van de vinger 
worden geschoven. Het kan ook 
andersom. De trouwring van de 

partner wordt dan aan de vinger 
van de overledene geschoven. 
Een en ander heeft te maken met 
de symbolische betekenis die 
sommige mensen hieraan geven.

Er worden mooie laatste woorden 
gesproken. Het sluiten van de 
kist is praktisch gezien een 
eenvoudige handeling. Het deksel 
wordt langzaam over de kist 
geschoven en de sluitschroeven 

worden aangedraaid. Emotioneel 
gezien wordt het meestal als een 
ingrijpende, maar mooie, hande-
ling ervaren.

De uitvaartbegeleider doet nu 
een stapje naar achteren om 
nabestaanden de ruimte te geven 
voor hun verdriet. Dan staat de 
uitvaartbegeleider even niet in 
de kring van de naasten. Op enig 
moment is het dan zover. De uit-
vaartbegeleider vraagt de aanwe-
zigen of het goed is zo en wordt 
uitgelegd wat de bedoeling is.
Het sluiten van de kist is een 
emotioneel moment, een vol-
gende stap in het afscheid, het 
laten gaan, en hier wordt dan ook 
alle tijd voor genomen.

Iedereen beleeft het sluiten van 
de kist op zijn eigen manier. De 
familie is samen, maar vaak voelt 
ieder zich toch eventjes alleen 
met zijn of haar dierbare. Een 
gebeurtenis die je nooit meer ver-
geet, in troostende verbondenheid 
en intimiteit.

Als de kist eenmaal is gesloten, 
worden met elkaar de juiste 
bloemen erop gelegd. Daarna is 
er vaak ruimte voor ontspanning, 
het beladen moment is klaar. 
Aanwezigen houden elkaar vast, 
zoeken troost bij elkaar … 
Eén van de moeilijkste momen-
ten is voorbij, nog een paar te 
gaan…..

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

Intense gebeurtenis
En dan is daar dat moment waar de familie zo tegenop kan kijken: het sluiten van de 
kist, het definitief loslaten. Nog maar één keer kun je jouw geliefde aankijken, aanraken, 
kussen en vasthouden. Een intense gebeurtenis waar we als uitvaartbegeleider vaak 
bij aanwezig zijn. Met medeleven zien we dan hoe families dit laatste moment samen 
beleven. Het is de laatste keer dat je jouw dierbare ziet en daarom een heel dierbaar 
moment.

Van links naar rechts: Kees, Hennie, Theo, Gerrit en zus Willy

Tollen deed je met een stokje met een draadje 
eraan (foto: J.D. Noske, Anefo/Nationaal Archief)
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Gecombineerd verbruik: (kWh/100 km) / (km/kWh) ; CO2 - emissie: 0 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/
EEG. De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2- uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. Private lease prijs is een vanaf prijs inclusief 
BTW, o.b.v. een looptijd van 48 maanden en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is 
excl. metallic lak en eventuele opties. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. De Hyundai 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen 
die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een Erkend Hyundai Dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. 
Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Ontdek meer op wittenberg.hyundai.nl 

Hyundai Wittenberg Utrecht: Landzigt 30, tel. 030 - 603 1216

Alleen bij Hyundai Wittenberg is de Hyundai IONIQ Electric uit voorraad leverbaar. Dus geen wachttijden tot volgend jaar! 
Dat betekent dat als u nú kiest voor zakelijk leasen, u direct kunt wegrijden in uw nieuwe IONIQ Electric. Bovendien heeft 
u 5 jaar lang het voordeel van slechts 4% bijtelling (zakelijk lease bijtelling vanaf 2020 wordt 8%). Reden genoeg dus om 
langs te komen voor een offerte op maat. Kom verder.

Nu beslissen is morgen rijden in de 
Hyundai IONIQ Electric.
En profiteer als zakelijk lease rijder nog van de 4% regeling!

Uit voorraad 
leverbaar!

4% Bijtelling

€ 422 p.m.

€ 491 p.m.

Private Lease vanaf

Zakelijk Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

Fysiotherapie

NIEUWEGEIN ERFSTEDE 2D
030- 3074414

innovatieve behandelmethode

27 JULI
OPEN DAG ARTROSE

MELD JE AAN
INFO@CARPUS.NL

Bent u op zoek naar personeel?
Denk dan aan een 50 plusser!

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

Meer informatie? Vraag naar de mogelijkheden 

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

UU



Zoals destijds gebruikelijk werden ook 
in onze stad de klokken bij de bouw 
van de kerken ter plaatse gegoten. De 
kunst van het klokkengieten schijnt 
in Utrecht al vroeg inheems te zijn 
geweest. Het staat niet vast dat de alle-
roudste steden en kerktorens reeds van 
klokken voorzien zijn geweest, maar 
zeker is, dat de luidklokken in torens 
in de 15e eeuw algemeen bekend en 
verspreid waren. Zowel in het buiten-
land als in de Nederlanden kende men 
toen klokkengieters van naam, wier 
kunstwerken om hun heerlijk geluid 
bewondering afdwongen. En het 
waren vooral de Zuid-Nederlanders 
die zich in deze kunst naam heb-
ben weten te maken en wier schone 
klokken nog altijd door en over het 
Vlaamse land klinken. Geen land waar 
het klokkenspel zo bloeit en zulk een 
volmaaktheid heeft bereikt als in het 
oude Vlaanderen. Waar iedere toren 
zijn belfort heeft en bijna iedere klok-
kenist een kunstenaar is.

Banklok
In Noord-Nederland komen klokken 
en klokkenspelen niet vroeger voor 
dan in de 15e eeuw. En speciaal in 
Utrecht vindt men de eerste klokken-
gieters pas in de tweede helft van die 
eeuw vermeld.

Als een der oudsten treffen wij aan 
Steven Butendic of Buitendijk, die 
in 1471 de zogeheten Banklok voor 
de Buurkerk vervaardigde. Een grote 
zware luidklok, die op haar fraai be-
werkte mantel vier gegoten medaillons 
draagt, met voorstellingen van het 
Laatste Oordeel, de Kruisiging, de 
Aanbidding der Herders en de Drie 
Koningen met daarboven het volgende 
opschrift in het Hollands en in het 
Latijn:

Recht te doen
Daerop wees coen
Dat niet te laten
Het sterkt die zoet
Die quatt neemt hoet
Ende moet hem zaten
Zweer van Denmercken heft mi doen 
maken,
Steven Buitendic

In het jaar 1477 goot deze zelfde 
meester de klok Sint Gheertruijt van 
de Geertekerk te Utrecht, zoals men 
in het Latijnse opschrift lezen kan: “Ik 
prijs den waren God. Ik roep het volk 
op. Ik breng de gemeente bijeen. Ik 
beween de afgestorvenen. Ik verdrijf 
het verderf. Ik luister de feesten op. Ik 
heet Gheertruijt, 1477. Steven Buten-
dic is mijn maker.”

Twee jaren later, in 1479, goot deze 
klokkengieter de grote Sint Salvator-
klok voor de Jacobikerk, die nog op 
haar mantel het opschrift draagt.

Och edel meent bit truwelic
Salvator van hemelric
Om eendrachtighen vrede
Bescermen lant en stede
Voer orloghe ende duer tiden
Ende van allen sunden vryen
Ende allen doden hemelric
Ende mi mede Steven Butendic
Int jaar ons Heren MCCCCLXXIX = 
volgens 1479 Cogita Mori.

Waar Steven Buitendijk zijn werk-
plaats te Utrecht heeft gehad, is 
niet precies bekend. Het kan in het 
klokhuis van Sint Jan zijn geweest, 
waarvan reeds vroeg melding wordt 
gemaakt. In een steeg aan de zuidzijde 
van de Wittevrouwenstraat voorheen 
de Blindensteeg en later de Kloksteeg 
genaamd, zoals zij nu nog heet. In 
1629 bestond deze klokkengieterij 
daar nog en in 1670 werden negen 
kameren van ‘t Clockhuys in het 
openbaar verkocht, waaruit men kan 
opmaken dat de fabriek toen opgehe-
ven was.

Gebrekkig transport
Bekend is toch dat de andere klok-
kengieters gewoon waren hun klokken 
te gieten ter plaatse waar ze gebruikt 
moesten worden, waarschijnlijk om 
beschadiging van de tere werkstukken 
bij het toen nog gebrekkige transport 
te voorkomen.

Zo heeft de beroemde Brabantse klok-
kengieter Geert of Gerhard van Wou 
ook in Utrecht een werkplaats gehad, 
toen hij in 1506 de kleine luidklok, Je-
zus Maria Johannes genaamd, voor de 
Geertekerk gieten moest, blijkens het 
Latijnsche opschrift: ‘Gerrit van Wou 
heeft mij vervaardigd in het jaar onzes 

Heeren 1506. Omstreeks dienzelfden 
tijd goot deze meester dertien luid-
klokken voor den Utrechtschen Dom, 
van welke er zes verkocht werden, 
zoodat er nu nog hangen de Salvator, 
die 16454 ponden weegt, de Maria 
van 11830 pond, de St. Martinus 8545 
pond, de St. Michael 6882 pond, de St. 
Jan Baptist 4795 pond, de St. Maria 
Magdalena 3309 pond en de kleine 
Thomas van 819 ponden zwaar.’

Het gieten van deze klokken heeft 
plaats gehad in een speciaal daarvoor 
ingerichte gieterij, die ergens aan den 
singel tusscen de Wittevrouwenpoort 
en de toren van Sint Servaas gelegen 
was.

Bisschopsklok
Van tevoren had de Domtoren reeds 
enige klokken gehad, die kleiner 
schijnen te zijn geweest dan de zware 
luidklokken die er nu hangen. In 
1342 maakt men melding van een 
Bisschopsklok, die ook op de kerk kan 
hebben gehangen, omdat de toren toen 
nog niet voltooid was. In 1396 wordt 
een grote klok in de Dom genoemd, 
en in 1404 een Kruisklok met een 
klok, die de zonderlinge naam van 
‘Kostverloren’ droeg. In 1452 spreekt 

men van de ‘groote uurklok’, in 1455 
van de Vrouwenklok, in 1460 van de 
Raadsklok en in 1462 van de ‘vyziele 
cloc’, dus een klok Maria, allemaal in 
de Domtoren.

Pieter Boyen
Wie de makers van deze oude klokken 
zijn geweest, weet men niet meer. 
Alleen weet men, dat de Vrouwenklok 
of de grote uurklok door een zekeren 
Peter Boyen gemaakt moet zijn, die 
wellicht dan de oudste Utrechtse 
klokkengieter en tijdgenoot van 
Steven Butendic moet zijn geweest. 
Al deze klokken werden in 1506 door 
de luidklokken van Geert van Wou, 
vervangen. Een andere Utrechtse klok-
kengieter van naam was Jan Tolhuis, 
die tevens geschutgieter was en die 
hier dus wel een vaste werkplaats zal 
hebben gehad. Hij goot in 1534 de St. 
Mariaklok voor de Buurkerk, die als 
opschrift op haar mantel draagt:

Maria is mine naem
Min ghelui is God bequaem
Den levenden roep ic
Den doden overlui ic
Jan Tolhuis heeft mij gemaakt. Ao 
1534.

Acht jaren later vervaardigt hij een 
nieuwe klok voor de Buurkerk, de St. 
Michael geheten, die hetzelfde vers 
tot opschrift heeft als haar voor-
gangster, maar dan haar naam als 
‘Sinte Michiel’ aankondigt en achter 
het overluiden van de doden nog als 
laatste versregel volgen laat:

Donder verstore ick
Joannes Tolhuis, facebat 1542

Wim P. M. Van Wezel
Geboren en getogen in het Utrecht van 
de jaren ‘40 en ‘50.
wimvanwezel@casema.nl

Klokkengieters in Utrecht
Ik heb als oud-Utrechter oude documenten gekregen over onze 
stad Utrecht in de vorige eeuwen. Ik wil met een aantal verhalen 
een beeld schetsen van ‘Uit Lang vervlogen tijden; Oud Utrecht-
sche Schetsen door Trajectinus, overdrukken uit de ‘Utrechtsche 
Courant’. De schetsen zijn gepubliceerd, vermoedelijk rond 1910. 
Ik begin met een verhaal over de klokkengieters in Utrecht. 
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Klokken van het carillon van de Domtoren na de restauratie in 1975. Die klokken werden overigens gerestaureerd in Aarle-Rixtel (foto: Het Utrechts 
Archief)

Het boekwerk waar Wim van Wezel zijn 
verhaal op baseert

Terugplaatsen van de klokken van het carillon in de gerestaureerde klokkenstoel van de Domto-
ren (Domplein) te Utrecht, 1975 (foto: Het Utrechts Archief)
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegel-
albums 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 verzame-
ling munten, postzegels, papiergeld, 
ansichtkaarten of penningen. Daarom 
houdt de Munten- en Postzegel Orga-
nisatie (MPO) elke woensdag een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling 
deskundig en gratis wil laten beoorde-
len, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. 
Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 
030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die 
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJssel-
stein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Kunst en curiosa
Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbren-
gen 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 terecht bij de 
MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.
 
Gratis openluchtconcerten in kloostertuin Museum Catharijneconvent
Deze zomer vindt in de kloostertuin van Museum Catharijneconvent de achtste editie van 
Catharijn Classique plaats. Van zondag 14 juli tot en met zondag 1 september kunnen bezoe-
kers genieten van professionele openluchtconcerten in het teken van Bij ons in de Biblebelt, de 
tentoonstelling die momenteel te zien is in het museum. De gratis concerten duren circa 30 
minuten en starten om 13.30 uur en om 15.00 uur.
 
Gilde Utrecht: Op de fiets rond Fort de Bilt
Voor de verdediging van Utrecht door 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie waren 
Fort de Bilt en omgeving uitermate 
belangrijk. Utrechters hadden er soms 
ook flink last van. Gildegids Gerrit Bert 
Groeneveld vertelt erover op woens-
dag 7 augustus van 19.30-21.30 uur. 
Na een korte rondleiding op Fort de 
Bilt fietsen we langs restanten van de 
verdedigingswerken in de omgeving. 
U ziet militair erfgoed als een bomvrije 
kazerne, mitrailleurkazematten, schuil-
plaatsen, kringenwet-panden, een schotbalksluis. Zelfs de Waterlinieweg was oorspronkelijk 
een militaire weg. U ervaart de samenhang van deze onderdelen.
U kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wandeling 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 website: www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij 
aanmelding. Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen beneden 12 jaar of U-pashouders.
 
Gildewandeling: Bomen van de binnenstad
Gildegids Han Davidse, tevens bomenkenner, leidt u vrijdag 9 augustus langs zeker 25 bij-
zondere boomsoorten in de Utrechtse binnenstad. En vaak zijn de bomen ook nog oud, hoog 
en dik. Of ze ruiken lekker. We lopen langs singels en werven, over pleinen en door hofjes. 
Kom mee bomen! De wandeling begint om 14.00 uur. De boom is een lust voor de ogen. Dat 
zag Eva in het Paradijs al. Een boom 
is niet alleen oogstrelend, maar ook 
een prikkel voor alle zintuigen. Snuif 
‘es aan een blad van de amberboom: 
welriekende gomhars; loop eens langs 
een pluimes: parfum komt je tegemoet. 
Beter maar niet ruiken aan gevallen 
noten van de ginkgo (zweetvoeten) of 
het blad van de hemelboom (bedorven 
pindakaas). Maar de geschiedenis van 
deze Oost-Aziatische bomen is boeiend. 
Voor inlichtingen en aanmelden: bel 
of mail op werkdagen tussen 14.00 
en 16.00 uur 030-234 3252 of post@
gildeutrecht.nl (met vermelding van uw 
telefoonnummer), of via de website: 
www.gildeutrecht.nl. De plaats van 
vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten: 
€ 8 p.p., € 4 voor kinderen beneden 12 
jaar of U-pashouders.

Dinsdag 6 augustus

Gildewandeling: Hofjes en steegjes, grachten en werven
Wandel met Gilderondleidster Corrie van Leusden 
op dinsdag 6 augustus om 14.00 uur mee door de 
verscholen hofjes vol flora en met oude bomen, 
vaak te bereiken via nauwe steegjes. Ook hoort u 
het ontstaan van de grachten en de geschiedenis 
van de wereldberoemde werven van onze mooie 
stad. Utrecht kende in de Middeleeuwen meer dan 
twintig kloosters. Dit is de reden waarom de oude 
binnenstad nog zoveel binnentuinen en hofjes 
heeft. Velen zijn behouden gebleven en zijn een 
rustpunt voor wandelaars. Maar waar ligt nu al dit 
moois? Gildegids Corrie van Leusden neemt u mee 
naar deze verscholen plekken. U kunt inlichtin-
gen krijgen en zich voor deze wandeling aanmelden op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur op tel. 
030-2343252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer), of via de 
website: www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten: € 8 p.p., € 4 voor 
kinderen beneden 12 jaar of U-pashouders.

Tot en met 1 december
 
Deftige Dieren in Kasteel Amerongen
Tot 1 december 2019 is het elke dag dierendag op Kasteel 
Amerongen! Want in de nieuwe themarondleiding ‘Deftige Die-
ren’ staan de honden, paarden, poezen en andere dieren die ooit 
op het kasteel woonden centraal. De rondleiding over adellijke 
omgang met dieren op Kasteel Amerongen geeft een verrassend 
inkijkje in het dierenleven op het adellijk Huys vanaf de 17de 
eeuw. www.kasteelamerongen.nl

Elke woensdag

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

Elke donderdag
 
Goud, zilver 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, Energieweg 7 te IJs-
selstein (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 don-
derdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis 
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat 
kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur 
bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs 
en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een 
kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 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 toegan-
kelijk, met een collecte na afloop. Hier klinkt vocale en instrumentale muziek, van de late renaissance 
tot heden, van bekende en onbekende componisten, in verschillende bezettingen, van groot orkest tot 
solistenensembles, gezamenlijk uitgevoerd door professionals en amateurs, afgestemd op de eeuwen-
oude gang door de muziekhistorische tradities. De Zaterdagmiddagmuziek fungeert als rustpunt mid-
den 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



Een enorme kudde geiten wou duide-
lijk een einde maken aan die gezapig-
heid en kwam ons in een forse draf 
tegemoet. Hoeveel het er waren? Ik 
kon ze niet tellen, maar om de gedach-
ten te bepalen houd ik het minstens op 
tweehonderd! Koeien, schapen en ook 
geiten kom je in Noorwegen op tal van 
wegen tegen, maar zo’n groot aantal 
als nu is toch tamelijk uitzonderlijk.
Bij zo’n imposante hoeveelheid geiten 
verwacht je dat er sprake zal zijn van 
een of andere menselijke begeleiding, 
een soort geitenhoeder, naar analogie 
van de in Nederland alom bekende 
schaapherder met staf en een immer 
onafscheidelijke hond. Maar niets van 
dat alles, de geiten wisten kennelijk 
precies wat ze aan het doen waren. 
Ze renden als gekken en dat alleen al 
duidde erop dat geen sprake was van 
menselijke begeleiding. Want welke 
hoeder - als er tenminste al zoiets zou 
bestaan als een geitenhoeder - zou als 
een malloot mee gaan hollen met zijn 
geiten? Ze hielden braaf de ene kant 
van de weg, maar omdat ze met zo 
velen waren, legden ze toch wel royaal 
beslag op nagenoeg de totale breedte 
van de weg. Dan wil je wel even 
remmen en zelfs op momenten even 
helemaal stil staan.

Vrolijk in de file
Aan de lange rij geiten leek geen eind 
te komen en je vroeg je af wat hen 
zoal bewoog. Als een beweegreden 
zou zijn een eind te maken aan ‘de 
gezapigheid’ op dat weggedeelte, 
dan waren ze daar voortreffelijk in 
geslaagd! Op slag stond zowel het 
tegemoetkomend als het achteropko-
mend verkeer stil of nagenoeg stil. Je 
staat ervan te kijken in welk een korte 
tijd, ondanks het geringe verkeer, file-
vorming in beide richtingen ontstaat. 
Maar…, anders dan bijvoorbeeld in 
Nederland bij filevorming, hier staan 
zonder uitzondering de gezichten van 
al die mensen in al die auto’s op ‘stand 
vrolijk’.

Men geniet, omdat men op vakantie is; 
men geniet van de niet te beschrijven 
grootsheid van de natuur rondom 
en men geniet nadrukkelijk ook van 
die geiten, die onlosmakelijk deel 
uitmaken van de ruige variatie van het 
Noorse land. Een land dat haast als 
vanzelf wereldberoemde schrijvers en 
componisten heeft voortgebracht als 
Trygve Gulbranssen en Edward Grieg. 
Een land ook dat van de bezoekende 
toerist bijna een ander mens maakt, 
een mens die zich durft over te geven 
aan beschouwingen en bespiegelin-
gen over de werkelijke waarden in 
het leven. Hoe vreemd ook wellicht, 
die geiten in dat landschap noden tot 
bespiegelingen en de gedachte dat het 
slechts stomme beesten zouden zijn, is 
verre van je.

Bespiegelingen
Bespiegelingen dus: Waarom haast-
ten ze zich zo? Wat was er áchter 
ons zo aantrekkelijk om met zoveel 
vaart naartoe te rennen? Was er mis-
schien een bok die leiding gaf aan dit 
onstuimige gedrag? En als dat al zo 
was, waarom volgden ze de leider zo 
klakkeloos en waarom was er letterlijk 
geen enkele geit die dacht: Zoek het 
maar uit, ik doe hier niet aan mee! 

Onwillekeurig dicht je die geiten men-
selijke eigenschappen toe. Waarom 
haasten wij mensen ons steeds zo, 
net als die geiten? Is dat niet zinloos, 
omdat we immers toch allemaal gelijk 

Oud en Nieuw hebben! Waarom 
denken we - figuurlijk gesproken - dat 
het gras bij de buren altijd groener is 
en lopen de mooiste meisjes altijd aan 
de overkant van de gracht?
Die geiten dachten kennelijk ook dat 
het ‘verderop’ beter was. Daar was het 
nóg beter toeven! Daar was het gras 
misschien letterlijk groener! Maar zij 
zijn geiten en wij zijn mensen die écht 
kunnen nadenken, toch?
De geiten renden kennelijk klakkeloos 
achter de oppermachtige leidende bok 
aan. Maar waarom lopen ook zoveel 
mensen zonder na te denken achter 
‘leiders’ en politieke voormannen 
aan en laten wij ons te vaak en ten 
onrechte imponeren. Waarom denken 
we niet vaker: Mekker maar aan, zoek 
het maar uit, ik doe hier niet aan mee!. 
Wij zijn toch geen geiten!

Terug naar de realiteit van toen, naar 
dat moment, die geiten op dat stuk 
weg waar het ineens een drukte van 
belang was. Je paste je als gezegd 
uiteraard aan aan de verkeerssituatie 
en stond stil of reed heel voorzichtig 

langzaam verder. Het duurde een hele 
tijd voordat die horde geiten voorbij 
was en je je weg kon vervolgen. Een 
weg die nu vol lag met geitenstront. 
Maar, één regenbuitje en ook de weg 
is weer schoon!

Afgeschreven?
Waren de geiten echt allemaal voorbij? 
Nee! Daar kwam nog één eenzaam 
geitje op verre achterstand van de 
kudde aanstrompelen! Het beestje had 
zichtbaar ondraaglijke pijn en kon met 
geen mogelijkheid de rest bijhouden. 
Pootje gebroken of zoiets? Ze wou er 
zo graag bij horen, ze bijhouden, maar 
dat lukte met geen mogelijkheid, hoe 
graag ze dat ook wou.
Je zou zo graag dat arme beestje wil-
len helpen. Maar dat was geen reële 
optie en praktisch onmogelijk.
Wat haar mankeerde zullen we nooit 
weten. Of ze op een moment de tot 
rust gekomen kudde geiten weer 
bereikte? Ook dat zullen we nooit 
weten en evenmin wat haar uiteinde-
lijke lot was. Geen van de geiten keek 
achterom naar het geitje dat achter-
bleef en nog minder werd het tempo 
aangepast. Een ding weten we wel en 
dat is dat we zelden zo’n aangrijpend 
beeld hebben gezien!
En weer krijg je associaties met het 
menselijke gedrag. Waarom lijkt het 

er sterk op dat de mensheid eerder 
geraakt is door dierenleed dan door 
het lot van medemensen? De enkeling 
in nood hebben we daar wel oog en/of 
tijd voor? Waarom hebben wij te vaak 
lak aan onze menselijke soortgenoten? 
Er zijn zoveel waaroms. . .

Luchtig slot
Om een enigszins luchtig slot te geven 
aan dit toch wel wat filosofische en be-
schouwende verhaaltje een slotalinea 
die óók een relatie heeft met geiten. Ik 
wil u niet onthouden dat wij liefheb-
bers zijn geworden van geitenkaas. In 
Noorwegen is die kaas verkrijgbaar in 
alle supermarkten en winkeltjes, bij 
benzinestations enz. Ook in Nederland 
is geitenkaas te koop, maar uitsluitend 
witte. In Noorwegen kun je ook bruine 
geitenkaas kopen. Aan de smaak moet 
je even wennen, maar zodra dat het 
geval is vind je het overheerlijk.
Ik zei tegen mijn vrouw: “Je moet daar 
niet teveel van eten, want verbeeld je 
dat je ervan gaat mekkeren!”
Ze hoefde niet na te denken en onmid-
dellijk kreeg ik respons van haar: 
“Geeft niets, eet het maar rustig, want 
mekkeren doe je toch al lang!”
Daar kon ik het weer mee doen…

Karel Beesemer
k.beesemer@planet.nl

Noors geitje zet aan tot filosoferen
Weg nummer E39, tussen Byrkjelo en Skei, is, gerekend naar 
Noorse begrippen, tamelijk druk. Maar die drukte stelt naar 
Nederlandse begrippen niets voor. Tijdenlang is er totaal geen 
tegemoetkomend verkeer en de keren dat achteropkomend ver-
keer onze auto met caravan wil passeren zijn minimaal.
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Eén strompelend geitje kwam op verre afstand strompelend achter de kudde aan

Foto: De horde geiten rende als gekken ons tegemoet

Noorse blokhut om te overnachten Schapen aan de fjord
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Oh ja! Het alfabet van onze 
jeugd

In woord en beeld roept dit boek van 
schrijver en oud-journalist Rob Krabben 
een heerlijk gevoel van nostalgie op. In 
deze uitgave van Walburg Pers, die 192 
pagina’s telt, beschrijft hij alfabetisch 
tal van onderwerpen die herinneringen oproepen aan vroeger. 
Van autoped tot zomerkamp. Een absolute aanrader!

 

Echte Dom-sokken

Het is nu al een echte hit 
onder 50-plussers (en 
jongeren!): echte Dom-
sokken! Deze sokken 
met de afbeelding van 
de Utrechtse Dom erop 
zijn verkrijgbaar in 
de maat 39-42 en de 
kleur blauw. Om met 
beide voeten op z’n 
Utregs in je schoenen 
te staan. Leuk voor 
jezelf of als cadeautje!

 

Dom-sokken in zomerkleur 
geel

Naast de blauwe echte Utrechtse 
Dom-sokken (zie links hiernaast) 
hebben we nu ook een heuse 
zomervariant van deze sokken in 
de aanbieding. Het zijn sokken 
met precies hetzelfde motief van 
de Utrechtse Dom, ook in de maat 
39-42, maar dan in de kleur geel. Vrolijk en gezellig. Om weg 
te geven of lekker zelf te houden!

 

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

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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

Ja, ik bestel:

Bezigboek

Bezigboek is een doe-boek ‘voor niet 
meer de jongste’. Het is het debuut van 
schrijfster Ine Pfeil-van Rongen (73) en 
bestaat naast verhalen en gedichten uit 
taal- en woordspellen, kleuropdrachten, 
raadsels en kwissen. Een lees-, doe-, 
denk- en puzzelboek van 122 pagina’s. Leuk om zelf mee 
bezig te zijn of cadeau te geven.

 

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.

 

Was getekend 
Anton Pieck

Prachtig geïllustreerd 
boek met werk 
van de beroemde 
tekenaar Anton 
Pieck. De tekenin-
gen 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!

 

Oma kan jij nog huppelen?

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

 

Utrecht bouwt 1945-1975

Dit boek geeft een prachtig tijdsbeeld en 
een overzicht van alle ontwikkelingen 
in en rond de stad Utrecht, waar in deze 
periode diverse uitbreidingswijken 
verrezen. Het boek is geschreven en 
samengesteld door Arjan den Boer, 
Bettina van Santen en Ronald Willemsen in samenwerking 
met de gemeente Utrecht.

 

Van stadsie tot stad. 
Utrecht 1950-1975

Dit fotoboek van Ad van Liempt 
en Ton van den Berg geeft een 
indruk van ontwikkelingen in 
de stad Utrecht tussen 1950 en 
1975. Het is samengesteld met 
onder andere de beste amateur-
foto’s die de auteurs kregen 
toegezonden na een oproep via 
de lokale media en sluit aan op een gelijknamige expositie die 
vorig jaar de hele maand april was te zien in het Stadskantoor in 
het kader van de manifestatie ‘Utrecht 50/75’.

 

€ 19,99

€ 14,95

€ 14,95

€ 19,95

€ 10,00

€ 19,95

€ 12,95 € 24,95 € 24,95

Oh ja! Het alfabet van onze jeugd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€  19,99

Echte Dom-sokken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€  14,95

Dom-sokken in zomerkleur geel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€  14,95

Eerste Bezig Boek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€ 19,95

Utrechts kleurboek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€  10,00

Was getekend Anton Pieck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€  19,95

Oma kan jij nog huppelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€  12,95

Utrecht bouwt 1945 -1975  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€  24,95

Van stadsie tot stad . Utrecht 1950-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€  24,95

111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .€  16,95



Dat deel van Utrecht was net een 
dorp in de stad. School, kerk en alle 
noodzakelijke winkels zaten op of om 
de hoek. Mijn twee jaar oudere broer 
en ik maakten al snel vrienden en zo 
gebeurde het dat er in de zomer regel-
matig klonk: “Ga je mee naar Wikart”. 
Om te zwemmen. Wij wisten niet be-
ter of dat zwembad heette zo. Wisten 
wij veel en misschien de meeste vrien-
den ook niet. Dat zwembad heette 
geen Wikart, maar de badmeester van 
dat zwembad. Ik kwam daarop toen ik 
het verhaal van Bert Kieboom las over 
OZEBI op de Biltstraat.
Het betreft hier het zwembad De 
Minstroom, aan het eind van de Rem-
brandtkade. Wij liepen daar regelmatig 
in de zomer naartoe om een middag te 
zwemmen of wat daarvoor doorging. 
Prijs fl. 0,03.
Op onderzoek naar hoe dat zwembad 
zo lang de naam van die ook befaamde 
badmeester kreeg, stuitte ik op een 
artikel in het Utrechts Nieuwsblad van 
23 juni 1936. Ik citeer letterlijk:
“Oud-badmeester van de zwemschool 

aan de Rembrandtkade na langdurige 
ziekte op 64-jarigen leeftijd ontsla-
pen. Gisteren is hier ter stede na een 
vrij langdurige ziekte overleden den 
verleden jaar op wachtgeld gestelde 
badmeester van de zweminrichting “de 
Minstroom” aan de Rembrandtkade, 
Johannes Cornelis Wikart. Stellig 
zal dit bericht in breden kring met 
leedwezen vernomen worden, daar 
de heer Wikart, die 32 jaar lang de 
belangen van zijn zwemschool aan de 
Rembrandtkade - men zei vroeger im-
mers altijd “zwemmen bij Wikart” - op 
waarlijk niet te overtreffen wijze heeft 
behartigd. Wikart is verleden jaar bij 
zijn afscheid hartelijk en welverdiend 
gehuldigd. Velen hebben toen gehoopt, 
dat hij nog lange jaren van een welver-
diende rust had mogen genieten. He-
laas heeft dit niet zo mogen zijn. Een 
slepende ziekte dwong tot opname in 
het Diaconessenhuis. Hier is hij in den 
leeftijd van 64 jaar ontslapen. Wikart 
werd op 2 November 1871 geboren en 
werd op 34-jarigen leeftijd aangesteld 
- 27 April 1903 trad hij in dienst - als 

badmeester der gemeente Utrecht. 
Tot verleden jaar toe heeft Wikart zijn 
beste krachten gewijd aan de zwem-
school, die hem zoo na aan het hart 
lag. Verleden jaar - Wikart was toen 
64 - begon zijn gezondheidstoestand te 
verslechteren, zoodat men besloot hem 
een jaar op wachtgeld te stellen.

Voor Wikart in gemeentedienst kwam, 
was hij reeds vijf jaar aan de zwem-
school Vossegatschedijk verbonden 
geweest en tevens vijf jaar aan die van 
het sportterrein van Moerkoert, welke 
inrichting twee jaar na de openstel-
ling van de inrichting “de Minstroom” 
opgeheven werd. Alles bij elkaar heeft 
de heer Wikart 42 zomers zijn diensten 
gedaan als badmeester.
Gedurende het bestaan van de badin-
richting heeft deze niet veel wijzigin-
gen ondergaan. Slechts in 1914 werd 
een aantal kleedkamertjes bijgebouwd, 
terwijl aan den rechterkant een schut-
ting verrees, die de inrichting voor 
nieuwsgierige blikken verborgen 
hield. In dat jaar werd nl. ook aan 
de dames gelegenheid geboden in 
de Minstroom te komen zwemmen. 
Donderdag as. zal het stoffelijk over-
schot van den ontslapen badmeester, 
die zich in zijn langen loopbaan als 
badmeester vele vrienden en bekenden 
heeft verworven, op de tweede Alge-

meene Begraafplaats (Covelswaede) 
aan de schoot de aarde toevertrouwd 
worden.
Stellig zullen velen hem op zijn laatste 
gang - de stoet vertrekt van het Diaco-
nessenhuis - nog een groet brengen.
Wij weten dat met ons zeer velen 
getroffen zullen zijn door het ontsla-
pen van badmeester Wikart, die des 
zomers van ‘s morgens 6 uur tot ‘s 
avonds een half uur voor zonsonder-
gang met een zeldzame gelijkmatig-
heid van humeur een wakend oog in 
het zeil hield in de zwemschool “de 
Minstroom”

Vergissen wij ons niet, dan is tijdens 
het badmeesterschap van Wikart in de 
zwemschool nimmer een ongeluk met 
doodelijken afloop gebeurd.”

Tot zover het bericht over een 
badmeester van een ook niet meer 
bestaand zwembad. Toen ik in 1940 
naar Utrecht kwam, bestond badplaats 
de Biltsche Grift ook al niet meer.

Pieter C. van der Steeg
pietvandersteeg@gmail.com

‘Ga je mee naar Wikart?’
‘Ga je mee naar Wikart?’ Die uitspraak werd nogal eens gebe-
zigd in de eerste zomers, die ik in Utrecht doorbracht. Ik heb het 
dan over de jaren 1940 en verder. Ik kwam op achtjarige leeftijd 
in Utrechts Wittevrouwen (Bollenhofschestraat/Bladstraat en 
omstreken) te wonen, omdat mijn vader vanwege zijn werk van 
Alkmaar naar Utrecht werd overgeplaatst
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Zwemmen in zwembad De Minstroom was zwemmen bij Wikart, circa 1930 (foto: Het Utrechts 
Archief)

pen periode.

Ik ben lekker aan het genieten van 
een goed boek, als ik, op een gegeven 
ogenblik, een kindje hoor huilen.
Het is een jongetje van een jaar of 
vier, dat helemaal alleen, op een 
stenen paaltje aan de zijkant van ons 
huis, verdrietig zit te zijn. Ik loop naar 
het jongetje toe en vraag hem of hij 
misschien de weg kwijt is en niet meer 
weet waar hij woont. Hij is niet erg 
spraakzaam en oogt behoorlijk verle-
gen. Terwijl ik hem gerust probeer te 
stellen, komt er een mevrouw, met een 
klein meisje en een grote zwarte hond, 
nogal driftig de hoek om lopen. Het 
jongetje is erg blij haar te zien en stopt 
direct met huilen. Om hem te troosten 

vraag ik hem of hij en het andere 
kindje, dat zijn zusje blijkt te zijn, een 
ijsje lusten.
De mevrouw, met een Aziatisch 
uiterlijk, is erg opgelucht bij het 
weerzien van het kindje en begint een 
heel verhaal in gebrekkig Nederlands 
tegen me te vertellen. Ze komt van 
Bali, waar ze, zoals ze vertelt om de 
vijf jaar haar familie, die ze erg mist, 
bezoekt. Het is geen optie, vanwege 
de hoge kosten, dat de familie naar 
Nederland komt. “Familie erg arm 
en weinig centen”, vertelt ze nogal 
emotioneel. Ik vind het erg moeilijk 
haar te verstaan, maar begrijp wel, dat 
ze superblij is, dat het jongetje terecht 
is. Uit haar verhaal maak ik op, dat de 
kindjes van haar vriendin zijn, en zij 
vandaag de oppas is..
“Ikke schoen maken”, vertelt ze.
“Ooooh, u maakt schoon!”, zeg ik.
“Neeeheeee...… ik schoen make !”
“Jaja, ik begrijp u.....u doet schoon 
maken bij uw vriendin.”
“Neeeee.....ikke schoen make, in de 
Kerkstraat.”
“O, nu snap ik het,” zeg ik, “u maakt 
schoon in de Kerkstraat.”
” Neehee…..! Ik woon met schoema-
ker.
Ik u daar gezien.”

Toen viel bij mij het kwartje. Zij is de 
vrouw van de schoenmaker, die zijn 
winkeltje in de Kerkstraat heeft.
Toen ik daar nog niet zo lang geleden 
was, kwam zij binnen lopen met de 
grote zwarte hond. De hond herinner 
ik me, als beestjesfreak, nog goed, de 
vrouw echter wat minder. Inmiddels 
is mijn Jan er ook bij komen staan 
en hoort het een en ander aan. Als hij 
begrijpt dat de vrouw uit Bali komt, 
begint hij over het lekkere Indonesi-
sche eten, dat hij door zijn Mariniers-
tijd nog altijd een ‘blauwe hap’ noemt.
“Ikke voor u iets lekkers koken en ik 
dan komen brengen”, zegt ze op een 
gegeven ogenblik.
“Nou, wat een brenger”, antwoordt 
Jan hierop. “Dat is niet verkeerd. 
‘Terima kasih kembali’ “ (Dank u wel, 
graag gedaan) zegt hij lachend. Een 
zin, die hij zich nog uit zijn tijd, in 
Nieuw Guinea herinnert.
De dame is helemaal in haar sas, met 
zo’n bedankje in haar ‘moeders taal’. 
Bij het weggaan geeft ze mij zowaar 
een knuffel. Dan stapt ze op Jan af, die 
dan ook, tot zijn grote verbazing, een 
knuffel krijgt. Nu maar afwachten of, 
en wanneer, ‘de blauwe’ hap bezorgd 
wordt!

Schoonmaker
Toen ik dit verhaaltje tegen mijn 
schoondochter Denise vertelde, kwam 
zij met een soortgelijk verhaal.
Op haar werk meldde zich, nog niet 
zo lang geleden, een meneer, die 
het ook over ‘schoen maken’ had. 
Meneer bleek van oorsprong uit Syrië 
te komen en sprak zeer gebrekkig 
Nederlands. Na wat over en weer 
gepraat legde Denise legde hem, met 
handen en voeten uit, dat hij niet aan 
het goede adres was en wees hem 
de weg naar de schoenmaker in de 
binnenstad. Enige tijd later kwam de 
man, samen met zijn baas, weer bij 

Denise aan de balie. Wat bleek.....deze 
meneer zocht geen schoenmaker, maar 
was de schoonmaker die aan de bak 
moest in het pand waar Denise werkt. 
Toch eigenlijk best een heel goed 
idee, Nederlandse taalles, tijdens het 
integreren!

Clasien Calboo-Heideman
Vianen

 

Schoenmaker en schoonmaker
Omdat wij de achtertuin op 
het zuiden hebben, kan het er, 
in de zomer bij hoge tempe-
raturen, erg warm zijn. Toch 
zouden we niet anders willen. 
Dit, omdat we al vroeg in het 
voorjaar, tot laat in het najaar, 
bij aangenaam weer, van onze 
tuin kunnen genieten. Als het 
erg warm is, verkassen we 
naar de koelere voortuin op 
het noorden. Zo ook tijdens 
de warme dagen van afgelo-
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WEET WAAR JE SCHOENEN VANDAAN KOMEN 
Iedereen is op zoek naar duurzame en ecologische producten. Dit bracht het Duitse 
outdoormerk Meindl bij de visie ‘Identity Leer’.

Iedereen is op zoek naar duurzame en ecologische producten. Dit bracht het Duitse outdoormerk 
Meindl bij de visie ‘Identity Leer’.

Het Identity-label geeft je zekerheid over het leer dat in jouw schoen is verwerkt. Door het 
identi� catienummer achterhaal je de hele individuele geschiedenis van je wandelschoenen en krijg je de garantie van een 
biologisch, ecologisch en regionaal product dat zo uniek is als een vingerafdruk.

Meindl heeft een regionaal samenwerkingsverband met partners en leveranciers voor volledige transparantie over de herkomst 
van het gebruikte leder. Voor Meindl zijn de ecologische aspecten en duurzaamheid bijzonder belangrijk. Het concept is ontstaan 
op de bergweide waar de runderen ecologisch verantwoord grazen en leven. Enkel het beste leder van deze ecologische runderen 
wordt gebruikt. Daar krijgen de biologische huiden ook hun Identity-nummer toegewezen. Dit nummer blijft behouden bij de 
verdere verwerking tot de uiteindelijke, afgewerkte schoen.

Het Identity Leer is de oplossing naar jouw vraag naar een ecologisch 
en duurzaam product. Veelal zijn de schoenen voorzien van een
waterdichte voering, waardoor jouw voeten warm en droog blijven. 

Een gratis voetkundig onderzoek door gediplomeerd personeel behoort 
bij de advisering binnen de Beterlopenwinkel.

George in der Maur Beterlopenwinkel 
Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Elektrische 
Zonnebloemauto

Te huur voor € 40  per dag
(géén laadkosten)

Omdat je  
er lekker zelf op 
uit wilt trekken…
…kun je een Zonnebloemauto huren.  
Deze 100% elektrische rolstoelauto  

biedt flexibel, betaalbaar en  
duurzaam vervoer voor rolstoel- en  

scootmobielgebruikers.

ANBI In samenwerking met:

Meer informatie en reserveren via 
zonnebloem.nl/zonnebloemauto
088 001 67 17
Boogh, De Paraplu
Van Bijnkershoeklaan 10
3527 XL Utrecht T H U I S  I N  D E  B U U R K E R K

2 juni 2019 t/m 5 januari 2020

O N T D E K  D U I Z E N D  J A A R  A A N 
V E R H A L E N  O N D E R  É É N  D A K



Een heuse moeder en een sterke vader: 
kun je een nog mooier geschenk uit de 
hemel krijgen? En dat in 1946. Ik was 
trots op mijn vader, want als er iemand 
mij iets wilde aandoen, dan trad hij 
met een grote stap naar voren uit 
zijn vormloze eenzaamheid en sprak 
dan de ‘vijand’ toe. Zijn toekomstige 
contouren werden langzaam zichtbaar, 
maar hij was er.

Mijn moeders familie was afkomstig 
uit Oost-Europa. Sinds 1990 is de 
naam veranderd in de Ukraina, met 
als hoofdstad Kiev. Tot die tijd maakte 
de Ukraina deel uit van het grote 
Rusland. Leuk allemaal, totdat mijn 
ouders besloten in 1965, op zondag 15 
juli, met de trein van het eerste perron 
van ons machtige Utrecht naar Kiev 
te reizen. Moest wel, want op de fiets 
was het te ver…

Visum
In die tijd, 1965 dus, kwam er heel 
veel voor kijken voordat de trein ver-
trok. Je had toen ook een visum nodig 
voor de DDR (Oost-West Berlijn), 
voor Polen en een visum natuurlijk 
voor Rusland (toen nog de Sovjet 
Unie: CCCP). Hotel boeken en de aan-
schaf van treintickets werden gedaan 
door het reisbureau Vernu Reizen in 
Amsterdam. Want zonder een hotel 
geboekt te hebben, kreeg je geen 
visum voor Rusland. Gelukkig is er 
het een en ander veranderd in de loop 
der jaren. Dit reisbureau is inmiddels 
opgeheven.

Er gingen, en dat weet ik nog goed, 
wel twaalf koffers mee voor de familie 
aldaar met allerlei geschenken, zoals 
schoenen, kleding, etenswaren, en 
onze beroemde Hollandse kaas. Laat 
ik vooral de klompen niet vergeten. 
Ook voor onderweg werd veel aan-
dacht geschonken aan eten en drinken. 
De aandelen van Heineken stegen 
plotseling naar ongekende hoogte…

Noord West Express
In de trein was alles voor mij en de 
oude heer totaal onbekend. Neem al-
leen maar de taal, Russisch. Nu red ik 
me goed, maar in 1965 dus niet. Aan 
mijn moeder hadden we geen kind. 
Zij keek haar ogen uit tijdens die reis 
en praatte met iedereen, ondanks tro-
pische temperaturen in die Russische 
slaapwagon. Deze trein was de Noord 
West Express. Die reed van Londen 
via Harwich, Hoek van Holland, 
Utrecht naar Moskwa! Mijn moeder 
ging voor het eerst na bijna 25 jaar 
terug naar haar vaderland.
Nu is het reizen naar de Ukraina 
eenvoudiger geworden. Je hebt geen 
visum meer nodig voor Polen en Kiev, 
hotels boekt men via internet en men 
reist via Amersfoort naar Berlin-
Ostbahnhof, even naar de plaatselijke 
Lidl, want ja eten en drinken moet je 
wel blijven doen. Maar ik dwaal af…
Na een treinreis van bijna vier dagen 
arriveerden wij met onze twaalf kof-
fers in Kiev. In de vroege morgen. 
Maar het was al bloedheet. Wat wil 
je: Ukraina heeft een landklimaat. De 

hereniging met de voor mij onbekende 
familie was natuurlijk onbeschrijfelijk 
indrukwekkend. Wat wil je als je na 
25 jaar je familie weer kunt omarmen 
.De tranen vloeiden als een waterval 
bij beide partijen. Ik voelde dit als een 
gedeelte van mijn geboortegeschenk.
Treurig was het voor een ieder toen 
we weer moesten terugkeren naar onze 
Domstad, zeg maar perron een.

Berlijn
Deze treinreis naar het onbekende 
Oost-Europa is voor mij van grote 
invloed geweest. Als ik weer een reis 
ging boeken naar het oosten, stip-
pelde ik de bezienswaardigheden uit 
die ik moest bezoeken, zoals musea, 
maar vooral resten van de Tweede 
Wereldoorlog. Wel, dat is mij redelijk 
tot goed gelukt,. De stad Berlijn heeft 
veel oorlogswonden, die nu nauwe-
lijks terug te vinden zijn, tussen de 
hoogbouw, moderne woonblokken, 
moderne hotels, concertgebouwen, 
opera, enorme warenhuizen, kunst met 
een grote K, monumenten, schilder-
achtige parken en veel leuke terrassen 
met goed bier en lekker eten.

Bunker van Hitler
Op mijn ontdekkingstocht door Ber-
lijn, tijdens de DDR-tijd in 1977, liep 
ik nietsvermoedend door de wereldbe-
roemde WilhelmstraBe. Voor mij geen 
onbekende straat, maar een straat met 
enorm veel geschiedenis. Het wereld-
beroemde Adlonhotel, het Rijksdagge-
bouw met de tekst Dem Deutsche Volk 
aan de gevel, de bekende Brandenbur-
ger Tor. Toen ik voor deze Tor stond, 
kon ik me niet voorstellen wat een 
belangrijk monument dit was voor 
de hele wereldgeschiedenis. Kaiser 
Wilhelm, revoluties, Rosa Luxem-
burg, Marx Engels enzovoorts. Maar 
vooral de opdeling van Berlijn. Wat 
te denken van de beruchte Berlijnse 
Muur, waar tientallen mensen om het 
leven kwamen. Doodgeschoten omdat 
men snakte naar de vrijheid, vrijheid 
van mening, geloof, maar vooral 
weg van de onderdrukking, van de 
DDR-heilstaat met alles wat daarmee 
te maken had. Ik liep dus door de 
WilhelmstraBe en zag ter hoogte van 
de Bunker van Hitler mensen werken 
die de puinhopen van de voormalige 
bunker aan het verwijderen waren. 
Nieuwsgierig als ik ben, ging ik naar 
deze gigantische puinhoop toe. Het 
was ten strengste verboden met deze 
arbeiders te praten. Dat had ook eigen-
lijk geen nut, want deze mensen waren 
afkomstig uit Vietnam. Het waren 
studenten en ze spraken geen enkele 
andere taal. Langzaam liep ik over 
deze beruchte puinhoop, kijkend naar 

links en rechts om ieder gedeelte in 
mij op te nemen. Wat zich hier tussen 
1933 en mei 1945 heeft afgespeeld is 
terug te vinden in honderden boeken 
en te zien in speelfilms.

Parkeerplaats
Vanaf 1938 tot 1945 is er gewerkt 
aan deze bunker, die gebouwd werd 
door onder andere gevangenen uit 
concentratiekampen. De gemiddelde 
diepte was vier tot vijf meter. Er werd 
gewerkt met gewapend beton. De 
bunker had twee gedeeltes en telde 
dertig kamers. Er was een voorbunker 
en een nieuwe bunker voor Hitler, die 
hier in januari 1945 zijn intrek nam. 

Deze bunker bezat een enorme diesel-
generator die voor frisse lucht zorgde. 
Men was bang voor gifgas. Over de 
gehele bunker had men een aarden 
wal aangebracht. De rest van deze 
bunkergeschiedenis is u waarschijnlijk 
wel bekend.
Ik was wel op tijd, want het terrein 
werd gereed gemaakt voor hoogbouw 
en, schrik niet, een parkeerplaats. Nu 
staat er op deze plek een plattegrond 

met rondom enorme hoogbouw. Ik heb 
een indruk gekregen in mei 1977 hoe 
het hier was.

Indrukwekkend
Ik heb ook een paar maal een bezoek 
gebracht aan KZ Lager Oranienburg-
Sachsenhausen, 35 kilometer ten 
noorden van Berlijn. Opgericht in 
1936 door de SA. Totaal hebben daar 
200.000 mensen gevangen gezeten, 
onder de meest afgrijselijke omstan-
digheden. Berucht is de tekst met 
grote letters op de ijzeren toegangs-
deur te lezen: ‘Arbeit macht frei’. Tij-
dens de dodenmars in 1945, kort voor 
de bevrijding van dit beruchte kamp, 

stierven er nog eens 6000 onschuldige 
mensen.
Het was indrukwekkend op al deze 
plaatsen rond te kijken. En dat al-
lemaal naar aanleiding van de grootste 
reis uit mijn jeugd, per trein naar 
Oekraine.

Jack Meulman
Nieuwegein
mariolanza@kpnmail.nl

Treinreis naar Kiev en Hitler’s bunker
Als kind in de jaren vijftig vroeg ik vaak aan vrienden en kennissen wat hun mooiste geschenk was 
dat zij ooit, bij speciale gebeurtenissen, ontvingen. Natuurlijk was dat altijd hetzelfde. Een brand-
weerauto voor de jongens en voor de meiden een grote pop,  of kleurpotloden, Legoblokken, dan 
wel een voetbal of treintjes die je moest opwinden. In sommige gevallen een seizoenkaart voor het 
Noorderbad. Maar mijn mooiste geschenk was wel: ouders!
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De trein naar Berlijn en Kiev

Op deze plaats in Berlijn was vroeger de bunker van Hitler

Kiev in de jaren zeventig Jack Meulman bij het monument ter herdenking van de strijd tegen het fascisme in Oost-Berlijn

Brandenburger Tor in Berlijn, jaren zeventig



Vakantieverhalen welkom!
Ook in augustus willen we nog 
een aantal leuke vakantieverhalen 
plaatsen in De Oud-Utrechter. Heeft 
u nog een leuk vakantieverhaal of 
een anekdote over de vakantietijd 
van vroeger. Ging u al op reis in 
binnen- of buitenland? Of bleef u nog 
gewoon thuis en hoe kwam u dan de 
schoolloze periode door? Zet ‘m op 
papier en stuur ‘m ons toe. Per post of 
per mail, het mag allebei. Ons adres: 
Redactie De Oud-Utrechter, Postbus 
615, 3500 AP Utrecht of per mail: 
info@deoud-utrechter.nl

Gildewandeling: De noorde-
lijke binnenstad
Woensdag 31 juli kunt u met Gilde-
gids Paul Vergeer wandelen door de 
noordelijke binnenstad. De wandeling 
start om 19.30 uur en duurt anderhalf 
uur. De noordelijke binnenstad is 
voor veel mensen een gebied om snel 
doorheen te fietsen, maar vroeger was 
het een adellijke wijk waar stadsbe-
stuurderen en andere hooggeplaatste 
personen woonden. Ook was er het 
klooster van de Wittevrouwen en het 
begijnhof, grenzend aan een geheime 
tuin waar vrijwel geen Utrechter in 
geweest is. Maar misschien komt daar 
verandering in. Professor F.C.Donders 
had hier zijn eerste -gespecialiseerde- 
oogziekenhuis.
U kunt inlichtingen krijgen en zich 
voor deze wandeling aanmelden op 
werkdagen tussen
14 en 16 uur op 030 234 3252, via 
e-mail: post@gildeutrecht.nl (met 
vermelding van uw telefoonnummer), 
of via de website: www.gildeutrecht.
nl. De plaats van vertrek hoort u bij 
aanmelding. Kosten: € 8 p.p., € 4 
voor kinderen beneden 12 jaar of U-
pashouders.

Wandelen langs architectuur 
begin twintigste eeuw
Vrijdag 2 augustus kunt u met Gilder-
ondleider Alfred Sturkenboom of Rien 
Stein een wandeling maken langs 
bijzondere gebouwen die ontworpen 
en gebouwd zijn in de eerste helft van 
de twintigste eeuw. De wandeling start 
om 11.00 uur en duurt anderhalf uur. 
Tijdens de wandeling ziet u bouwstij-
len uit de eerste helft van de twintigste 

eeuw, waaronder de Amsterdamse 
School en de Art Nouveau/Jugendstil. 
Gebouwen ontworpen door Baanders, 
Rijksen, Rietveld en andere architec-
ten. U kunt inlichtingen krijgen en 
zich voor deze wandeling aanmelden 
op werkdagen tussen 14 en 16 uur 
op 030 234 3252, via e-mail: post@
gildeutrecht.nl (met vermelding van 
uw telefoonnummer), of via de web-
site: www.gildeutrecht.nl. De plaats 
van vertrek hoort u bij aanmelding. 
Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen 
beneden 12 jaar of U-pashouders.

Zomeractiviteiten Fort aan de 
Buursteeg
Een dagje uit op het Fort wordt een 
hele belevenis met onze zomerse 
activiteiten. Hou www.grebbelinie-
bezoekerscentrum.nl in de gaten voor 
het actuele programma. Een greep uit 
de agenda:
Beleef de Tachtigjarige oorlog Zaterdag 

27 en zondag 28 juli trainen re-
enactors op het Fort. Zij brengen 
de geschiedenis van de Tachtigja-
rige Oorlog tot leven en trainen de 

vaardigheden die nodig waren in die 
tijd. Op 27 juli bouwen de re-enactors 
van het O’Neill Regiment hun tent op 
en op 28 juli trainen ze in de ochtend 

tussen 11.00 en 12.45 en in de middag 
tussen 13.30 en 16.00.

Rondleiding Zondag 4 augustus en 
zondag 1 september om 14.00 kunt u 
aansluiten bij een open rondleiding. 
Eén van onze gidsen neemt u mee 
over het fort en vertelt u over deze 
plaats in de Grebbelinie. Bij nat weer: 
doe stevige schoenen aan, die vies 
mogen worden. Aanmelden kan door 
een mail te sturen naar info@greb-
beliniebezoekerscentrum.nl Kosten: € 
5 per persoon.

Naast deze geplande activiteiten, 
hebben we voor spontane bezoekers 
wat in petto. Kinderen van 3 t/m 9 jaar 
kunnen Fortepad Het Dappere Sol-
daatje doorlopen. De route is uitgezet 
langs tien soldatenpaaltjes. Bij elk 
paaltje hoort een opdracht. Wie alle 
opdrachten met succes uitvoert, komt 
met naam in het Dappere Soldaten-
boek van het Fort aan de Buursteeg. 
Vraag bij de balie van het bezoekers-
centrum naar de opdrachten. Ouders/
oppas en andere begeleiders mogen 
natuurlijk ook meedoen. Kosten: € 
2,50 per kind. Leuk ook voor ouderen 
met kleinkinderen om te doen. Voor 
groepen kinderen van 8 t/m 12 jaar 
hebben we een actief kennisspel dat ze 
in teams uitvoeren. Het team dat het 
snelst de antwoorden op alle vragen 
heeft gevonden, wint!
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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.

Gildewandeling: Utrechtse schilders uit de Gouden Eeuw

Donderdag 1 augustus kunt u met Gildegids Karen Wesdorp en/of Geert Boorsma wandelen door het Utrechts Muse-
umkwartier. De wandeling start om 11.00 uur en duurt anderhalf uur.
Wist u dat Rembrandt en Rubens zijn geïnspireerd door onze Utrechtse schilders? Tijdens de wandeling gaan we langs 
hun ateliers, woonhuizen en de tekenschool. U krijgt informatie over het schildersvak, het -gilde en de studiereizen die 
ze maakten naar Italië.

U kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wandeling aanmelden op werkdagen tussen
14 en 16 uur op 030 234 3252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer), of via 
de website: www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen 
beneden 12 jaar of U-pashouders.

Gildewandeling: Beelden en gevelstenen

Dinsdag 30 juli kunt u met Gildegids Rien Stein een stadswandeling maken 
langs de beelden en gevelstenen in de Utrechtse binnenstad. De rondleiding start 
om 11 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. De gehele binnenstad van Utrecht 
is opgesierd met beeldhouwwerken, groot en klein. Soms prominent aanwezig, 
soms heel onopvallend. Onder de reliëfs aan de muren en onder de lantaarnpa-
len zitten ware kunstwerkjes verborgen. De rondleider neemt u mee langs een 
aantal van deze kunstwerkjes en vertelt erover. U zult verbaasd zijn hoe rijk de 
Utrechtse binnenstad versierd is!
U kunt inlichtingen krijgen en zich voor deze wandeling aanmelden op werkda-
gen tussen
14 en 16 uur op 030 234 3252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met vermel-
ding van uw telefoonnummer), of via de website: www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding. 
Kosten: € 8 p.p., € 4 voor kinderen beneden 12 jaar of U-pashouders. 
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De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging 
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in 
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie. 
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze 
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie 
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

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

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

Advertenties:
José Gouweleeuw, 
030-8200570

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

Eindredacteur:
Fred Wallast
Tel: 030 - 302 00 17

Esmay Hoekman:  
Tel: 030 - 82 00 570

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel



Herman Willemse
Geweldige prestatie van Maarten van 
de Weijden. Werelds! We hebben het 
vaak over Utrechtse sporthelden, maar 
over Herman Willemse lees of hoor je 
nooit iets. Hij zwom over oceanen en 
zeeën. Prestaties van wereldformaat. 
Herman was onderwijzer op een 
school aan de Weerdsingel in de jaren 
vijftig/zestig, juiste tijd weet ik niet. 
Dat was ook een Utrechtse sportheld, 
maar zonder enige aandacht. Of heb ik 
wat gemist?

J. Geijtenbeek
Oudenoord 76
Utrecht

Vakantie na 1945
Ik kan mij nog goed de Vakantie-
ontspanningsweken herinneren, van, 
ik dacht, drie weken in de grote zo-
mervakantie, gehouden voor de jeugd 
in verschillende wijken van Utrecht. 
Mijn weken heb ik een paar maal 
doorgebracht op het voetbalveld van 
UVV, achter de benenfabriek (’Benen-
kluif’ voor ons). Er waren leiders en 
leidsters die je de hele dag bezighiel-
den met allerlei spelletjes. Als het 
regende werden we vermaakt op de 
heuse tribune van de bekende voetbal-
club. Of we liepen naar de binnenstad 
om een voorstelling te bezoeken in 
de Schouwburg, of in een zaal van de 
Jaarbeurs aan het Vredenburg.

Mijn vader had na 1950 een tenthuisje 
bemachtigd aan het begin van de bou-
levard van Katwijk. Een hele mooie 
omgeving van duinen, strand en zee. 
Er stonden vaste huisjes en tenthuis-
jes. In de tenthuisjes waren slaapzak-
ken gevuld met stro. Later kwam 
ik die weer tegen tijdens de eerste 
maanden van mijn dienstplicht bij de 
Luchtmacht in Nijmegen. De zakken 
waren door mijn moeder gemaakt op 
de trap-naaimachine en die moesten 
ter plaatse gevuld worden met stro. 
Een stoffig gevecht om zo’n zak rede-
lijk bol gevuld te krijgen (het moest 
echter niet te lang gaan regenen).
Er waren op dit terrein veel families 
uit Utrecht, met onder anderen veel 
voetballers van DOS. Het was leuk 
deze van dichtbij mee te maken en 
te zien voetballen in het zand rond 
de huisjes en het harde zand aan de 
zee. Er werd eten gekookt buiten het 
tenthuisje op een butagasstel onder 
een afdakje. Het was echt behelpen. 
Tevens kreeg mijn moeder dikke 
voeten en benen van het door het rulle 
zand lopen.
De tenthuisjes werden na een paar 
seizoenen opgeheven, onder andere in 
verband met brandgevaar. Centen voor 
een vast huisje waren er niet.

Ton van Kuijk
Managuahof 40
2548 GW Den Haag

Seinhuis
Ik heb geen vraag, maar een kleine 
correctie en aanvulling op het artikel 
over het seinhuis, geschreven door 
Victor Lansink in De Oud-Utrechter 
van vorige keer. Victor schrijft dat de 
familie Steen in het seinhuis heeft ge-
woond, maar dat was Jan Steenhuizen 
met zijn vrouw Martha Lambrechts. 
Jan was een broer van mijn vader, dus 
een oom van mij. Ik zal best wel eens 
in het seinhuis zijn geweest, maar kan 
me er helemaal niets meer van herin-
neren. Jan woonde na zijn trouwen 
eerst in bij een broer van mijn opa 
Steenhuizen in de Van Marumstraat. 
Op 15-2-1950 gingen mijn oom en 
tante in het seinhuis wonen, Kanaal-
straat 1. Daar hebben ze zes jaar 
gewoond, want op 2-10-1956 kregen 
ze eindelijk een woning toegewezen in 
de Rijnesteinhof in Hoograven. Toen 
mijn tante was overleden, heb ik haar 
huis opgeruimd en kwam ik nog een 
boekje tegen van de wasserette waar 
zij haar was liet wassen. Het waren 
vooral lakens, slopen, theedoeken, en 
handdoeken. Mijn tante zag blijkbaar 
geen kans dat allemaal te wassen in 
het seinhuis. Het was toch behelpen. 
Tot zover mijn gegevens over de 
adressen van mijn oom Jan Steenhui-
zen.

Bregje Smiesing-Steenhuizen
blgsteen@xs4all.nl
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. moeilijk oplosbaar probleem; 7. vuurwapen; 12. vruchtennat; 13. langspeelplaat; 14. dutje; 15. muzieknoot; 17. Nederlandse 
violist en orkestleider; 19. inwoner van Thailand; 21. cilinderinhoud; 22. ogenblik; 24. plaats in Engeland; 27. bloeimaand; 
28. zangstuk uit een opera; 30. zoon van Noach; 31. uitroep van opluchting; 32. helend smeersel; 33. bouwland; 35. arbeid-
zaam; 37. valies; 38. kleine wilde duif; 41. plaats in Gelderland; 42. jaargetijde; 44. zeegras; 46. zwemvogel; 47. telwoord; 48. 
iemand met werkelijkheidszin; 49. deel van been; 50. strook; 52. Mexicaanse munt; 54. een uiltje knappen; 56. zangstem; 
58. Europese vrouw; 61. scheepsvloer; 62. jaargetijde; 64. voor (in samenst.); 65. land in Azië; 67. muzieknoot; 68. ernstig; 
70. aardheuvel; 72. afgericht; 73. verkoper van medicijnen; 76. toverheks; 77. bekende Nederlandse motorrace; 78. moeilijk 
buigzaam; 79. geestdrift; 81. boksterm (afk.); 82. deel van zitvlak; 83. houtsoort; 84. schoendop; 86. afstammelingen; 87. 
iemand die op straat leeft en woont.
 
Verticaal
1. overblijfsel; 2. verbrandingsrest; 3. mannetje bij; 4. pin of as; 5. plaats in België; 6. naaldboom; 7. gevangenis; 8. dieren-
verblijf; 9. steuntouw aan een mast; 10. ziekenhuisafdeling (afk.); 11. aansteekhoutje; 16. Europeaan; 18. vordering; 20. 
hogere rechtbank; 21. gevangen verblijf; 23. hijswerktuig; 25. Australische struisvogel; 26. aangenomen houding; 27. deel 
van zeilschip; 29. plaats in België; 32. plaats in Noord-Holland; 34. steen; 36. man van adel; 37. zachte metaalsoort; 39. 
gebergte in Rusland; 40. studeren; 42. op de hoogte zijn; 43. te eniger tijd; 45. opstootje; 46. ratelpopulier; 51. eikenschors; 
53. zeepwater; 54. de grond omwerken; 55. eerste mens; 56. stadsmestvaalt; 57. boerenplaats; 59. kraaiachtige vogel; 60. 
kantoorbediende of beambte; 62. leer bewerken; 63. goedgekeurd en aanvaard; 66. knaagdier; 67. plaats in België; 69. 
haarversteviger; 71. kledingstuk; 73. mestvocht; 74. sprookjesfiguur; 75. smal en tenger; 78. kleine hersenberoerte; 80. 
duinheuvel; 82. binnenlandse zaken (afk.); 85. rivier in Italië.

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer sloeg op het WK Voetbal voor vrouwen en luidde:

Wat waren onze Oranjevrouwen goed

Dat hadden velen goed. En uit al die goede inzendingen hebben we drie prijswinnaars geloot die ieder een exem-
plaar krijgen toegestuurd van het boek ‘111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben’. De prijswinnaars zijn: 
H.J. Goudappel, Wim Bos en F. Balte.

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie leuke prijzen klaarliggen. Dat zijn driemaal twee toegangskaar-

ten voor Kasteel Amerongen, waar momenteel de 
expositie ‘Deftige Dieren’ is te zien. Bezoekers 
worden rondgeleid langs beeltenissen van honden, 
paarden, katten enzovoorts die vroeger op het 
kasteel woonden.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan 
uw oplossing voor DONDERDAG 1 AUGUS-
TUS 2019 12.00 UUR naar info@deoud-utrech-
ter.nl, Postbus 615, 3500 AP Utrecht. U kunt de 
puzzel ook oplossen op www.deoud-utrechter.nl

Op vakantie
Deze foto is gemaakt in Zuilen, juli 1967; ik was zelf toen vijf jaar oud. Het 
is in de Prinses Margrietstraat waar ik geboren en opgegroeid ben. De familie 
Kristo had een auto, dat was al bijzonder, maar ze hadden ook een caravan; 
zeer bijzonder voor die tijd! Die caravan stond op een braakliggend stuk 
grond tegenover onze flat, wat toen allemaal nog gewoon kon... Alle kinderen 
uit de buurt kwamen nieuwsgierig kijken naar de caravan, een echte beziens-
waardigheid voor ons toen, dat snap je. Op de foto staat mevrouw Kristo in 
de deuropening, met naast zich Silvia (weet ik niet zeker). Verder Gabor en 
Josica Kristo, mijn broer Ruud, Helma van der Laan (?), mijn vriendinnetje 
Nicole van Dijk en ik, Mary. De andere kinderen herken ik niet meer. Ik vind 
het fascinerend hoe wij toen vol verwondering allemaal kwamen kijken naar 
iets dat kinderen nu als heel gewoon ervaren....

Mary van Broeckhuijsen
mjvanbroeckhuysen@tele2.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
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Horizontaal  1. moeilijk oplosbaar probleem; 7. vuurwapen; 12. vruchtennat; 13. langspeelplaat; 14. dut-
je; 15. muzieknoot; 17. Nederlandse violist en orkestleider; 19. inwoner van Thailand; 21. cilinderinhoud;
22. ogenblik; 24. plaats in Engeland; 27. bloeimaand; 28. zangstuk uit een opera; 30. zoon van Noach;
31. uitroep van opluchting; 32. helend smeersel; 33. bouwland; 35. arbeidzaam; 37. valies; 38. kleine wil-
de duif; 41. plaats in Gelderland; 42. jaargetijde; 44. zeegras; 46. zwemvogel; 47. telwoord; 48. iemand
met werkelijkheidszin; 49. deel van been; 50. strook; 52. Mexicaanse munt; 54. een uiltje knappen; 56.
zangstem; 58. Europese vrouw; 61. scheepsvloer; 62. jaargetijde; 64. voor (in samenst.); 65. land in
Azië; 67. muzieknoot; 68. ernstig; 70. aardheuvel; 72. afgericht; 73. verkoper van medicijnen; 76. tover-
heks; 77. bekende Nederlandse motorrace; 78. moeilijk buigzaam; 79. geestdrift; 81. boksterm (afk.); 82.
deel van zitvlak; 83. houtsoort; 84. schoendop; 86. afstammelingen; 87. iemand die op straat leeft en
woont.

Verticaal  1. overblijfsel; 2. verbrandingsrest; 3. mannetjesbij; 4. pin of as; 5. plaats in België; 6. naald-
boom; 7. gevangenis; 8. dierenverblijf; 9. steuntouw aan een mast; 10. ziekenhuisafdeling (afk.); 11. aan-
steekhoutje; 16. Europeaan; 18. vordering; 20. hogere rechtbank; 21. gevangenverblijf; 23. hijswerktuig;
25. Australische struisvogel; 26. aangenomen houding; 27. deel van zeilschip; 29. plaats in België; 32.
plaats in Noord-Holland; 34. steen; 36. man van adel; 37. zachte metaalsoort; 39. gebergte in Rusland;
40. studeren; 42. op de hoogte zijn; 43. te eniger tijd; 45. opstootje; 46. ratelpopulier; 51. eikenschors;
53. zeepwater; 54. de grond omwerken; 55. eerste mens; 56. stadsmestvaalt; 57. boerenplaats; 59.
kraaiachtige vogel; 60. kantoorbediende of beambte; 62. leer bewerken; 63. goedgekeurd en aanvaard;
66. knaagdier; 67. plaats in België; 69. haarversteviger; 71. kledingstuk; 73. mestvocht; 74. sprookjesfi-
guur; 75. smal en tenger; 78. kleine hersenberoerte; 80. duinheuvel; 82. binnenlandse zaken (afk.); 85.
rivier in Italië.

KRUISWOORDPUZZEL
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87 13 32 10 58 35 79 56 40 31 63 27 18 80

54 21 74 65 43 19 33 86 42 83 36 1

31 27 20 39 39 69

Horizontaal  1. moeilijk oplosbaar probleem; 7. vuurwapen; 12. vruchtennat; 13. langspeelplaat; 14. dut-
je; 15. muzieknoot; 17. Nederlandse violist en orkestleider; 19. inwoner van Thailand; 21. cilinderinhoud;
22. ogenblik; 24. plaats in Engeland; 27. bloeimaand; 28. zangstuk uit een opera; 30. zoon van Noach;
31. uitroep van opluchting; 32. helend smeersel; 33. bouwland; 35. arbeidzaam; 37. valies; 38. kleine wil-
de duif; 41. plaats in Gelderland; 42. jaargetijde; 44. zeegras; 46. zwemvogel; 47. telwoord; 48. iemand
met werkelijkheidszin; 49. deel van been; 50. strook; 52. Mexicaanse munt; 54. een uiltje knappen; 56.
zangstem; 58. Europese vrouw; 61. scheepsvloer; 62. jaargetijde; 64. voor (in samenst.); 65. land in
Azië; 67. muzieknoot; 68. ernstig; 70. aardheuvel; 72. afgericht; 73. verkoper van medicijnen; 76. tover-
heks; 77. bekende Nederlandse motorrace; 78. moeilijk buigzaam; 79. geestdrift; 81. boksterm (afk.); 82.
deel van zitvlak; 83. houtsoort; 84. schoendop; 86. afstammelingen; 87. iemand die op straat leeft en
woont.

Verticaal  1. overblijfsel; 2. verbrandingsrest; 3. mannetjesbij; 4. pin of as; 5. plaats in België; 6. naald-
boom; 7. gevangenis; 8. dierenverblijf; 9. steuntouw aan een mast; 10. ziekenhuisafdeling (afk.); 11. aan-
steekhoutje; 16. Europeaan; 18. vordering; 20. hogere rechtbank; 21. gevangenverblijf; 23. hijswerktuig;
25. Australische struisvogel; 26. aangenomen houding; 27. deel van zeilschip; 29. plaats in België; 32.
plaats in Noord-Holland; 34. steen; 36. man van adel; 37. zachte metaalsoort; 39. gebergte in Rusland;
40. studeren; 42. op de hoogte zijn; 43. te eniger tijd; 45. opstootje; 46. ratelpopulier; 51. eikenschors;
53. zeepwater; 54. de grond omwerken; 55. eerste mens; 56. stadsmestvaalt; 57. boerenplaats; 59.
kraaiachtige vogel; 60. kantoorbediende of beambte; 62. leer bewerken; 63. goedgekeurd en aanvaard;
66. knaagdier; 67. plaats in België; 69. haarversteviger; 71. kledingstuk; 73. mestvocht; 74. sprookjesfi-
guur; 75. smal en tenger; 78. kleine hersenberoerte; 80. duinheuvel; 82. binnenlandse zaken (afk.); 85.
rivier in Italië.

KRUISWOORDPUZZEL
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INFORMATIE EN VERKOOP

AAN DE UTRECHTSEWEG IN ZEIST

Op deze verdieping kun je 
de boomtoppen tellen. 

Een zee van ruimte en een 
sublieme lichtinval met een
ruim terras van maar liefst 
26 m² gelegen op het zuiden...

wonen met de sfeer van vroeger en de luxe van nu

Antonlaan 600, Zeist
telefoon 030 - 692 02 04

Boulevard 1, Zeist
telefoon 030 - 691 75 77

ONTWIKKELAAR ONTWIKKELING

www.mijnhardtwonen.nl

d
• 3 slaapkamers

• Verhoogde plafonds

• Eigen parkeerplaats in overdekte stallingsgarage

• Gebruiksoppervlakte ca. 119 m2

• Terras van ca. 26 m2 gelegen op het zuiden

v.o.n. prijs vanaf: € 587.000,-  v.o.n.

een prachtig 
appartement

NOG ENKELEN BESCHIKBAAR
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