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Het leukste buitenbad van Utrecht
Ik weet niet of de Punt een officiële naam is voor het stukje
grond, een soort landtong
gelegen tussen de Kanaalweg
en de Johan Wagenaarkade,
of tussen het AmsterdamRijnkanaal en het Merwedekanaal. Tegenwoordig heet
het officieel Het strand Oog in
Al. Maar ik weet wel zeker dat
als je zou vragen aan de mensen die geboren zijn na 1945
en hebben gewoond of nog
wonen in de Schepenbuurt,
Thomas a Kempisplantsoen,
Spinozaplantsoen en Oog in
Al, zij vrijwel allemaal deze
plek kennen.
Toen in 1952 het Amsterdam-Rijnkanaal klaar was, het kanaal was bedoeld
ter vervanging van het Merwedekanaal, werd er al in het kanaal gezwommen en eind jaren vijftig was het op
een mooie zomerse dag het grootste
openluchtzwembad van Utrecht. Toen
ik een jaar of twaalf was ging ik met
buurt- en schoolvrienden naar de Punt
om te gaan zwemmen, voetballen of
muziek te luisteren. Het was, kortom,
een ontmoetingsplek voor jongeren. De Punt zelf was niet zo groot.
Er waren stenen muurtjes waar we
opklommen als we hadden gezwommen om op te drogen en verderop
was een grasveld waar je je handdoek
kon neerleggen. In een warm, zomers
weekend was het er behoorlijk druk,
maar door de week, en het was niet al
te warm, dan was de Punt van ons.
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Gezicht op het plantsoen langs het Amsterdam Rijnkanaal bij de Cervanteslaan en Johan Wagenaarkade met recreanten en zwemmers in het kanaal
in de jaren 60 (foto J.P. van Alff/Het Utrechts Archief)

Behalve zwemmen in het AmsterdamRijnkanaal klommen we op voorbijgaande schepen en voeren een
eindje mee om daarna het water in te
duiken om op een ander schip terug te
varen. Op een schip klimmen was niet
zonder gevaar, want sommige schepen
hadden aan de zijkant een schroef, een
valse hond aan boord of waren net
geteerd. Er waren niet zoveel jongens
die daadwerkelijk op de schepen
durfden te klimmen en dat was maar
goed ook, want achteraf was het toch
een gevaarlijke sport. Ik moet erbij

Gezicht over het Amsterdam-Rijnkanaal op de wijk Oog en Al te Utrecht met links het Merwedekanaal in jaren zestig (foto Gemeente Utrecht/Het Utrechts Archief)

vertellen dat ik zwemmen en reddend
zwemmen had geleerd bij de URB, de
Utrechtse Reddings Brigade, en een
geoefend zwemmer was.
Ook reuze interessant waren de kampvuurtjes die we stookten. We gooiden
de uit het water opgedoken spuitbussen in het vuur. De ozonlaag kenden
we nog niet. Sommige spuitbussen
vlogen met een luide knal uit elkaar.
Soms vlogen ze als een raket de lucht
in, maar soms ook verticaal, natuurlijk
levensgevaarlijk. We waren een beetje
een anarchistische clubje.
Stoeien met handdoeken
Op een middag, we lagen met zijn
vieren uit te puffen van een zwempartij, ontdekten we dat iets verderop
het mooiste meisje van de Thomas
a Kempisweg haar handdoek had
uitgerold en aan het zonnebaden was.
Ze was drie jaar ouder en wij durfden
niet zo goed te kijken, want we
kenden haar vriend en die wilden we
te vriend houden. Op zeker moment
stootte een vriendje mij aan en zei:
“Ze gaat zich omkleden.” Dat was
voor de meesten van ons een lastige

klus: stoeien met handdoeken. Met
zijn tweeën was het makkelijk. De
een hield de handdoek vast, de ander
trok snel zijn zwembroek aan of uit.
Maar zij was alleen. Stiekem bleven
wij gluren naar haar. Maar ze had ons
door. Plotseling stond ze op, trok haar
handdoek weg en riep hard: “Kunnen
jullie het zien!” En ze begon zich op
haar gemak aan te kleden. Verbijsterd
en sprakeloos keken we snel de andere
kant uit en doken het Merwedekanaal
in. Voor mij waren toen de jaren ‘60
echt begonnen!
Eind 1965 nam het aantal jongeren op
de Punt langzaam af; door de concurrentie van zwembad Den Hommel,
maar ook de kwaliteit van het kanaalwater speelde een rol. Ik had wel eens
een dode hond voorbij zien drijven! Ik
besloot nog eenmaal met een vriend
aan boord van een schip te klimmen
om naar de Demka te varen en dan
met een ander schip terug te varen. De
heenweg ging vrij gemakkelijk, maar
toen we beiden het water indoken
bij de Demka om een schip voor de
terugweg te pakken, lukte het mij net
wel, maar mijn vriend miste de boot.

Nachtegaalstraat 72, Utrecht-oost, 030-8898500 www.audiozaal.com
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Gansstraat 130
3582 EL Utrecht
telefoon 030 251 69 55
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

Zalige Zomer Uitverkoop!

Met O.A.:

Hij moest de hele weg terug lopen.
Bij de Punt aangekomen dook ik van
het schip. Toen ik proestend boven
water kwam, zag ik in de verte een
politiebootje in mijn richting varen. Ik
probeerde uit alle macht nog de kant
te bereiken. Tevergeefs. “Jongeman,
wilt u even plaatsnemen in onze
boot”, was het vriendelijk verzoek. Ik
wist al hoe laat het was, wat ik deed
was streng verboden. Ik probeerde nog
te ontkennen, maar ze hadden mij gezien aan boord van het schip, dus dat
was zinloos. Ik overwoog nog even
een valse naam op te geven, maar dat
maakte de zaak waarschijnlijk alleen
maar erger. Ik kreeg enkele weken
later de boete thuisgestuurd.
In 1966 werd het kanaal verbreed en
uitgediept en waren de gloriejaren van
de Punt helaas voorbij, op een warme
zomerse dag denk ik nog regelmatig
met weemoed terug aan de mooie
jaren aan de Punt.
Ton van der Heijden
030-2970932
A.heyden@ziggo.nl

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

Een overzicht?

www.audiozaal.com

030-6063944 / www.mpo.nl
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BTR REIZEN

 055 - 5059500

Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Autovakanties All Inclusive

4 dg. Hotel Eperland / ZZ-Limburg € 199,199,- p.p.
5 dg. Hotel Witteveen / Drenthe € 223,223,- p.p.
5 dg. Hotel Elderschans / Zeeland € 279279- p.p.

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.

Busvakanties All Inclusive

5 dg. All Inclusive Hotel Gaasterland ***
naar Rijs in het Friese Gaasterland
van 23 t/m 27 sept. al voor € 389,389,- p.p.

5 dg. Kerst in Hotel Op de Boud ***

5 dg. Hotel Hof van Twente € 277,277,- p.p.
5 dg. Hotel Zwilling / Sauerland € 216216- p.p.
5 dg. Landhotel Eifelblick / Eifel € 239,239,- p.p.
5 dg. Hotel Mutter / Tecklenburg € 275,275,- p.p.
5 dg. Hotel Am Wahl / Westfalen € 269,269,- p.p.
- en nog veel meer All Inclusive hotels -

All Inclusive in Valkenburg ZuidZuid-Limburg
van 23 t/m 27 dec. al voor € 445,445,- p.p.
Reis per luxe touringcar # mooie excursies
met entreegelden # leuk programma #
All Inclusive met drankjes
Instap: Den Haag - Rotterdam - Utrecht

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
Een kunstgebit verdient de zorg

EVENEMENT

22-25
AUGUSTUS

Utrechtse Fietsvierdaagse

van de tandprotheticus

Van 22 tot en met 25 augustus is de Utrechtse Fietsvierdaagse op Slot Zeist! Doe mee met de RTV Utrecht
40 kilometer route of een andere afstand. Vier dagen
fietsplezier langs forten, kastelen en militair erfgoed!
Inschrijven kan via rtvutrecht.nl/fietsen.
De tandprotheticus
Specialist voor uw kunstgebit
Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg
Rijneiland 5, 3984 MA ODIJK,
Tel: 030 65 65 592
Tel: 06 10 71 99 87
Per 1 mei is onze vestiging Utrecht gesloten,
u bent van harte welkom in Odijk

TELEVISIE

dinsdag

AUGUSTUS

EVENEMENT

zaterdag

31

AUGUSTUS

Margreet aan het werk in Zeist
Op dinsdag is het programma Margreet te gast bij de
BIGA in Zeist. De BIGA is wat we vroeger een sociale
werkplaats noemden. Maar als u denkt dat er alleen
post gevouwen wordt of doosjes geplakt worden, dan
heeft u het mis! Margreet van Gils leert de bijzondere
medewerkers van de BIGA en hun levens kennen.

Keizerloop in Doorn

Op het terrein van Huis Doorn vindt op zaterdag 31
augustus de Keizerloop plaats. Doe mee met de RTV
Utrecht familie estafette-run of een van de andere
afstanden en geniet van het prachtige landgoed! Kijk
voor informatie op www.rtvutrecht.nl/keizerloop

last minute lezersaanbieding 17-24 augustus
€55 korting p.p.

Speciale Senioren Weekarrangementen inclusief:
• Halen en brengen vanaf opstapplaats
• Volpension
• Dag-en middagtochten
• Avondentertainment

• Thuiszorg
• Lift aanwezig
• Hotel Wellness

Hotel-Cafe-Restaurant Het Landhuis
Bentheimerstraat 118, 7573 EC Oldenzaal 0541512496

(za-za
€ 565 )
Toesla ,g
kamer 1 pers.
€ 55,info@hotelhetlandhuis.nl

www.hotelhetlandhuis.nl

gewaardeerd met
een 9,8

facebook.com/deoudutrechterkrant

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

Pauline Res & Hiske Alting

alting uitvaarten
ruimte voor afscheid

alting uitvaarten

Tandartsassistente gezocht! Utrecht, Tuindorp
Word jij onze nieuwe collega?
We zijn op zoek naar een tandartsassistente die ons team komt
versterken parttime/fulltime (dagen in overleg).

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

Je komt in een leuk, informeel en gemotiveerd team terecht binnen onze groepspraktijk.
Heb je interesse, beheers je de Nederlandse taal goed en ben je een teamplayer?
Stuur je CV en motivatiebrief naar: oﬃce@tandartspraktijkjordanlaan.nl

Professor Jordanlaan 88, Utrecht | www.tandartspraktijkjordanlaan.nl
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Splinter in je bil van de houten glijbaan
Dit verhaal komt uit de biografie van mijn overleden vader Adri den Reijer en gaat over
het vieren van vakantie, maar dan wel in de jaren dertig van de vorige eeuw.
Goed om vooraf iets aan te geven van
de toenmalige tijdgeest. We hebben
het over de jaren dertig uit de 20e
eeuw. Het is crisis, met veel werklozen. Om te kunnen fietsen was een
rijwielplaatje noodzakelijk. Kosten f.
2,50 per jaar. Het rijwielplaatje moest
zichtbaar aangebracht worden aan je
fiets. Was je werkloos, dan werd het
gratis verstrekt. Je moest kunnen zien
dat het gratis was. Dus in dat geval
kreeg je een rijwielplaatje met een gat
erin. Er waren her en der provinciale
wegen. Als je daarover wilde fietsen,
had je een provinciale wegenkaart
nodig. Kosten f. 12,50 per jaar.
Gewoon thuis
“De zogenaamde ‘grote vakantie’
was voor het gehele land de maand
augustus. Verder vielen er nog wat
vrije dagen rond de christelijke feestdagen. Er viel veelal weinig vakantie
te vieren: dat lieten de financiën niet
toe. Dat betekende dus: iedereen was
gewoon thuis en de kinderen speelden
in de directe omgeving op straat. En
als ze geluk hadden, was er een klein
buurtspeeltuintje.
Hoe zat dat met de kinderen in ons
gezin? We woonden toen in Eindho-

ven, vader was werkloos. Geld was er
niet. Mijn zus en ik zaten daar op de
lagere school. Hoe onze ouders het allemaal flikten, dat weet ik niet. Wij als
kinderen hebben slechts weinig van de
financiële perikelen gemerkt.
Geweldige tuin
Gelukkig beschikten we over een fiets.
Op de eerste dag van de augustusvakantie kwam een oom ons ophalen.
We fietsten dan naar Geertruidenberg,
waar onze oma een winkel had aan de
Markt, met een woonhuis daarboven,
en belangrijk, een grote tuin! Op de
fiets langs het kanaal, om de provinciale wegen te ontlopen. We hadden
geen provinciale wegenkaart!
De volgende dag kwamen dan de neef
en nichtjes uit Breda. Die kwamen
met de bus, onder begeleiding van hun
moeder. Hun vader was procuratiehouder van een zuivelbedrijf. Dus…daar
kon het wel wat luxer….maar wisten
wij als kinderen veel. We waren alleen
maar blij dat we de gehele dag konden
rennen en ravotten in die geweldige
tuin. Om nog maar te zwijgen van de
keur aan fruit dat ons daar ter beschikking stond.

Grote speeltuin
Hoogtepunt was ieder
jaar de dag dat we met
z’n allen naar een grote
speeltuin gingen. En dit
terwijl het een uiterst
vermoeiende dag was.
Ga maar na: lopend in
2.5 uur (13 km)! Daar
werd de gehele dag gespeeld in en rond de attracties, die toch vooral
zelf in beweging gezet
moesten worden. Er
was ook een grote houten glijbaan. Met matje
de trap op en roetsj
naar beneden. Plotseling een gil van mijn
De houten glijbaan leverde nogal eens een spllinter in de bil op. Tot ver in de jaren zeventig trouwens... (foto: Het
zus. Matje verloren,
Utrechts Archief)
met bips op glijbaan….
jengelende schare weer wat moed te
Daarna in bed en dan werd er een gat
en ja hoor een grote splinter in de bil!!
geven.
in de volgende dag geslapen.
Nadat eerste hulp was verleend, werd
Eind augustus: einde vakantie, terug
er verder gespeeld. De glijbaan was
naar huis en vervolgens weer naar
echter even wat minder in trek.
Ontbijtkoek
school. Je kunt het je haast niet meer
Voldaan maar zeer vermoeid werd de
Iedereen kreeg een kleine Hille Ontvoorstellen, maar wij vonden het een
voetreis terug in gang gezet. Mijn oom
bijtkoek en dat was een feest!! Thuis
leuke vakantie!”
had, evenals op de heenreis, zijn fiets
gekomen werd gegeten, oma had daar
bij zich en bracht de meest vermoeide
reeds voor gezorgd.
wandelaar telkens een stukje vooruit.
Ger den Reijer
Na het eten beurtelings gewassen.
Bovendien was een tactische zet
g.den.reyer@kpnplanet.nl
Ook dat was een heel gedoe: in de teil,
bedacht om de toch wel vermoeide,
want douches waren er immers niet.

HWtje Vogels, Egeltjes en Postbodes
Op het moment dat ik deze zin schrijf, is het buiten 38 graden en
waait er geen zuchtje wind. Ik schrijf binnen, waar het tien graden minder heet is en een prettig briesje voor verdere verkoeling
zorgt. Dankzij het gedraai van een mega ventilator. Op stroom,
haast ik me te zeggen. Stroom die door mijn eigen zonnepanelen
is opgewekt, dus ik belast het klimaat niet door dit gebruik van
verkoelende kunstwind. Ik benadruk dit allemaal zo uitdrukkelijk,
om te voorkomen dat ik twee tot drie giftige brieven krijg die uit
naam van het onmondige milieu geschreven zijn.
Het valt me op dat, ondanks de verzengende hitte, de mensen op straat in
het bezit zijn van een zonnig humeur.
Er wordt wel wat gemopperd, maar
meestal wordt eraan toegevoegd dat
het prima weer voor zonnepanelen is
en het bier nu verfrissender smaakt dan
wanneer je een zomer hebt waarin je
rekening houden moet met onderkoeling. De mensen in mijn omgeving zijn
ook begaan met het lot van dorstige
dieren, waar ze schalen water voor
neerzetten. Platte schalen om ervoor
te zorgen dat vogels en egeltjes geen
acrobatische kunststukken hoeven uit
te halen om te kunnen drinken. Nu ik
op dit schrijfmoment beland ben, wordt
de Tour de France stilgelegd, omdat
de weg in het dal bij het skioord Val
d’Isère als gevolg van hagelstormen,
sneeuwtornado’s en aardverschuivin-

gen gedeeltelijk niet meer bestaat.
Televisiecommentator Maarten Ducrot
vindt stopzetten van de etappe om deze
reden erg flauw, want Tourrenners zijn
keihard en acrobaten op de fiets. Wat
iemand op het internet deed verzuchten
dat hij na zijn actieve carrière als fietser
blijkbaar niet gestopt is met het gebruik
van stimulerende middelen met een
geestverruimend effect. Ducrot was een
goede wielrenner die na zijn loopbaan
prima boerde als commentator bij
wielerwedstrijden. Op dit schrijfmoment roept schuimbekkend Nederland
uit naam van de fietsveiligheid voor
beroepsrenners om zijn ontslag. Dat
ontslag komt niet, want op sociale media vragen duizenden mensen elke dag
om ontslag van andere mensen waar ze
het mee oneens zijn of die een keer iets
stoms debiteerden. Als je daar een keer

Piet Kleine als postbode (foto: Hans Peters/Anefo, Nationaal Archief)

aan toegeeft kun je wel aan de gang
blijven, dus die mensen zijn roependen
in de twitterwoestijn.

waarin schaatsliefhebbers eisten dat
Piet postbode moest worden hielpen
ook en Piet wèrd postbode.

Het omgekeerde komt wel voor.
Iemand krijgt heel soms een baan,
omdat het publiek dat wil. Het mooiste
voorbeeld is schaatser Piet Kleine.
Toen hij in 1976 een Olympische
medaille won en een journalist hem
vroeg wat er voor hem nog te dromen
viel, verklapte Piet dat zijn toekomstdroom was als postbode te werken. Dit
werd breed uitgemeten in het journaal
toen daar nog vijf miljoen mensen naar
keken. Duizenden gefrankeerde brieven

Tegenwoordig wordt de post bezorgd
door gedwongen ZZP’ers, die geen
aanspraak kunnen maken op ziektegeld, pensioen of een fatsoenlijk
inkomen. In de tijd van Piet Kleine
was postbode een eerzaam beroep met
eersteklas arbeidsvoorwaarden en als
kers op de taart; een uniform. En het
was doodgewoon de postbode iets te
drinken te geven als het snikheet was.
Zoals we dat nu voor vogels en egeltjes
doen.
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Met de bus naar onbekende bestemming
Tijdens het zoeken in een oud fotoalbum van thuis (oorspronkelijk bijgehouden door mijn moeder) kwam ik een aantal foto’s tegen waarop ik mijn grootouders (van vaderskant) en mijn ouders
ontdekte. Het waren foto’s van klein formaat (9x6 cm) en met
zo’n gekarteld randje, dat in de jaren vijftig eeuw erg in de mode
was. Het bleken foto’s van de jaarlijkse busreis, georganiseerd
door de toenmalige Rijpotvereniging Narcisstraat: de straat
waar mijn grootouders sinds 1935 woonden op huisnummer 29.

Op deze foto’s zitten, liggen en staan
mijn grootouders met de andere
buspassagiers (bewoners van de Narcisstraat?) voor de reisbus. Ik heb niet
kunnen ontdekken waar de reis die
dag naartoe was. Wel valt op één foto
een stukje zee te zien! Mijn opa waagt
zelfs blootsvoets in zee te stappen.
Het valt op dat het om een ‘gemengd’
gezelschap gaat, dat wordt ondersteund door gezellige deuntjes op de

herkend?
Verder neem ik aan dat die anderen
ook bewoners van de Narcisstraat zijn.
De jaarlijkse ‘Rijpot’ zal ontstaan zijn
uit de plaatselijke buurtvereniging, die
ook feesten hield. Deze buurtfeesten
schoten kort na de Tweede Wereldoorlog overal als paddenstoelen uit de
grond. Ook de Narcisstraat deed daar
natuurlijk aan mee. Aan beide zijden
werd de straat afgesloten met een

Rijpot Aalbesstraat

maar nu dan zonder kartelrandje en
zeker uit een jongere periode, valt veel
op te maken. Bij één foto is het nog
een ‘gemengd’ gezelschap (hoewel
mijn vader ontbreekt). Bij een andere
zijn alleen dames plus de chauffeur
waar te nemen. Een vorm van emancipatie?
Op de achterzijde van deze foto staat
wel geschreven ‘Nijverdal 1964’. Op
deze foto tel ik 20 dames. Naast mijn
moeder (van links de derde onderste
rij) met naast haar ‘tante Alie’, zuster
van mijn vader. In de tweede rij ontdekt ik beiden ‘tante Riek’ en ‘tante
Cor’, beiden zusters van mijn moeder.
Deze zijn gemakkelijk te herkennen.
Maar wie zijn de vele anderen?

Traditioneel kochten de zusjes altijd
voor hun vader(mijn opa) pruimtabak
en chocolaatjes voor oma. Hoe het
reisje zou aflopen vernam mijn opoe
uitvoerig in het aankomend weekend
als de ‘zusjes’ verslag bij haar thuis
deden en waar ook opa meeluisterde
en zijn tabakspruim van zijn linkerwang naar rechterwang schoof en
verlangend naar de uitgepakte pakjes
keek, gingen daarna zijn dochters
weer over tot de gebruikelijke orde
van dag’ en keken verlangend uit naar
volgend jaar!
Frans Landzaat
f.h.landzaat@hetnet.nl

Gemengd gezelschap op dagtrip met de bus

accordeon. Maar waar naartoe de reis
is, blijft de vraag. Evenals wanneer
de foto’s gemaakt zijn. Het moet wel
zijn wel vóór 8 mei 1953, de datum
waarop mijn oma op de leeftijd van
69 jaar overleed. Natuurlijk herken
ik alleen mijn grootouders en ouders.
Andere personen zijn mij onbekend.
Maar misschien worden zij alsnog

flinke hefboom. Twee stevige mannen
hielden vervolgens iedereen tegen,
voordat zij zich in het feestgedruis
mochten begeven. Ik herinner mij dat
ik van al dat gehos niets moest hebben
en het liefst op een afstand vanuit de
voorkamer alles rustig bekeek. Dit tot
grote ergernis van mijn oma, die met
haar hartproblemen toch volop met de

En de accordeonist ging ook mee

polonaise meedeed. Zij kon het niet
laten!
Rijpotvereniging Aalbesstraat
Later zijn mijn ouders lid geworden
van de Rijpotvereniging Aalbesstraat.
Ook deze vereniging organiseerde nog
altijd zo’n jaarlijks uitstapje met een
bus. Uit andere teruggevonden foto’s,

Een rijpotreisje vanuit de Narcisstraat. De enige man op de foto is waarschijnlijk de buschauffeur

Reisje naar Nijverdal in 1964
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Samowar

Handtekeningenjager

In mijn jonge jaren (ook ik ben jong geweest) woonde ik op kamers
in de Mauritsstraat in Utrecht. Mijn hospita had samen met haar
zuster een antiekwinkeltje in de Korte Smeestraat. Omdat mijn
vrouw, en ook ik, wel van antiek hielden, konden wij in die winkel op
ons gemakje rondneuzen.

Ik behoor inmiddels al weer jaren tot de grote
groep oud-Utrechters. In mijn jonge jaren was
de radio, naast de toen florerende theaters,
bij uitstek het medium waar je het voor je
vertier mee moest doen. Dat veranderde rond
1954, toen in Nederland de televisie haar
intrede deed.

Bijzonder was dat ook de decorafdeling
van de Nederlands Televisie Stichting
(NTS) daar nog wel eens kwam rondneuzen, want voor een redelijk bedrag
konden ze daar altijd wel spullen vinden,
die ze konden gebruiken.
De antiekwinkels waren toen schering
en inslag in Utrecht, want in bijna elke
straat had je wel er een. Die manie is
blijkbaar over, want je ziet ze bijna niet
meer.
Op zeker moment, toen we weer eens in
de winkel waren, zei mijn hospita: “Joh,
ik heb wat bijzonders voor je, namelijk een Russische theekan, helemaal
compleet met het keteltje. De Russische
naam is samowar.” Een samowar is, zoals gezegd, een Russische theekoker, die
bestaat uit een (koperen)
ketel met kraantje, die
op houtskool, petroleum
of elektrisch vuur wordt
geplaatst. In Rusland
worden ze traditioneel in
de stad Toela vervaardigd.

dus weinig water en veel theeblaadjes.
De thee is dan bijna zwart. Als je het
hete water uit de samowar, bij het concentraat doet, krijg je een drinkbare thee.
Ik ben blij dat ik het toen gekocht heb,
want als je deze nu zou kopen, moet je
een flink bedrag, namelijk ruim € 800,
betalen. Het enige dat je wel moet doen,
als je tenminste van glimmend houdt, is
de samowar zo nu en dan poetsen. Hij
staat bij mij als sieraad in de kamer en is
als theekan nooit gebruikt.
Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Het was in de tijd dat de melk nog
21 cent per liter kostte. Het brood:
waterbrood 38 cent, blank brood
41 cent en melkbrood 43 cent (o.a.
bij voormalig Bakkerij Schat op de
Abstederdijk). Voor een half pond
allerhande koekjes betaald je 57 cent.
En moest je van je moeder naar de
melkboer een ons gesneden kaas halen, dan zei zij er wel bij: “Let op dat
het heel dun gesneden wordt.” Het
resultaat was tien tot twaalf plakken.
Tegenwoordig kun je bij de supers
gesneden kaas in pakjes kopen. Je
boft als er dan vier plakken in een ons
zitten. Hoe dikker de plakken des te
meer winst voor de super!
Het was ook de tijd dat het toenmalig
kabinet besloot dat elke volwassen
werkende Nederlander tenminste
65 gulden schoon per week moest
verdienen.
Omdat ik altijd een zwak heb gehad
voor de showbusiness ging ik in die
tijd bij de toenmalige artiesten een
foto met handtekening vragen. Dat
heeft succes opgeleverd. Het grappige was dat er nog geen tijdschriften Privé, Story, Weekend of een
tv-programma als Boulevard bestond.
Waarschijnlijk juist omdat dit soort
zaken er nog niet waren, zetten de
meeste artiesten hun privéadres
achter op de kaart met handtekening.
Ik heb geen idee of er nu nog mensen
zijn die ook kaarten met handtekeningen vragen; ik denk het niet.
Ik prijs mij gelukkig dat ik nu foto’s
met handtekeningen heb van: Ageeth
Scherphuis (omroepster bij de

Het grappige is dat, wanneer je in Rusland iets
overbodigs doet, de daarbij behorende uitdrukking
niet is dat je water naar
de zee draagt, maar je
gaat met je samowar naar
Toela.
De samowar is eigenlijk
een grote waterkoker. In
het kannetje, dat boven
de waterkoker wordt geplaatst, wordt de thee als
een concentraat bereid,
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AVRO), Anneke
Grönloh, Benny
Neyman, Bep
Rowold (orkestleider), Bert
Robbe (zanger),
Bert v.d. Veer
(regisseur),
Catherina Keyl,
Cees de Lange
(conferencier),
Het Cocktail
Trio, Conny
Stuart, Connie
Vandenbosch,
Corry Brokken,
Artiiestenfoto met handtekening van Rudi Carell (foto: privécollectie Theo
Dick Doorn,
de Ruiter)
Eddy Christiani,
Gerrit den Braber,
Gert Timmermans, Hannie Lips
Theresa Steinmetz, Tol Hanse (Big
(omroepster bij de KRO), Herman
City), Toon Hermans, Trea Dobs,
Berkien, Herman Emmink, Imca
Trio Majoco, Truus Koopmans, Verti
Marina, Janny Bron (zangeres), Jenny
Dixon (omroepster bij de VPRO),
Roda (zangeres), John Woodhouse
Willeke en Willy Alberti, Wim Ker(accordeonist), Johnny Jordaan,
sten (Een bloemetjesgordijn) en Wim
Johnny Kraaikamp Sr. Joop de Knegt
Sonneveld.
(zanger), Joost Timp (zanger), José
En heel verrassend kwam onlangs
Lewis (cabaretière), Karin Kraaymijn zuster Wil met haar man Piet bij
mij op bezoek en brachten zowaar
kamp (omroepster bij de VARA),
nog een aantal foto’s (met handtekeLiesbeth List, Lucy Stein (cabaretière), Malando (orkest), Maria Zamora
ning) mee van de volgende artiesten,
(zangeres), Marie-Cecile Moerdijk
die ik al jaren kwijt was: Annie de
(zangeres), Max van Praag (zanger),
Reuver, Christine Spierenburg, HenriMaywood (zangeressen), Mieke
ëtte Davids, Jan Tromp (kunstfluiter),
Telkamp (zangeres), Mies Bouwman
Jos Cleber (dirigent AVRO-orkest De
(presentatrice), Ria Verda (zangeres),
Zaaiers) en Rudi Carrell. Mijn dag
Rijk de Gooijer, Rob de Nijs, Robert
kon niet meer stuk.
Long, Robert Paul, Rob de Nijs, RonTheo de Ruiter
nie Tober, Teddy en Henk Scholten
ruit2181@planet.nl
(zaterdagavondakkoorden), Tanja
Koen (omroepster bij de NCRV),
The Butterflies, The Three Jacksons,

Bonen plukken in de vakantieweken
De vakantie vroeger begon half juli en 1 september ging iedereen weer naar school. Op vakantie gaan was er met zo’n groot
gezin niet bij. Ten eerste was er geen geld voor en ten tweede,
met acht man op vakantie zonder auto: waar moest je naartoe?
Ik kan me een dag heugen naar de
Wilgenplas, toen is mijn oma mee
gefietst. Zo kon zij er ook een vooren achterop nemen. Ik was acht jaar
en zie ons nog met z’n drieën, mijn
tweelingbroer Ben en mijn zuster
Nettie op twee opgelapte fietsen zeventien kilometer fietsen van Utrecht
naar Harmelen, waar we twee weken
sperziebonen moesten plukken. Om
zes uur ‘s morgens vertrokken we,
om beurten moesten we bij Nettie
achterop en ‘s avonds dezelfde afstand

terug. Over vermoeidheid werd niet
geklaagd.
Geen zakgeld
Mijn vader had een zuster met twaalf
kinderen, die in Harmelen woonde
en die was er ook met de helft van
het gezin en kon een oogje in het zeil
houden. En ik kan je vertellen: er
werd hard gewerkt. De centjes gingen
uiteraard naar ma. Zakgeld was er niet
bij. We wisten niet eens wat dat was.
Daarna ook nog een week naar de

vakantieontspanning waar ik niks aan
vond, maar ja, je ging, anders zwaaide
er wat. En je bleef tot half vier, want
dan werd er een versnapering uitgedeeld. Dat was heel slim van ze, dan
had je tenminste geen weglopers.
Als we thuis waren, moesten we
verplicht naar buiten, weer of geen
weer. Dan riep mijn moeder steevast:
“Je gaat maar naar buiten, hoor, het is
goed weer.” Opgeruimd staat netjes.
Een kleed mee en een fles water en dat
was het.
Zwemmen
Zwemmen in het Noorderbad: toen ik
heel jong was, was daar niet eens geld
voor, maar vanaf mijn tiende ongeveer

alleen op woensdag- en zaterdagmiddag. Dat kostte maar vijf cent. Stond
je eerst een half uur te wachten tussen
de dranghekken. Na het zwemmen nog
even naar de speeltuin ernaast. Van
tijd tot tijd werd de kraan opengezet
en kreeg je een beker water.
Verder gingen we stiekem naar de
Tuin van Kool op Zuilen, want daar
was een pierenbad. Dan gleed je wel
eens onderuit en had je natuurlijk een
natte onderbroek. Die hing je dan aan
het hek te drogen. Of mijn moeder het
ooit geweten heeft, ik weet het niet.
Prinsjes en prinsesjes
Als ik het later wel eens met mijn man
erover had dat ik acht jaar was toen ik

al werkte, riep hij steevast: “Nou en, je
bent er toch niet slechter op geworden.” En natuurlijk had hij gelijk.
Dat was de tijd van toen. Iedereen
droeg zijn steentje bij. Moet je nu om
komen. De kinderen zijn net van die
kleine prinsjes en prinsesjes en hebben
op die leeftijd vaak al de halve wereld
gezien. Maar of ze echt gelukkiger
zijn dan wij?
Maar ik moet eerlijk zeggen: ik heb
een heel fijne jeugd gehad. Er was
niks, maar je ontwikkelt wel een rijke
fantasie, waar je ook in je latere leven
nog heel veel aan hebt.
Corry van Hattum-de Langen
cochri3438@casema.nl
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: José Gouweleeuw, 030-8200570
Esmay Hoekman 030 - 8200570
Genieten op de Landgoedfair van Mariënwaard

Op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt wordt van 21 tot en met 25 augustus de jaarlijkse
Landgoedfair gehouden. Zoals ieder jaar kunt u uitgebreid winkelen bij de verschillende stands;
ook de standhouders pakken dit jaar extra uit met hun producten en speciale aanbiedingen.
Zoals bezoekers die vaker komen gewend zijn, zijn er ook dit jaar meerdere stands, terrassen
en foodtrucks waar u kunt genieten van heerlijk eten en drinken. Daarnaast kunt u -lekker vanaf
een terras of aan de ring- kijken naar en meedoen met demonstraties, workshops, wedstrijden
en diverse feestelijke activiteiten. Alle staan in het teken van het échte buitenleven (zie ook
elders op deze pagina).

Festivalluiding laat Utrecht ‘dreunen en daveren’

Het Festival Oude Muziek start zaterdag 24 augustus met een klokkenconcert. Na de start met
een volgelui van de klokken van de Domtoren nemen andere torens in de binnenstad de luiding
over. Deze klokkenestafette is op straat te volgen met een unieke klokkenwandeling langs de
mooiste luisterplekken. Er zijn drie wandelingen uitgezet. De wandelingen duren 1 tot 1½ uur.
Alle wandelingen starten om 12.15 uur vanaf het Domplein, naast het standbeeld van Jan van
Nassau. Deelname aan de wandelingen is gratis en aanmelden is niet nodig. De luiders van het
UKG luiden bij toerbeurt de klokken van de Domtoren en de klokken op nog acht andere plekken
in de stad. Zie ook elders op deze pagina.

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder.
Waar zijn de munten van pa
eigenlijk gebleven? En zijn die
ansichtkaarten bestemd voor
het oud papier? U bent niet
de enige met vragen over een
verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten
of penningen. Daarom houdt
de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag
een open inloopdag. Wie zijn
of haar verzameling deskundig
en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg
7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Van zaterdag 20 juli tot en met zondag 3 november
Tentoonstelling in de Museumtuin De Valkuil van de Kunde - Glaskunst door
Bernard Heesen en Nienke Sikkema
Tentoonstelling t/m 3 november:
Glas In Zicht - Glas in de Architectuur 1850 - heden
Glas In Zicht belicht het ‘alledaags’
decoratief glas in kozijnen, deuren
en ramen in Nederland, maar ook
het zogenaamde ‘bouwglas’, met
unieke exemplaren van glazen
bouwstenen en dakpannen.
Kijk op www.nationaalglasmuseum.
nl voor meer info. Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30, Leerdam.
www.nationaalglasmuseum.nl

Woensdag 21 tot en met zondag 25 augustus

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 IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.

Landgoedfair op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaard

Van 21 tot en met 25 augustus aanstaande organiseert Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt de jaarlijkse Landgoedfair. Dit jaar wordt er groots uitgepakt; de 25ste editie belooft een waar feest te worden.
De bijzondere entreeprijs van € 7,50 is alvast een cadeautje! Koop uw tickets via www.landgoedfair.nl
en mis dit feestje niet!

Zaterdag 24 augustus

Kunst en curiosa

Is dat schilderij van een bekende
schilder? Zouden die snuisterijtjes
op zolder nog wat opbrengen op
een veiling? Herkenbaar? U bent
niet de enige met vragen over
kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van
familie, vrienden of zelf met zorg
verzameld. Het ligt er al jaren maar
wat is het eigenlijk waard? Om
die vraag te beantwoorden, houdt
veilinghuis MPO in IJsselstein elke
donderdag een open inloopdag.
Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur
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 bezoekers

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.

Tentoonstelling in Museumtuin Nationaal
Glasmuseum
In de Museumtuin van het Nationaal Glasmuseum in
Leerdam is de expositie De Valkuil van de Kunde te
zien, die is ontsproten uit de creatieve samenwerking
tussen Bernard Heesen en de jonge, getalenteerde
Nienke Sikkema. De titel van de expositie weerspiegelt de voor Bernard Heesen steeds aanwezige
verleiding om - na dertig jaar werken met glas - te
vervallen in makkelijke trucs en technische hoogstandjes. Die valkuil probeert hij al dertig jaar te
omzeilen.

Opening Festival Oude Muziek opgeluisterd met tientallen luidklokken

Zaterdag 24 augustus om 12.00 uur breekt een dreunend en daverend spektakel los in en boven de
Utrechtse binnenstad. Vrijwel alle 50 luidklokken van de torens in de binnenstad worden verenigd in
een klokkenconcert ter gelegenheid van de opening van het Festival Oude Muziek. Het klokkenconcert
wordt verzorgd door de luiders van het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG). Kijk voor meer informatie
over het UKG op www.klokkenluiders.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 IJsselstein
(vlakbij Utrecht), tussen
10.00 en 16.00 uur.

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst
en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO,
Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk!
Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.
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‘De Sterrenwijk, het Houtplein en het Lange Rozendaal, Utereg het moois van allemaal.’ Met
dank aan die ene zin in het lied van Herman Berkien is één van de Zeven Steegjes één van
de bekendste straatnamen van Utrecht.
MUSEUM
VAN ZUILEN

MUSEUM

WIJK C

De klompenparochie

De Zeven Steegjes vormen een van de laatste volksbuurtjes van Utrecht, verscholen achter de statige
panden van de Oude Gracht. Terwijl het grootste deel
van de binnenstad kan bogen op een geschiedenis die
teruggaat tot de middeleeuwen, is dit buurtje
pas in het midden van de negentiende eeuw
aangelegd. Kaarten uit de achttiende eeuw
tonen een kaal stuk met landerijen binnen de
stadsmuren.
Aan dit deel van de Oude Gracht is
dan al wel bierbrouwerij De Boog
gevestigd. Willem de Cock, eigenaar
van de brouwerij, was katholiek.
Als hij in 1761 kinderloos overlijdt,
laat hij de brouwerij met de grond
eromheen na aan de katholieke kerk.
Het RK Parochiaal Armbestuur laat
tussen 1842 en 1867 op het terrein
achter de brouwerij een buurtje met
arbeidershuisjes bouwen. De namen
van de straten en stegen in de buurt
herinneren aan deze ontstaansgeschiedenis: Kockstraat, Brouwerstraat,
Moutstraat, Boogstraat.
Naast de brouwerij stond, in het
midden van de negentiende eeuw, de
suikerrafﬁnaderij van Van Beek. Van
Beek liet in 1843 twintig huisjes voor
zijn arbeiders bouwen in een klein
steegje: de Suikersteeg. In datzelfde
jaar begon ook timmerman en aannemer Focke een carrière als huisbaas:
hij voegde nog eens 29 arbeidershuisjes aan het groeiende buurtje toe aan
zijn eigen straat: de Fockestraat, later
verkort tot Fockstraat. Met het Lange
en het Korte Rozendaal bestaat de

buurt eigenlijk niet uit
zeven, maar uit acht
straatjes en stegen.
Kleine huisjes en
sociale controle
De rug-aan-rugwoningen in de Zeven
Steegjes zijn - zeker
naar onze huidige
maatstaven - klein. De
kleinste huisjes, aan
de Kockstraat, hebben
een vloeroppervlak van niet meer dan
twaalf vierkante meter, waarin vaak
gezinnen met tien of meer kinderen
wonen. Ook hebben ze aanvankelijk
geen eigen toilet - in elke straat staan
een of meer ‘privaten’. Elke straat
heeft één gaslantaarn voor verlichting
en in totaal zijn er vijf waterpompen.
Bewoners van de Steegjes zijn
katholiek, kinderrijk en vaak arm. De
oorspronkelijke bewoners zijn allemaal mensen die een betaalbaar huisje
toegewezen hebben gekregen van het
kerkelijk armbestuur. De Martinusparochie, waar de Zeven Steegjes onder

Burenpraatje tussen Kockstraat en Brouwerstraat, 1990

vallen, staat bekend als de ‘klompenparochie’, vanwege het grote aantal
arme parochianen.
Veel bewoners vinden werk in de
brouwerij of bij de sigarenfabriek van
Ribbius Pelletier die tot 1934 aan de
Oude Gracht gevestigd is. Maar ook
zijn relatief veel mensen aangewezen
op bedeling door de kerk. In de tweede
helft van de negentiende eeuw bedeelt
de RK kerk ongeveer tien procent van
de Utrechtse katholieken. In de Zeven
Steegjes moeten dat er aanzienlijk
meer geweest zijn. Om bedeling te
krijgen, moeten ze uiteraard de kerk
bezoeken. De pastoor moet van elk

De Zeven Steegjes met blik op het westen, 1984

hulpvragend gezin een verklaring
overleggen dat zij ‘ordentelijke leden
zijner parochie’ zijn. Het Armbestuur
betaalt surveillanten die controleren
op regelmatig kerkbezoek.
Straatleven en feest
Zoals in vele volksbuurten speelt het
leven zich noodgedwongen grotendeels op straat af. Vaak wonen meerdere generaties familieleden naast
elkaar of bij elkaar in huis. Buren kennen elkaar en er is een sterke sociale
samenhang. Op wasdag hangt overal
- tot aan het hekwerk bij de kerk toe de was buiten te drogen.
De vele losse handelaren en het grote
aantal kroegen in de Zeven Steegjes
zorgen voor een levendig straatleven.
Rond 1870 zitten er achttien kroegen
in de wijk, vaak niet meer dan een
huiskamer met een paar krukjes rond
een tap of jeneverﬂes.
Hoogtepunt van het jaar is het
buurfeest, dat eind augustus wordt
gevierd. Van origine is ter ere van
koningin Wilhelmina haar verjaardag
op 31 augustus de ofﬁciële datum
van het feest. Nog steeds is het laatste
weekend van augustus tot ver buiten
de Steegjes bekend als het grootste
feest van het jaar.
Verandering toewijzingsbeleid
In 1992 heeft de Stichting Stadsherstel
Utrecht alle woningen in de Zeven
Steegjes gekocht. Naast een grondige
renovatie - alle huizen hebben inmiddels een eigen toilet en douche - heeft
de stichting ook de huren verhoogd
en het toewijzingsbeleid veranderd.

Dit heeft de bevolkingssamenstelling
van de wijk sterk veranderd, met veel
jonge starters van elders in de stad.
Deze verandering heeft ook zijn weerslag op het straatleven en de sociale
samenhang van de buurt.
De geschiedenis van dit unieke stukje
Utrecht en het veranderende straatleven vormen het thema van de tentoonstelling ‘De Zeven Steegjes, een leven
lang buurten’ in het Nederlands Volksbuurtmuseum. De samenstellers van
de expositie hebben oude foto’s, deels
uit eigen collectie, gecombineerd met
nieuw beeldmateriaal en verhalen van
en over steegjesbewoners. Bezoekers
krijgen zo een beeld van het leven in
de Steegjes door de jaren heen, waarin
er veel veranderde, maar ook een deel
van het volksbuurtkarakter van de
Steegjes behouden bleef.
‘De Zeven Steegjes, een leven lang
buurten’ is vanaf 20 september te zien
in het Nederlands Volksbuurtmuseum,
Waterstraat 27. De tentoonstelling
is afzonderlijk te bezoeken of als
combi-arrangement met een lunch in
Stadsbrasserie De Utrechter en een
rondleiding door de Zeven Steegjes
door gidsen van Gilde Utrecht.
Tekst Jaap Hoeve, jaaphoeve@
hotmail.com
Foto’s Nol van Dongen
Bronnen: Riccardo Alberelli en Nol
van Dongen: De Zeven Steegjes, 125
jaar volksleven in Utrecht. De Balie,
Amsterdam 1986. Archief NVBM
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Oh ja! Het alfabet van onze
jeugd

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter

Echte Dom-sokken

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!

€ 19,99

Het is nu al een echte hit
onder 50-plussers (en
jongeren!): echte Domsokken! 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!

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.

€ 19,95

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!

€ 14,95

€ 14,95

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

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

€ 10,00

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

Dom-sokken in zomerkleur
geel

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.

€ 12,95

€ 19,95

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 amateurfoto’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’.

€ 24,95

€ 24,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,99
Echte Dom-sokken .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95
Dom-sokken in zomerkleur geel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 14,95

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:

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

Straat:

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

Postcode/woonplaats:

Was getekend Anton Pieck .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 19,95
Oma kan jij nog huppelen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 12,95

Telefoon:

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

Email:

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

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

111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 16,95
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Milieubewustzijn en de generatiekloof
Bij de kassa van een supermarkt stelt de jonge caissière mij voor, dat ik voortaan mijn eigen boodschappentas meebreng, in plaats van een plastic tas te kopen. “Want plastic tassen zijn niet goed
voor het milieu”, zo zegt ze. Ik verontschuldig me en leg haar uit: “Wij hadden dat groene gedoe niet
toen ik jong was!” De caissière antwoordt: “Ja, en dat is nou juist ONS PROBLEEM vandaag-de-dag:
JULLIE generatie maakte zich niet druk om het milieu te sparen voor de toekomstige generaties!”
Ze heeft gelijk, onze generatie had
dat groene gedoe nog niet. Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in
flessen en bier in flessen, die we leeg
en omgespoeld terugbrachten naar de
winkel. De winkel stuurde deze dan
terug naar de fabriek en in de fabriek
werden deze flessen gesteriliseerd en
opnieuw gevuld. Wij deden echt aan
recycling. Maar we deden niet aan dat
groene gedoe in die tijd!
Wij liepen trappen, omdat we niet over
roltrappen en liften beschikten in elk
gebouw. Wij liepen naar de supermarkt en verplaatsten onszelf niet
iedere keer in een 200 pk-machine, als
we twee blokken verder moesten zijn.
Maar ze heeft gelijk: wij hadden dat
groene gedoe niet in onze tijd!
Wegwerpluiers
Babyluiers gingen in de kookwas,
omdat wegwerpluiers niet bestonden.
We droogden onze kleren aan de lijn
en niet in een energieverslindende machine die continu 220 volt verbruikt.

Wind- en zonne-energie droogden
onze kleren echt. Vroeger, in onze dagen. Kinderen droegen de afdankertjes
van oudere broers en zussen en kregen
geen gloednieuwe kleren. Maar de
jongedame heeft gelijk! Wij hadden
dat groene gedoe niet in onze tijd.
Met de hand
In die tijd hadden we - misschien - één
tv of radio in huis en niet een op elke
kamer. De tv had een klein schermpje,
ter grootte van een zakdoek en niet
een scherm ter grootte van een kamerwand. In de keuken werden gerechten
gemengd en geroerd met de hand,
omdat we geen elektrische apparaten
hadden die alles voor ons deden.
Oude krant
Wanneer we een breekbaar object
moesten versturen per post, verpakten
we dat in een oude krant ter bescherming en niet in piepschuim of plastic
bubbeltjesfolie. In die tijd gebruikten
we geen motormaai-apparaat op

benzine als we het gazon maaiden.
We gebruikten een maaier die geduwd
moest worden en functioneerde op
menselijke kracht.
Wij sportten door te werken, zodat we
niet naar een fitnessclub hoefden te
gaan om op ronddraaiende loopbanden
te gaan rennen, die werken op elektriciteit. Maar ze heeft gelijk. Wij hadden
dat groene gedoe toen niet.
Plastic fles
Wij dronken uit de kraan wanneer we
dorst hadden, in plaats van uit een
plastic fles, die na 30 slokken wordt
weggegooid. Wij vulden zelf onze
pennen met inkt, in plaats van elke
keer een nieuwe pen te kopen. Wij
vervingen de mesjes van een scheermes, in plaats van het hele ding weg
te gooien alleen omdat het mesje bot
is. Maar, wij hadden dat groene gedoe
niet in onze tijd.
Eén stopcontact
Mensen namen de trein of een bus en

Grasmaaien deed je met de hand

kinderen liepen of fietsten naar school
in plaats van hun moeder als 24-uurs
taxi servicedienst te gebruiken. Wij
hadden een stopcontact per kamer en
niet een heel arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren om een dozijn
apparaten van stroom te voorzien. En
wij hadden geen geautomatiseerde
gadgets nodig om een signaal op te
vangen van een satelliet die 2000 mijl
verderop in de ruimte hing, zodat we
contact konden leggen met anderen
om uit te vinden waar de dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt.

Dus is het niet in-en-in triest dat de
huidige generatie klaagt over hoe verspillend wij ‘oudere mensen’ waren,
gewoon omdat wij ‘dat groene gedoe’
niet hadden in onze tijd? Ook ik ben
zo’n ‘egoïstische’ oudere mens, die
niet zit te wachten op een les over het
behoud van moeder aarde, gegeven
door ‘intelligente’ jongeren van deze
tijd.
Peter Velo
Nieuwegein
pvelo@kpnmail.nl

Laat mij jouw duim eens zien!
Het was een frisse, miezerige donderdag. Aan het begin van de middag reed ik op mijn fiets naar
een vriendin om daar wat ‘leesvoer’ af te geven. Ze vroeg of ik even binnen wilde komen. Ze had
weinig tijd, moest over een half uur naar haar kleinkinderen, maar ‘effies’ kon nog wel. Haar man
was ook thuis en zei; ‘Wat een leuk verhaal had je weer geschreven, laat mij jouw duim eens zien!’
Ik meende dat hij doelde op het verhaal waarin ik schreef hoe de juf naast
mij stond met een liniaal om mijn
linkshandig schrijven eruit te meppen. Ik liet hem lachend mijn duim
zien. Die was naar zijn idee toch vrij
normaal. Het ging helemaal niet om de
liniaal, maar om iets anders. “Kan jij
daar àl die verhalen uit zuigen, waar
háál je het vandaan!”, was zijn reactie.
Ik vertelde dat ik niets verzin, maar
het allemaal meemaak en het opsla in
mijn ‘verhalen-opslagruimte’ ergens
in mijn hoofd. Soms zit die ruimte zó
vol dat ik weer wat moet schrijven
om plek te maken voor het volgende
‘avontuur’ dat ik meemaak.
Het leuke is, dat ik steeds meer
mensen tegenkom die iets met mijn
verhalen hebben. Iets herkennen
wat ze zelf met hun kleinkinderen
meemaken, of er stond óók een juf
naast ze met een liniaal. Het verhaal
van Peter zonder oortjes was ook niet
onopgemerkt gebleven, dat bleef ook
bij de lezers ‘hangen’. Niet alleen bij
de lezers. Ik heb het maanden geleden

aan kleinzoon Caelum verteld, maar
ook hij is het niet vergeten.
Er werd weer eens niet zo goed naar
opa Cor en oma Irene geluisterd, het
jochie had een bietsie dwarse bui zal
ik maar zeggen.
“Kom jij eens even hier”, zei ik met
luide stem. “Dat gaan we niet doen,
hè Caelum. Als opa en oma jou waarschuwen moet je wel lui-ste-ren!”
Hij keek me ondeugend aan, deed net
of hij een piepend kastdeurtje opende
en zei: “Nee, daar zijn mijn oortjes
niet en die van Peter ook niet, hè
oma!.”
Ik wist niet waar ik kijken moest, ik
kon mijn lachen amper inhouden.
Achter Caelum stond opa Cor, zijn
snor krulde en zijn buik schudde. Het
kleine joch keek achterom en had
het in de gaten. Je zag hem denken:
“Mooi, opa lacht, nu oma nog even
‘omkopen’.” Ik probeerde nog ernstig
te blijven kijken, maar Caelum had
nóg een troef in handen, uh….in zijn
broekzakken. Hij frummelde wat en
zei triomfantelijk: “Oma, ik heb mijn

oren gevonden, ze zijn hier!” Hij frutselde een beetje aan zijn hoofd en riep
vrolijk: “Tadáááááá!” We schaterden
het uit met z’n drieën en dat hielp
enorm. De dwarse bui van Caelum
verdween als sneeuw voor de zon. Hij
keek onder mijn haren of mijn oren
er nog zaten en zei: “Jaaaa, oma Irene
heeft nog oortjes.” Gelukkig wel,
dacht ik, maar ze beginnen af en toe
wel te ‘haperen’. Opa Cor flapperde
met z’n vingers aan zijn oren. “Ik heb
ze ook nog”, zei hij. “Ja opa, ik zie ze
wel, want jij hebt geen haartjes op je
hoofd. Jij hebt wél haartjes bij je neus,
hè opa Snorretje!” Wéér die ontwapenende lach. Opa Cor was omgedoopt
tot opa Snor. Nadat Caelum z’n oortjes
weer aan z’n hoofd had gefrutseld,
luisterde hij de rest van de dag prima.
Zijn eigen trucje had ons enorm
geholpen.
En zo, lieve lezers, kan het dus
gebeuren dat een verzonnen verhaal
voor de kinderen, overgaat in een waar
gebeurd verhaal. Peter zonder oortjes
kwam wél uit mijn duim, maar al die

andere verhalen, het zijn er inmiddels
ontelbare, komen toch écht uit mijn
verhalen-opslagruimte. Ik ben toch
zó benieuwd of ik door mijn verhalen
bij u óók luikjes in uw opslag van
herinneringen geopend heb. Misschien
zit er wel iets bij dat u heel graag met
ons wilt delen. Dáár zitten we met z’n
allen op te wachten. Want niet alleen
mijn verhalen zijn het waard gelezen
te worden, die van u zéker ook. Ik

leg mijn leesbril vast klaar…….
SCHRIJFT U MAAR!
Irene Kraaijenhagen
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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
De laatste decennia leven we in een
samenleving waarbij de overheid zorg
draagt voor zijn burgers. De kentering
vond plaats na 1945. Maar hoe was
het geregeld in de eeuwen daarvoor?
Wandel mee met Gildegids Corrie
van Leusden met deze boeiende en
mooie wandeling door de binnenstad
op dinsdag 13 augustus, om 14.00 uur
vanaf het Domplein 9. De rondleiding
duurt circa 1.5 uur
Utrecht stond bekend om zijn zorgen hulpverlening voor inwoners
en binnenkomers. Waar konden de
kruisvaarders, terugkerend van de
kruistocht, terecht? Hoe was dat
gesteld met de reizende pelgrims op
weg naar Santiago de Compostella?
Wat gebeurde er met al die ouderloze
kinderen? Maar ook de zieken, armen,
daklozen en ouderen die hulpbehoevend waren, hoe was dat geregeld?
U kunt zich voor deze stadswandeling van anderhalf uur aanmelden op
werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur
bij Gilde Utrecht, Lange Smeestraat
7, 030-2343252 of per e-mail met
vermelding van uw telefoonnummer
aan post@gildeutrecht.nl. Kosten €
8 per persoon (kinderen en U-pas €
4). Informatie over alle mogelijke
rondleidingen vindt u op www.gildeutrecht.nl.
Draaischijf
De draaischijf van het Spoorwegmuseum draait weer. Hij werd in het
stoomtijdperk veelvuldig gebruikt
bij de spoorwegen, kinderen kennen
hem wellicht van tv-series als Thomas
de Stoomlocomotief en Chuggington: de draaischijf. Een draaischijf
is een installatie waarmee (stoom)
locomotieven van spoor kunnen
wisselen of kunnen worden gekeerd.
De draaischijf van het Spoorwegmuseum stond al enige tijd stil, een
kapotte motor was de boosdoener.
Inmiddels is de motor vervangen
en kan de draaischijf weer draaien.
De EduTRAINers van het museum
demonstreren de draaischijf komende
maand regelmatig.
Een draaischijf bestaat uit een ronde
kuil, met daarin een draaibare brug
die men kan aansluiten op meerdere
sporen. Omdat stoomlocomotieven

persoonlijke belevenissen en geen
algemene geschiedenislesjes! Stuur ze
naar: info@deoud-utrechter.nl of naar
Redactie De Oud-Utrechter, Postbus
615, 3500 AP Utrecht. Maak het niet
te lang en we zijn heel blij als u eigen
fotomateriaal toevoegt!

Gildewandeling Rondje Hollywood
Woensdag 14 augustus 2019 om 19.30 uur start de themawandeling: ‘Rondje Hollywood’ onder leiding van Gildegids Johan Steen. We starten op het Domplein bij het monument van de Tweede Wereldoorlog en eindigen in de
Boothstraat. Een tocht langs allerlei filmlocaties, waar bekende en minder bekende films en series deels zijn opgenomen, zoals Het Bombardement en Amsterdammed. De wandeling is doorspekt met informatie over bekende Utrechters, geboren en/of getogen of waar ze werkten. Kortom, een erg digitale rondleiding met veel plaatjes.
U kunt zich voor deze stadswandeling van anderhalf uur aanmelden op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur bij Gilde
Utrecht, Lange Smeestraat 7, 030-2343252 of per e-mail met vermelding van uw telefoonnummer aan post@gildeutrecht.nl . Kosten € 8 per persoon (kinderen en U-pas € 4). Informatie over alle mogelijke rondleidingen vindt u op
www.gildeutrecht.nl.

met een tender ‘achteruit’ (dus met de
tender voorop) minder snel mogen en/
of kunnen rijden dan ‘vooruit’, is het
noodzakelijk dat ze gekeerd worden
wanneer de trein van rijrichting verandert, bijvoorbeeld op het eindstation.
Dat kan met een keerdriehoek of
keerlus, maar een draaischijf neemt
minder ruimte in. Draaischijven waren
ook vaak te vinden bij (halfronde)
locomotiefloodsen en hebben dan een
dubbele functie. De schijf dient dan
niet alleen om de locomotieven te keren, maar ook om toegang te geven tot
de verschillende sporen in de loods.
Wordt een locomotief uit de loods
gereden, dan kan hij met de draaischijf
meteen in de juiste richting worden
gedraaid.
Omdat diesel- en elektrische locomotieven zonder bezwaar in beide
richtingen kunnen rijden, zijn met het
verdwijnen van de stoomtractie uit
het spoorwegbedrijf ook de draaischijven grotendeels verdwenen. De
25 meter lange draaischijf van het
Spoorwegmuseum is oorspronkelijk
afkomstig uit Magdeburg in voormalig
Oost-Duitsland en werd tijdens de

verbouwing in 2003-2005 op het museumterrein geplaatst. Momenteel is
een diesellocomotief uit 1956, de NS
2498, op de draaischijf te zien.
Evertjan de Rooij
Spoorwegmuseum
030-2306262

Nieuwe verhalen welkom
De Oud-Utrechter kan weer nieuwe
verhalen van lezers gebruiken voor de
komende nummers. Schroom dus niet
en zet uw herinneringen van vroeger
op de mail of op papier. Vakantieverhalen zijn welkom, maar andere
verhalen waarin Utrecht een rol speelt
net zo goed. Graag wel verhalen over

Proef de wijngeschiedenis van Utrecht!
Wandel woensdagavond 21 augustus vanaf 19.30 uur mee met rondleider Gerrit
Huisman, die u meeneemt langs de onbekende wijngeschiedenis van de stad en
proef de wijnen die ooit rijkelijk langs de grachten vloeiden.
Dat Utrecht ook een heuse wijngeschiedenis heeft, is niet zo bekend. Toch
vloeide “het kostelijk vocht” al eeuwen door Utrechtse kelen en werd de wijn
gul geschonken. Hoor over de wijngebruiken van de Heren van de Kerk,
verbaas u over de logistieke wonderen om wijn de stad in te krijgen, huiver bij
een wijnmoord en leer hoe wijn van elitedrank tot een algemeen slokje werd.
Onderweg dalen we af naar de kelders van het oudste wijnhuis van de stad voor
koninklijke verhalen en om te proeven! We sluiten deze unieke wijnwandeling
af op een andere verrassende plek met een wijnproeverij. We vragen voor deze
proeverijen een toeslag van € 10.
Voor deze wandeling is een minimum aantal deelnemers van 15 vereist. U kunt
inlichtingen krijgen en zich voor deze wandeling op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur aanmelden 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.

Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus

U

Dhr./Mevr.

Voorletters

€ 105,00 (buitenland)
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.

Colofon

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)

Burendag Kasteel Amerongen
Kasteel Amerongen is blij met zijn
dorpsgenoten en vindt het leuk als
elke Ameronger het kasteel kent.
Daarom nodigen we al onze Amerongse buren uit op de koffie te komen
op burendag, zaterdag 28 september!
Op deze dag is Kasteel Amerongen
gratis te bezoeken voor iedereen die
in Amerongen woont. Is uw postcode
3958? Wees dan van harte welkom, de
koffie staat klaar. Op vertoon van uw
gratis toegangsbewijs kunt u zaterdag
28 september Kasteel Amerongen
bezoeken en krijgt u in de Oranjerie
een kop koffie of thee aangeboden
door restaurant Bentinck. U krijgt
alleen gratis toegang als u vooraf
een toegangskaartje heeft gehaald bij
Kasteelwinkel Annebetje/VVV. Van
1 september tot en met 15 september
kunt u bij Kasteelwinkel Annebetje
(geopend di-zo, 11.30-16.30 uur) per
adres maximaal zes gratis toegangskaarten halen bij vermelding van uw
postcode en huisnummer. Het kasteel
en de kasteeltuin zijn 28 september
geopend van 11.00 tot 17.00 uur

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,
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ingesmeerd met een dodelijk gif.”
Middenin een lokaal stond een
grote maquette van een landschap
met heuvels, rivieren, wegen, bos,
akkers en dergelijke. We moesten
de maquette inrichten met huizen,
kantoren, fabrieken, clubgebouwen en een watertoren, die op een
andere tafel lagen. Ik wist geen
oplossing voor alle uitdagingen,
maar herinnerde me bijtijds het
advies van een ervaren huisgenoot:
“Het is vooral belangrijk dat je
initiatief toont.” Zodra de sergeant
was uitgesproken en zich in een
hoek van het lokaal terugtrok om
ons te observeren, klapte ik dus
daadkrachtig in mijn handen en zei:
“Goed, mannen, hoe zullen wij dit
varkentje eens wassen?”, waarna
het proces vanzelf op gang kwam.
Ik zag de sergeant notities maken.
De benadering bleek juist; ik zou in
zes maanden tot vaandrig worden
opgeleid. Halverwege raakte mijn
schouder tijdens een hockeywedstrijd uit de kom en mocht ik naar
huis - kreukels kon Hare Majesteit
niet gebruiken. Geen ramp, want
gehoorzaamheid, kamperen, wandelen en schoenenpoetsen had ik
van mijn ouders al geleerd.

dikant. Als de keuze gemaakt was,
moest ik het jurkje twee jaar op
zondag dragen en daarna op school
en werd er opnieuw gekozen. Het
merk Bleyle was duur en alleen
vanwege de klandizie droeg ik dit
prachtige merk. Niemand van mijn
klasgenoten ging zo gekleed.

Jan Engelman
Je bent pas een echte Utrechter als
je weet dat de singels er nog zijn
dankzij de furieuze stukken die
dichter Jan Engelman neerpende
in de Groene van 1957. Daarna
richtte hij het comité Binnenstad
en Singels op. Het lukte hem veel
onheil op de lange baan te schuiven
dankzij een stevige lobby in Den
Haag onder het motto ‘’Dempers
zijn Dompers.’’ Daarna volgde nog
een lange en taaie strijd, die begon
met de teach inn ‘’Stad zonder
Hart’’ in 1966 en eindigde met de
status van Beschermd Stadsgezicht
in 1975. Jan Engelman verdient een
ereplaats in de Utrechtse geschiedenis.

Francine Zwiep-Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten
030-6379161

Gerard Roorda
grad.roorda@gmail.com
Jurkje
Mijn ouders hadden een brood- en
banketbakkerij. Het was een vaste
regel dat zij kochten bij hun klanten. De familie Van den Berg beheerde Maison de Bonnefleur in de
Nagtegaalstraat. Ze kochten brood
en koekjes bij ons. Als meisje van
zeven droeg ik van hen jurkjes van
Bleyle. Er werd een selectie gemaakt en de doos met jurken werd
gepast. Vader en moeder zaten op
1
3
4
de rand
van het2mahoniehouten
le-

Officiersopleiding
In de zomer van 1969 vond
Koningin Juliana het welletjes. Ze
schreef me dat ze niet langer uitstel
verleende voor de vervulling van
mijn militaire dienstplicht (lichting
70-1) en stuurde me een oproep
voor de officierskeuring. Ik begreep
haar wel; mijn studieresultaten
waren ondermaats geweest.
In Amersfoort vertelde de sergeant
dat één kandidaat van ons groepje
van zes zou worden opgeleid tot
officier; de rest ging zijn dienstplicht als soldaat vervullen. Hij gaf
opdrachten: “Zorg dat het hele team
aan de overkant van de sloot komt.
Je mag deze planken gebruiken,
maar die zijn allemaal te kort”, en
“Klim over deze bouwsteiger en
gebruik deze touwen, maar raak
7
de steiger 6niet aan, want
die is 8

Tovertruc met een pot pindakaas
Als ik voor mijn kleindochter een boterham met pindakaas smeer, moet ik ineens aan
Dennis denken. Toen hij bijna vier jaar was vroeg hij aan zijn moeder, mijn zus, of hij een
potje pindakaas mocht kopen. Zijn moeder en ik mochten niet mee, hij wilde helemaal
alleen gaan. Waarom mogen wij niet mee, vroegen wij nieuwsgierig. Maar dat kon en
wilde hij ons niet uitleggen. Tenslotte gaf mijn zus hem een portemonnee met gepast geld
en huppelend liep hij de straat uit. Hij hoefde maar twee straten over te steken naar de
supermarkt, maar toch...Toen hij een kwartier later overstuur en zonder een pot pindakaas
terugkwam, vertelde hij teleurgesteld wat er gebeurd was. Hij had de tovertruc van het
jongetje van de reclame op de televisie nagedaan maar bij hem was de truc mislukt. Hij
snapte er niets van. Hij had precies hetzelfde gedaan als dat jongetje. Maar wat heb je dan
precies gedaan als dat jongetje, vroeg zijn moeder bezorgd aan hem. Nou, hij had de pot
pindakaas flink hoog in de lucht gegooid en na enkele passen doorlopen zou hij de pot
pindakaas ook weer gewoon kunnen opvangen, precies wat het jongetje van de reclame
had gedaan, maar bij hem was de pot pindakaas vlak achter hem met een plof op de grond
stuk gevallen. Hij snapte er niets van. Hij was daar erg van geschrokken. Ja, hoe kan je
nou aan een kind van bijna vier uitleggen dat een reclamespotje op de televisie nooit is
wat het lijkt? Zijn moeder gaf hem een grote knuffel en hij mocht opnieuw, weer helemaal
alleen, een pot pindakaas gaan kopen en smeerde daarna de pindakaas lekker dik op zijn
boterham.

Jan Daan Hillen
KRUISWOORDPUZZEL
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De zonnebloemen
schieten weer
omhoog
47

Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie leuke
prijzen klaarliggen. Dat zijn ditmaal drie exemplaren van
het Utrechts Kleurboek van Lucas van Hapert.

32

De oplossing van de puzzel in de vorige krant sloeg op de zomer en luidde:

38

43

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 15 AUGUSTUS 2019 12.00
UUR naar info@deoud-utrechter.nl of naar De OudUtrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht. U kunt de puzzel
ook oplossen op www.deoud-utrechter.nl
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Veel inzenders hadden dat goed. Uit alle goede oplossingen hebben we drie prijswinnaars geloot die ieder twee
50
51
52
53
toegangskaarten krijgen toegezonden voor Kasteel Amerongen, waar momenteel de expositie ‘Deftige Dieren’ is te
54
55
56
57
59
zien. Bezoekers
worden rondgeleid langs beeltenissen
van honden,58paarden, katten enzovoorts
die60vroeger op het
kasteel woonden.
De prijswinnaars zijn:
J. de Jong, Pieter Stets
Blaauwgeers.
61
62
63 en Henk 64
65
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1. Brits hoofddeksel; 7. hoenderachtige vogel; 12. versleten lap; 13. kamerplant; 14. deel van een dag; 15. grote
79 heden; 22. flinke klap;
80 24. scheiding
81 tuskledingmaat (afk.); 17.78een eik van schors ontdoen; 19. knaagdiertje; 21.
sen rassen; 27.
sluw dier; 28. nobel; 30. familielid;
31. Engels bier; 32. liedje; 33. u edele
(afk.); 35.85
zich niet goed
82
83
84
voelend; 37. godin van het onheil; 38. reiskoets; 41. oogholte; 42. onlangs; 44. bundel graanhalmen; 46. frisdrank; 47.
86
87
familietwist; 48. afzet voor een sprong; 49. drietal muzikanten; 50. reputatie
(roem); 52. deel van een camera; 54.
hevige storm; 56. alcoholische drank; 58. leuning van een schip; 61. glansverf; 62. bepaalde speelkaart; 64. harde 2
duw; 65. rivier in Oostenrijk; 67. aardkluit; 68. rivier in Utrecht; 70. schoolvak; 72. priem; 73. vakbekwaam; 76. steen;
Horizontaal 1. Brits hoofddeksel; 7. hoenderachtige vogel; 12. versleten lap; 13. kamerplant; 14. deel
77. barium
(scheik.
zangvogel; 79.
zwemvogel;
81.eik
lidwoord;
82. oceaan;
83. Arabische
vorst; 84. familielid;
van
een dag;
15. afk.);
grote78.
kledingmaat
(afk.);
17. een
van schors
ontdoen;
19. knaagdiertje;
21. heden;
22.
klap;
24. scheiding
tussen rassen;
27. sluw dier; 28. nobel; 30. familielid; 31. Engels bier; 32.
86. flinke
bij iemand
blijven
slapen; 87. prehistorisch
tijdvak.
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liedje; 33. u edele (afk.); 35. zich niet goed voelend; 37. godin van het onheil; 38. reiskoets; 41. oogholte; 42. onlangs; 44. bundel graanhalmen; 46. frisdrank; 47. familietwist; 48. afzet voor een sprong; 49.
drietal
muzikanten; 50. reputatie (roem); 52. deel van een camera; 54. hevige storm; 56. alcoholische
Verticaal
drank; 58. leuning van een schip; 61. glansverf; 62. bepaalde speelkaart; 64. harde duw; 65. rivier in
1.
plaats
in Noord-Brabant; 2. laatstleden (afk.); 3. vragend voornaamwoord; 4. groot zeezoogdier; 5. deel van fietsOostenrijk; 67. aardkluit; 68. rivier in Utrecht; 70. schoolvak; 72. priem; 73. vakbekwaam; 76. steen; 77.
verlichting;
6. telwoord;
lastdier;
8. zeer 79.
hoorbaar;
9. zoen; 81.
10. ondernemingsraad
(afk.); 11.
van gelaat;
16. 84.
barium
(scheik.
afk.); 7.78.
zangvogel;
zwemvogel;
lidwoord; 82. oceaan;
83.deel
Arabische
vorst;
familielid; 86. bij iemand blijven slapen; 87. prehistorisch tijdvak.

zuinige verlichting; 18. dopingmiddel; 20. nachtroofvogel; 21. kloosterzuster; 23. petroleum; 25. smal en tenger; 26.
schor; 27. deel
van hetinbeen;
29. jokkebrok; 32.
loterijbriefje; 34.
beeldplaatje;
36. plaats
in Noord-Brabant;
37. pa-zeeVerticaal
1. plaats
Noord-Brabant;
2. laatstleden
(afk.);
3. vragend
voornaamwoord;
4. groot
zoogdier;
5. deel
van fietsverlichting;
telwoord;
7. 43.
lastdier;
zeer45.
hoorbaar;
9. zoen;
10. onderneling; 39. water
bij Amsterdam;
40. veldgewas;6.42.
schaakstuk;
geheim8.agent;
familie (afk.);
46. halsboord;
51.
mingsraad (afk.); 11. deel van gelaat; 16. zuinige verlichting; 18. dopingmiddel; 20. nachtroofvogel; 21.
binnenvaartuig; 53.
54. oudejaars
lekkernij;
55. schoollokaal;
verschijnsel;
57. ontkenning;
kloosterzuster;
23.namaak;
petroleum;
25. smal
en tenger;
26. schor; 56.
27.weerkundig
deel van het
been; 29.
jokkebrok; 32.
loterijbriefje;
34.60.
beeldplaatje;
36.
plaats in
37. paling;
bij Amsterdam;
59. land in Azië;
na aan het hart
(bemind);
62.Noord-Brabant;
liegen; 63. scheepvaart
bedrijf;39.
66. water
bladgroente;
67. kookgerei;40.
69.veldgewas; 42. schaakstuk; 43. geheim agent; 45. familie (afk.); 46. halsboord; 51. binnenvaartuig; 53.
Chinese vermicelli;
71. reanimatieapparaat
(afk.); 73. telwoord;
74. statenbond
(liga); 75. wildebeest;
78. bezit 59.
van land
namaak;
54. oudejaars
lekkernij; 55. schoollokaal;
56. weerkundig
verschijnsel;
57. ontkenning;
ineen
Azië;
60.
aanen
het
hart
62. liegen;
63.85.
scheepvaart
bedrijf; 66. bladgroente; 67. kookgerei;
boer;
80.nadroog
kaal;
82.(bemind);
zaliger gedachtenis
(afk.);
meterton (afk.).
69. Chinese vermicelli; 71. reanimatieapparaat (afk.); 73. telwoord; 74. statenbond (liga); 75. wildebeest;
78. bezit van een boer; 80. droog en kaal; 82. zaliger gedachtenis (afk.); 85. meterton (afk.).
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Horizontaal 1. Brits hoofddeksel; 7. hoenderachtige vogel; 12. versleten lap; 13. kamerplant; 14. deel
van een dag; 15. grote kledingmaat (afk.); 17. een eik van schors ontdoen; 19. knaagdiertje; 21. heden;
22. flinke klap; 24. scheiding tussen rassen; 27. sluw dier; 28. nobel; 30. familielid; 31. Engels bier; 32.
liedje; 33. u edele (afk.); 35. zich niet goed voelend; 37. godin van het onheil; 38. reiskoets; 41. oogholte; 42. onlangs; 44. bundel graanhalmen; 46. frisdrank; 47. familietwist; 48. afzet voor een sprong; 49.
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoﬀeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende offerte vooraf!
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.

Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook
kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u
stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen
wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw
meubels.

Stoffeerwerk U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair,
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

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.

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.

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen!
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de
stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 035 - 538 66 66
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

De SLEUTELKONING
SINDS 1910

Wij leveren toegangscontrolesystemen voor
WijParticulier
leveren toegangscontrolesystemen
voor
- Bed & Breakfast – Bedrijven
Wij
leveren toegangscontrolesystemen
voor
Particulier
- Bed & Breakfast – Bedrijven
Wij leveren
toegangscontrolesystemen
Particulier
- Bed & Breakfast voor
– Bedrijven

VEILIG
BETAALBAAR
Particulier
- Bed –
& SIMPEL
Breakfast – –
Bedrijven

VEILIG – SIMPEL – BETAALBAAR
Een
sleutel is niet meer nodig!
sleutel
niet nodig!
meer nodig!
EenEen
sleutel
is nietismeer
VEILIG
– SIMPEL
– BETAALBAAR
VEILIG
–sleutel
SIMPEL
–isBETAALBAAR
Een
niet
meer nodig!

De Zwitserse
fabrikant
Flyer
heeft
zichalleen
sinds 1995
helemaal
Bij Ton van
den IJssel
kunt
u niet
terecht
voor
gespecialiseerd op fabricage van elektrische fietsen.

een elektrische ﬁets, u kunt nu ook terecht voor een
electrische
scooter. in Zwitserland maken dat Flyer de
De zware
omstandigheden

allerhoogste
eisen aan
producten
Ton
van den IJssel
al 29haar
jaar een
begrip instelt.
Lombok en omgeving. Op
Nieuw in de isshowroom
E-scooters
van het merk NIU,
zondag 13 september wordt er een wijkdag georganiseerd op de Laan van

leverbaar
vanaf
€ 1899.Altijd
goed getest
mede
dankzij de beste materialen en

laan
willen wij ook een
steentje
bijdragen
aan deze jaarlijkse
rijeigenschappen.
Door
bewezen
vakmanschap
en de feestdag.

Deze scooter
is uitgevoerd
een Bosch
hoogwaardige
componenten
laatmet
een Flyer
E-Bike motor
u nooit in het
achterwiel
en voorzien van een Panasonic accu.
in de
steek.

in
Zwitserland
van harte
aan. standaard
Ook isfabrikant
deze
scooter
voorzienop
een
Als
enige
standaard
5 jaar garantie
de fiets!

Onovertroffen
rijbeleving
door
hetscooter
unieke framedesign.
alarmsysteem
en kunt
u de
overal volgen via
Flyerhet
biedt
de
mogelijkheid
tot
een
unieke
accucapaciteit
GPS systeem.
van maar liefst 648 Wh.

Om het nog leuker te maken krijgt u bij aankoop van 2 Flyers:

Voor verdere info kunt u kijken op www.niu.com

Kom de electrische fiets
proefrit op een demoscooter is mogelijk.
nuEen
testen
bij:en modellen op voorraad. Ton van den IJssel
types

Verder kunt u ook proefrijden op andere merken zoals: Batavus, Sparta en

Tweewielers is vooral bekend om zijn service.

Wittevrouwenstraat
20
3512
CTUtrecht
Utrecht
Wittevrouwenstraat 20 –20
3512
CT Utrecht
Wittevrouwenstraat
––3512
CT
Wij
leveren
toegangscontrolesystemen
voor
Tel.
030-2314839
–
info@
sleutelkoning.nl
Tel.
030-2314839
–
info@
sleutelkoning.nl
Wittevrouwenstraat
20 – 3512
CT Utrecht
Tel.
030-2314839 – info@
sleutelkoning.nl
Particulier
Bed
&
Breakfast
–
Bedrijven
WWW.SLEUTELKONING.NL
Tel. 030-2314839
– info@ sleutelkoning.nl
WWW.SLEUTELKONING.NL
WWW.SLEUTELKONING.NL

WWW.SLEUTELKONING.NL

VEILIG – SIMPEL – BETAALBAAR

Een sleutel is niet meer nodig!

Ton van den IJssel

tweewielers

Laan van Nieuw Guinea 30
3531 JK Utrecht
Laan van Nieuw Guinea 30 Telefoon 030-2932679
3531 JK Utrecht, telefoon 030-2932679
www.tonvandenijssel.nl

