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Na een lange periode van 
transport per Solex-bromfiets, 
brak er thuis een tijdperk 
aan van enige welvaart. Mijn 
vader en moeder hadden met 
hun bijbaantjes genoeg geld 
gespaard om hun eerste auto-
mobiel aan te schaffen.

De sigarenboer in het Lodewijk 
Napoleonplantsoen was een gewiekste 
zakenman. Hij had niet alleen een 
mooi assortiment aan allerlei rook-
waren, maar ook een goede neus voor 
timing. Hij wist exact wanneer het tijd 
was een geliefde auto van de hand te 
doen aan bijvoorbeeld een eenvoudige 
verzekeringsagent als mijn vader. Mijn 
vader heeft tweemaal een automobiel 
van deze zakenman overgenomen. 
Beide keren ging het voertuig niet echt 
lang mee.

Duwen
Het eerste exemplaar was een rode 
Opel Rekord, het tweede een Ford. 
Met vooral de eerste auto had ik slech-
te ervaringen. Ieder weekend, als de 
karavaan koers wilde zetten richting 
camping, liet de verdomde motor van 
het vehikel het afweten. Samen met 
mijn broers, moest ik die kar tot bijna 
halverwege Bunnik duwen, eer de mo-
tor eindelijk wilde aanslaan. Onderwijl 
zaten vader, moeder en mijn zuster 
prinsheerlijk op het pluche van de 
autozittingen. Met enig leedvermaak 
in hun ogen tuurden beide dames door 
de achterruit naar de zwoegers achter 
de auto. Het mag een wonder heten 
dat een van de aanduwers nooit op het 
asfalt achterbleef met een hartstil-
stand. De reis terug verliep ook zelden 

zonder problemen.

Knokpartijen vermijden
Samen met twee goede vrienden van 
mij, te weten Fred en Willem Oudbier 
van de Adriaen van Ostadelaan, ging 
ik als 17-jarige regelmatig uit in 
Driebergen. We bezochten dan veelal 
de ‘Prins van Oranje’. De Prins was 
in die tijd een café annex dancing, 
waar in het weekend allerlei bandjes 
optraden.
Als stadse jongens konden we altijd 
rekenen op aandacht van aantrek-
kelijke lokale meisjes. Die aandacht 
voor ons viel vaak niet in goede aarde 
bij de plaatselijke jongemannen. Re-

gelmatig leidde dat tot een agressieve 
houding jegens ons.
Als de avond ten einde liep, moesten 
we maken dat we precies op tijd de 
Prins verlieten en de bushalte aan de 
overkant van de dancing bereikten. 
Zodat we direct de arriverende bus in 
konden glippen en knokpartijen met 
deze woedende jongeren vermijden. 
Veelal bleef de woede-uitbarsting 
beperkt tot wat gebonk met de vuisten 
op de ramen van de bus.

Popsterren
Fred en Willem werkten allebei, 
terwijl ik nog op school zat. Zij 
beschikten altijd over voldoende geld 
om zich puik te kleden en uit te gaan. 
Ik moest het met het geld van een 
krantenwijkje wat rustiger aan doen. 
Desalniettemin kon ik me net als de 
broers de aanschaf van een wit pak 
van spijkerstof veroorloven.
Toen we weer eens de Prins wilden 
aandoen, namen we de trein naar 
Driebergen en lieten we ons als een 
stel popsterren met de taxi vlak voor 
de ingang van de dancing afzetten. 
Daarmee maakten we een dusdanig 

indrukwekkende entree, dat algemeen 
werd aangenomen dat we de leden 
van een bekende band waren, die 
zich verwaardigden de gelegenheid te 
bezoeken.

Partij herrie
Die rol beviel ons wel en de gehele 
avond werden we omringd door leuke 
meisjes. Echter, men keek ook de hele 
avond uit naar het moment dat we 
het podium zouden bestijgen en onze 
muzikale kunsten ten toon zouden 
spreiden. Toen de band van de avond 
zijn instrumenten belangeloos aan ons 
ter beschikking stelde, konden we niet 
anders dan iets ten gehore te brengen.
Eenmaal op het podium geklommen, 
konden we volgens mij niet meer 
produceren dan een partij herrie. Fred 
en Willem speelden een beetje gitaar 
en ik kon wat tonen voortbrengen uit 
mijn mondharmonica. Het was een 
kortstondig optreden, korter nog dan 
het eerste concert van The Rolling 
Stones in het Kurhaus in Scheve-
ningen. We hadden ook totaal geen 
repertoire. Na vijf minuten verlieten 
we het podium weer om ons tussen 

het publiek te begeven. Tot onze grote 
verbazing waren onze toehoorders 
redelijk enthousiast.

Witte pakken
Door al het succes die avond, misten 
we de laatste bus naar Utrecht. Opeens 
bedacht ik dat mijn vader ons met de 
auto wel even kon komen ophalen. 
Immers ik had hem al zo vaak gehol-
pen met het aanduwen van zijn oude 
Opel. Toen ik mijn vader eindelijk 
op het late uur aan de lijn kreeg, 
reageerde hij kortweg op mijn verzoek 
met: “Je komt maar naar huis lopen.”
Gekleed in onze witte pakken, zijn we 
bijna de halve nacht op pad geweest. 
Lopend langs de spoorlijn Arnhem-
Utrecht arriveerden we pas om vier 
uur ‘s morgens thuis. Onderweg 
hadden we wel wat boomgaarden 
aangedaan om onze magen te vullen.
Samenvattend, het heeft altijd veel 
voeten in de aarde gehad de afstand 
Utrecht-Driebergen/Doorn en terug, 
gezond en wel te overbruggen.

Bert Plomp
albertplomp@gmail.com

‘Je komt maar naar huis lopen’
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Gansstraat 130 
3582 EL Utrecht 
telefoon 030 251 69 55 
info@steenhouwerij-jansen.nl
www.steenhouwerij-jansen.nl

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl

De Prins van Oranje

UU

Wilt u adverteren in De Oud-Utrechter?
Met een bereik van ruim 154.000 lezers! 

Onze aankomende uitgaven zijn 
3 september en 17 september Najaarsspecial 

U kunt contact opnemen met Esmay of José op 030-8200570
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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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Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique van Dommelen

030 – 666 75 77

uitvaartverzorgingleidscherijn.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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 035 - 538 66 66

Het Alzheimer Cafe is een  
laagdrempelige  

ontmoetingsplaats voor 
mensen met dementie, hun 
mantelzorgers en andere 

belangstellenden. 

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

4 september 2019

Mijn leven met dementie 
Alzheimer Café Binnenstad
Bartholomeus Gasthuis
Lange Smeestraat 40, Utrecht
Contact: stadutrecht@alzheimer-nederland.nl
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

9 september 2019

Diagnose Dementie en wat nu?
Thema: Communiceren via kunst
Alzheimer Café Vleuten-De Meern-LR
Buurtcentrum de Schakel
Schoolstraat 11, Vleuten
Contactpersoon Addie Koster, 
casemanager Careyn
06-571 231 51, A.Koster@careyn.nl
19.30 - 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Meer info:
www.alzheimer-nederland.nl/regios/stad-utrecht
Slecht ter been? 
Gebruik de Boodschappen Plusbus
Voor Vleuten: 06 570 24 380
Voor de Binnenstad: 030 2361793

Stad Utrecht

 
 

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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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 

info@hotelhetlandhuis.nl
www.hotelhetlandhuis.nl

(za-za)€ 565,-Toeslag 1 pers.kamer € 55,-

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 168.00 lezers.

Meer informatie?
Vraag naar de mogelijkheden en bel 
met ons verkoopteam: 030-8200570

UU

Kom langs voor de scherpste prijzen van Utrecht!

Peter Macco E-Bike Spektakel

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

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

Waar?
Nijverheidsweg 18B Utrecht
(Tegenover de Werkspoorkathedraal)

Meer info:
Tel: (030) 243 38 32

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

Gazelle Vento C7
met krachtige Bosch middenmotor

van € 2199,- voor € 1899,-

Union Fast 
met stabiele Bafang voorwielmotor 

van € 1499,- voor € 1299,-

Alle gekochte fietsen 
met gratis 
insteekketting

Peter Macco “Alles voor uw fi ets”
De grootste fi etsenwinkel van de stad Utrecht

2000 nieuwe (elektrische) fi etsen en 250 gebruikte (elektrische) fi etsen op voorraad

Kortingen van 10% tot wel 40%

Service en garantie al 80 jaar gegarandeerd



Wij stapten ‘s avonds in Breukelen op 
en reden over de Route Nationale naar 
Parijs. Het was een hele schok om 
daar de clochards te zien liggen op de 
roosters waaruit warme lucht opsteeg.
Na enig zoeken vonden wij de metro 
naar de jeugdherberg, waar een vriend 
van ons vakantie-
werk deed. 
Ofschoon 
dat niet was 
toegestaan, gaf 
hij ons een bed 
om te slapen.

Mensa
Van daar uit zijn 
wij naar de cam-
ping gegaan in het 
Bois de Boulogne, 
waar we onze tent-
jes hebben opgezet. 
Dagelijks gingen 
we naar het centrum 
van Parijs. We hebben daar heel wat 
afgelopen. ‘s Middags aten we wel 
eens een warme maaltijd in een mensa 
aan de Boulevard Saint Michel.

Seine
Af en toe dronken we, staande aan de 
tap, ‘un verre de vin rouge’. Een glas 
rode wijn dus. Daarna zwierven we 
verder door de straten van Parijs. We 
hadden geen plattegrond. De Seine 
was ons houvast. Ik 

geloof niet dat we veel bekeken heb-
ben, zelfs de beroemde Notre Dame 
zijn we niet binnengegaan. Eind van 
de dag kwamen we moe maar voldaan 
terug op de camping.

Bretagne
Na een week zijn we verhuisd naar 
het Stade Malakov in het zuiden van 
Parijs. Veel goedkoper! Met gezellige 
café’s. Van hieruit zijn we liftend naar 
Bretagne vertrokken. Daartoe splitsten 
we ons op in twee groepjes van twee. 

Peter van Niekerk en ik reisden samen 
verder. De andere twee hebben we niet 
meer gezien.

Stokbrood met suiker
In Bretagne zijn we tot Le Mont Saint 
Michel gekomen. We hadden nog 
maar weinig geld: we aten stokbrood 
met suiker. Liftend op de terugweg, 
werden we afgezet bij Mons (Bergen) 
in België. De man die ons daar afzette 

zei, dat we nu vlakbij Nederlandse 
grens waren. Dat viel zwaar tegen. 
Toch zijn we dezelfde avond via 
Antwerpen en Breda nog in Utrecht 
gekomen.

Wij werden hartelijk verwelkomd door 
onze ongeruste ouders.

Jan Zwezerijnen
zwezj@telfort.nl

Voor tien gulden naar Parijs
De Oud-Utrechter van 23 juli riep bij mij herinneringen op aan de 
zomervakantie van 1956. Ik was toen 18 jaar. Het plan was om 
samen met drie vrienden naar Parijs te gaan. Destijds kon je met 
een transportwagen uit Breukelen voor tien gulden meerijden 
naar de Markthallen van Parijs.
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“Maar als al die tienduizenden bellende 
en stemmende Nederlanders nou een 
ander liedje leuker vinden”, zei ik tegen 
Rinus. “Dan hebben al die stemmers 
pech gehad”, zei hij. Aan het eind van 
het tv-programma maakte presentator 
Paul de Leeuw de winnaar bekend. Dat 
waren wij. Ons lied heette oorspron-
kelijk ‘Het wil maar niet zo lukken’. 
Maar kenners van de songfestivalwe-
reld vonden dat een titel waarmee je in 
Europa geen goud pakt en herdoopten 
het tot VREDE.
Het Songfestival heet het songfestival, 
omdat de prijs die aan winnen verbon-
den is naar de makers van de song -het 
liedje - gaat. We kregen 10.000 gulden 
om te verdelen. Dachten we. Want het 
was gebruikelijk en verplicht dat het 
prijzengeld gebruikt werd om in het 
land waar het Europees Songfestival 
gehouden werd een feestje voor alle 

andere deelnemende landen te geven. 
Tien mille was kantje boord om de 
champagne te betalen. De rest van het 
feestbedrag werd door anderen opge-
hoest. Wie dat waren weet ik niet, maar 
ik vermoed de NOS en wat stichtingen 
die in hun doelstelling hebben staan dat 
ze het Nederlandse Lied in het buiten-
land promoten.

Elk land dat meedeed gaf zo’n feest. 
Dat kwam neer op 25 feestjes in vier 
dagen. Ruth Jacott en de anderen die 
zich het schompes moesten repeteren 
hadden geen feesttijd, dus al die feesten 
werden bezocht door het gedeelte van 
haar gevolg dat niks omhanden had.

Wie er allemaal bij waren in Ierland? 
Ruth natuurlijk en haar lieve broer 
Eric, die een van de koorzangers was, 
de andere koorzangers, de kleding-

dame, de make- up artiest, de personal 
coach van Ruth, de muziekuitgevers 
van het liedje, de schrijvers van het 
liedje met hun partners, een handvol 
vertegenwoordigers van de NOS, de di-
rigent van het orkest, een adviseur voor 
de belichting en verder nog een man 
of vijftien die de kans niet mis wilden 
lopen om 25 feestjes te bezoeken.

Zoals u weet is het songfestival een 
evenement dat met name de homo-
seksuele medemens in vuur en vlam 
zet. Het schijnt dat het percentage ho-
moseksuele medemensen dat normaal 
gesproken iets onder de 20 procent 
ligt, bij de feesten ruim hoger lag. 
Maar ook de heteroseksuele mens had 
weinig te klagen. Een bevriende die het 
lukte 20 feesten bij te wonen, zei op de 
terugweg: “Ik heb in mijn hele leven 
nog nooit zoveel gesnoven, geneukt 
en gezopen als de laatste dagen. Ik ben 
kapot.”

Zelf had ik er al na anderhalf feestje 
schoon genoeg van. Het eerste begon 
om 11 uur ‘s morgens en ging om twee 
uur naadloos over in het tweede dat 
een kilometer verderop georganiseerd 

werd. Dat tweede feestje ging om vijf 
uur over in het derde dat…, nou ja 
u snapt het wel. Ruth werd zesde en 
Ierland won. Deel 2 volgt.

 

Feestvieren voor de Vrede
In 1993 werden de heren Fluitsma, Van Tijn en Westbroek door de 
bazen van het songfestival gevraagd een liedje voor Ruth Jacott 
te schrijven. Het lied moest eigentijdser zijn dan het doorsnee 
songfestivaldeuntje, maar ook weer niet zo eigentijds dat het mo-
dern zou lijken. De briljante vormgever Rinus Spoor - die voor de 
televisieregie van de finale van het Nederlandse Songfestival was 
ingehuurd - verzekerde me dat ons lied winnen zou. 

  

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

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

EVENEMENT

d o n d e r d a g

5
S E P T E M B E R

TELEVISIE 

vrijdag

23
A U G U S T U S 

TELEVISIE 

zaterdag 

1
S E P T E M B E R

Iedere vrijdag: Een Berg Sport
René van den Berg presenteert iedere vrijdag Een 
Berg Sport, het sportprogramma van RTV Utrecht. 
Samen met analist Gert Kruys en diverse gasten 
neemt René het voetbalnieuws van de week door. 
Vast onderdeel van het programma zijn de Ode 
van Korneel en de Tap van Ap!

Nieuwe streken van Joris
KRO/NCRV presentator en zanger Joris Linssen 
loopt samen met zijn band Caramba een wandel-
tocht, zonder geld, tegen de stroom in van  de Maas, 
de Waal en de Lek. Te voet in hun Mexicaase kled-
ing en met hun instrumenten op de rug. De amigo’s 
moeten eten, drinken en onderdak regelen in ruil 
voor een optreden.

Natuurlijk Zoëy
Presentator Eddy Zoëy is vogelaar en natuurfreak. 
Voor RTV Utrecht gaat hij iedere donderdag op 
avontuur en laat de verrassende kanten van de 
Utrechtse natuur zien.

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

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

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

Altijd al goed willen 
 leren schilderen?

GRATISproeflesfijnschilderen

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

Opleidingen al v.a. 

e 46,35 per mnd. 

• do. 29 aug. 18.30
• vr. 30 aug. 9.30
• vr. 30 aug. 13.30
• za. 31 aug. 9.30
• za.  31 aug. 13.30

GRATIS 
proeflessen

De opleidingen starten 
4e week september 2019!

Oud Utrechter - 125x181 - wk21

Academie voor Realistische Schilderkunst
LANDSCHAPPEN - STILLEVENS - DIEREN - PORTRET - ZEEGEZICHTEN - BLOEMEN - MINIATUREN - TEKENEN - MAGISCH REALISME -  HYPER REALISME

Leslocatie (Werkspoor Ateliers) 

Nijverheidsweg 16-c Utrecht  
Tel. 085-1302757

Hoofdvestiging in Deventer 
Dependances in Ede, Elst, Emmen, 
Enschede, Lelystad en Utrecht.

Aanmelden via: info@fijnschilderen.nl  -  www.fijnschilderen.nl

BTR REIZEN
www.BTRreizen.nl

    055 - 5059500  

    055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL 

Bus excursievakanties Bus excursievakanties 

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

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

2323--27 dec. voor slechts 27 dec. voor slechts € 445,€ 445,-- p.p.p.p.

All Inclusive Hotels All Inclusive Hotels 

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

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

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

+

Nieuw

€ 100,-  Korting
€ 100,

7 dg. Rijn7 dg. Rijn–– en Moezelcruise en Moezelcruise 
met luxe cruiseschip Dutch Melody ****met luxe cruiseschip Dutch Melody ****

van 9 t/m 15 okt. 2019van 9 t/m 15 okt. 2019
Profiteer van € 100,Profiteer van € 100,-- p.p. Kortingp.p. Korting

van € 898,van € 898,-- nu al vanafnu al vanaf € 798,€ 798,-- p.p.p.p.
Deze luxe cruise is o.a. inclusief:Deze luxe cruise is o.a. inclusief:
 Busreis naar Keulen / Düsseldorf v.v. Busreis naar Keulen / Düsseldorf v.v. 
 Mooie vaarprogrammaMooie vaarprogramma
 Volpension met veel extra’s Volpension met veel extra’s 

RiviercruisesRiviercruises

All Inclusive Hotel ‘t Holt ***All Inclusive Hotel ‘t Holt ***
Diepenheim / TwenteDiepenheim / Twente

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

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

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

Nieuw
Nieuw

All Inclusive Hotel Brauer ***All Inclusive Hotel Brauer ***
TreisTreis--karden / Moezel / Duitslandkarden / Moezel / Duitsland
5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va. € 263,€ 263,-- p.p.p.p.

AllAll InclusiveInclusive Landhotel Eifelblick ***Landhotel Eifelblick ***
Stadtkyll / Vulkaaneifel / DuitslandStadtkyll / Vulkaaneifel / Duitsland
5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va. € 259€ 259-- p.p.p.p.

65   Korting

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

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

Autovakanties  Autovakanties  

Vele gastvrije All InclusiveVele gastvrije All Inclusive
hotels in Nederland & Duitslandhotels in Nederland & Duitsland

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

2323--27 sept. voor slechts  27 sept. voor slechts  € 389,€ 389,-- p.p.p.p.



oud-katholieke kerk, die vader was van een 
van mijn klasgenoten en op een schoolfeestje 
in de pastorie discreet het crucifix aan de muur 
omdraaide, wel eens een hand mogen geven. 
Twee Jehovah’s getuigen had ik keurig netjes 
de toegang tot mijn woning geweigerd. Boven-
dien was ik in mijn prille jeugd als baby, toen 
ik even niet oplette, gedoopt in het bolwerk 
van de Reformatie, de Grote of Onze-Lieve-
Vrouwekerk in Dordrecht. Deskundigheid 
genoeg dus. Naast het andere werk was een 
kijkje thuis bij de kerkgenootschappen best 
een aangename afwisseling. De protestanten 
hadden in de Tachtigjarige oorlog de monu-
mentale Utrechtse kerken ingepikt en waren 
dikwijls druk met de restauraties. Een beetje: 
eigen schuld, dikke bult. Over hun zorgen om 
het zaakje in conditie te houden was een hoop 
te vertellen.

Lekker centraal
Vergaderingen van de protestantse Synode 
worden vaak lekker centraal gehouden, tegen-
woordig in Nieuw Hydepark te Doorn. Ook 
andere genootschappen zitten gewoonlijk in de 
buurt, opdat de afgevaardigden uit alle hoeken 
van het land de conferenties gemakkelijk kun-
nen bereiken.
Mijn voornaamste arbeidsveld bleef toch de 
katholieke kerk, met haar prachtige museum 
het Catharijne Convent en de aartsbisschop-
pelijke Sint-Catharina-kathedraal als blikvan-
gers. Kort geleden dreigde die kerk te worden 
verkocht, omdat zij te duur was in onderhoud, 
maar uiteindelijk heeft de aartsbisschop van 
Utrecht, kardinaal Wim Eijk, toch besloten dat 
de kerk open blijft.

Persconferenties
Als kersverse exegeet bezocht ik in het 

aartsbisschoppelijk paleis aan de Maliebaan 
de schaarse persconferenties, gegeven door 
kardinaal Bernardus Alfrink (1900 - 1987), die 
aanvankelijk bekend stond als conservatief, kil 
en autoritair. In zijn latere jaren, na veel aanva-
ringen met Rome en zijn verkiezing in 1964 als 
voorzitter van de vredesbeweging Pax Christi, 
was hij toegankelijker en werd hij dikwijls 
gered door zijn humor. Hij wilde bijvoorbeeld 
in Rome een toelichting geven over een uit-
spraak in 1970 van het Nederlandse Pastoraal 
Concilie, dat het celibaat wilde afschaffen. 
Eerst kwam er geen antwoord. Maar tijdens 
een angelus (katholiek gebed om 12 uur ‘s 
middags, red.) noemde paus Paulus VI uit het 
venster van zijn werkkamer in de Sint Pieter 
het celibaat onbespreekbaar. Alfrink: “Hij gaat 
me toch niet vanuit het raam antwoord geven?”

Kruisje
Bij een van de bijeenkomsten in Utrecht met 
de pers vroeg een correspondent een keer 
wat nadere toelichting van een onderwerp, 
omdat het anders te moeilijk werd voor ‘zijn 
lezertjes’. “Komt u dan voor een jeugdkrant?”, 
informeerde de geestelijke. Alfrink had de 
gewoonte na afloop van zo’n gesprek aan de 
deuropening te gaan staan en de vertrekkende 
journalisten met een kruisje boven het hoofd 
te zegenen. Het waren meestal mensen van ka-
tholieke organen. Toen het mijn beurt was zei 
ik: “Eminentie, ik ben niet van uw kerk, hoor.” 
“Maakt niet uit, mijnheer”, antwoordde hij, 
terwijl zijn hand al boven mijn hoofd zweefde, 
“het kan nooit kwaad.”

Bert Kieboom
kieboomb@xs4all.nl

Het kon geen kwaad
Omdat ik als kind wegens te veel 
kritische vragen van de zondags-
school was geschopt, vond de toen-
malige hoofdredacteur van de NRC 
dat ik wel wat aan het kerknieuws 
kon doen. Ik werkte als correspon-
dent in Utrecht en daar gebeurde 
het immers. Ja, waarom niet? Dat 
kon nooit kwaad.

Mijn Joodse zwager had, ondergedoken ergens 
in Brabant, de oorlog overleefd als koorknaap 
van meneer pastoor. Een oom deed iets bij 
het Leger des Heils. Ik had de pastoor van de 
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Kardinaal Alfrink in 1970 (foto: Joost Evers/Anefo, 
Nationaal Archief0

onze ouders, dus wij naar het reisbureau. Waar we 
vandaan kwamen met een stapel reisgidsen. Het 
was wel zoeken. Er werden zóveel leuke reizen 
aangeboden. We zochten een busreis en de bestem-
ming werd Oostenrijk. We gingen tien dagen naar 
Zell am See.
Wat een heerlijk vooruitzicht. Mijn vriendin was 
nog nooit naar het buitenland geweest. Ik was al 
vaker naar Duitsland geweest met mijn ouders, 
broer en zus. We moesten ook nog een paspoort 
hebben en Nederlands geld omwisselen voor de 
Oostenrijkse schilling. Er moest tijdens de vakan-
tie destijds nog veel omgerekend worden, waar we 
nu geen last meer van hebben.

Veel lol
Toen eindelijk de grote dag was aangebroken, gin-
gen we naar het busstation, waar al een bus voor 
ons klaar stond. We gingen eerst naar Didam voor 
de koffietafel. Daar stond de volgende bus, die ons 
naar Oostenrijk ging vervoeren.
We reden naar Duitsland voor de eerste overnach-
ting. In de bus waren vrij veel jonge mensen. Of 
er toen al jongerenreizen waren, weet ik eigenlijk 
niet. Ik weet wel dat we gelijk al veel lol met 
elkaar hadden.
Er zaten twee jongens voor ons. Die waren iedere 
keer druk met de verrekijker waar ze samen mee 
deden. Als de chauffeur vertelde wat er te zien 
was, zaten zij al paraat. Toen er even weinig te 
melden was, knoopten ze de verrekijker nogal ste-
vig aan de stoel vast. Ja, en toen de chauffeur weer 
vertelde waar we naar moesten kijken, konden de 
jongens de verrekijker niet op tijd los krijgen en 
was de bezienswaardigheid al lang voorbij. Ieder-
een lag in een deuk.

Thumersbach
We reden eind van de middag het dorpje binnen 
waar ons hotel was. De volgende dag zaten we al 
vroeg aan het ontbijt. Daarna koffers in de bus en 
verder, op weg naar Oostenrijk. We zagen al gauw 
de bergen opdoemen.

Eind van de middag stopte de bus bij het hotel in 
een klein plaatsje bij Zell am See. Het heette Thu-
mersbach en lag aan een groot meer. De volgende 
dag gingen we de buurt verkennen. Wat was het 
er mooi! Er waren ook Oostenrijkse jongens, die 
zwommen in het meer waar wij ook gingen zwem-
men. We hadden al gauw contact met hen. Wat een 
groot voordeel bleek, toen we ‘s avonds naar Zell 
am See uitgingen. Er was een bootje dat ons naar 
de overkant bracht. Maar de laatste boot vertrok 
al vroeg terug naar het hotel. Daarom werden we 
keurig teruggebracht in de auto van die jongens.

Klik
Met één jongen had ik al gauw een klik. We trok-
ken veel met elkaar op. De jongens haalden ons op 
bij het hotel en brachten ons weer terug, We had-
den ook excursies geboekt. Naar de Gross Glock-
ner en de Krimmler watervallen. We hebben er 
niets van gezien. Wij gingen liever met de jongens 
op stap. Of mijn vriendin en ik gingen winkelen 
in Zell am See. Als we terug in het hotel kwamen, 
werd al gezegd ‘we hebben je vriend gezien op 
zijn werk’. Net of we verkering hadden!

Al snel brak helaas de laatste vakantiedag aan en 
volgde het afscheid van onze Oostenrijkse vrien-
den. Wat hadden wij een leuke vakantie gehad.
Jaren later ging ik met mijn man en jongste zoon 
een paar keer naar Oostenrijk en bezocht alsnog de 
Gross Glockner en de Krimmler watervallen.

Bep Sturkenboom
bepsturkenboom@hotmail.com

Zell am See
Nu er weer veel mensen lekker op 
vakantie gaan, denk ik nog wel eens 
aan de vakanties met mijn vriendin. We 
werkten bij De Gruyter en zorgden dat 
wij gelijk vakantie hadden. Het eerste 
jaar gingen we op onze brommertjes 
langs de jeugdherbergen.

Wat een lol hebben we toen gehad. Onze eerste va-
kantie zonder ouders. Het jaar erop wilden we naar 
het buitenland. Gelukkig mochten we allebei van 

De krimmler-waterval

Echter, er zullen zaken geregeld 
moeten worden voor het afscheid. 
Als uitvaartbegeleider wordt je 
vaak al wel door de familie op de 
hoogte gebracht van de relatie-
problemen, mocht je die al niet 
hebben opgemerkt in het (verloop 
van het) regelgesprek! De 
uitvaartbegeleider kan dan helpen 
met het maken van belangrijke 
beslissingen en/of aanraden en 
aangeven wat gebruikelijk is.
Vaak adviseer ik het overlijden 
ook te zien als een moment om 

dichter tot elkaar te komen als 
familie. Je kunt immers hardnek-
kig blijven vasthouden aan dat 
ene conflict en je koppigheid 
blijven voeden, maar je kunt ook 
proberen om samen eens goed 
te gaan zitten en te praten over 
de relatieproblemen. Door hier 
met elkaar over te spreken, stel 
je je voor elkaar open en door 
je voor elkaar open te stellen, 
kun je des te beter samenwerken 
om er een mooi afscheid van te 
maken. Probeer dan naar elkaar 

te luisteren en allebei water bij 
de wijn te doen. Probeer niet 
krampachtig vast te houden aan je 
eigen keuzes, maar kom tot com-
promissen. Zo zag ik recent een 
zoon instemmen met de wensen 
van zijn vader betreffende de ka-
tholieke gebedsdienst, terwijl de 
vader de zoon de gelegenheid gaf 
om de rouwkaart breder binnen 
de (schoon)familie te delen.
Ook op de dag van de uitvaart 
kunnen er natuurlijk (weer) 
allerlei irritaties ontstaan. 

Echter niemand zit te wachten 
op kibbelende mensen tijdens 
een uitvaart. Het advies is dan: 
hou je in en maak geen ruzie. 
De uitvaartbegeleider houdt 
uiteraard een oogje in het zeil en 
zal dusdanige voorbereidingen 
treffen, dat de familieleden, die 
met elkaar ‘overhoop liggen’, 
niet (teveel) met elkaar worden 
geconfronteerd en bijvoorbeeld 
niet naast elkaar hoeven te zitten 
in de aula van begraafplaats of 
crematorium. 
Familieconflicten zijn op zichzelf 
al heel erg naar, maar worden bij 
een overlijden en uitvaart nog 
duidelijker zichtbaar en merkbaar. 
De uitvaart is een eenmalige gele-

genheid om - waardig - afscheid 
te (kunnen) nemen. Ik pleit er 
dan ook voor dat de familieleden 
de bestaande relatieproblemen 
(tijdelijk?) begraven om zo ieder-
een de gelegenheid te geven om 
persoonlijk afscheid te nemen en 
de begrafenis of crematie rustig 
bij te wonen. Voor de laatste keer 
waardig en respectvol afscheid 
nemen is m.i. van meer gewicht 
dan individuele belangen in een 
conflict. Afscheid nemen kan im-
mers maar een keer en dat geldt 
voor iedereen!

Pierre van Kooten

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

De onderlinge relaties laten te wensen over...
Wat als er iemand in de familie overlijdt en je blijft over met familieleden die onder-
ling een conflict hebben of je hebt zelf een conflict met een familielid? Het komt helaas 
regelmatig voor: bestaande relatieproblemen binnen de familie zorgen voor conflicten bij 
overlijden en vervolgens bij de uitvaart.
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van 
opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten 
bestemd voor het oud papier? U bent niet 
de enige met vragen over een verzameling 
munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten 
of penningen. Daarom houdt de Munten- en 
Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag 
een open inloopdag. Wie zijn of haar verzame-
ling 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 betrek-
king 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 beeld-
je 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.
 
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 ge-
kregen van familie, vrienden of zelf met zorg 
verzameld. Het ligt er al jaren maar wat is het 
eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoor-
den, 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 tus-
sen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de MPO, 
Energieweg 7 te IJsselstein.
 
Vijf inspiratie workshops voor 55 plussers
Power Utrecht (www.powe-
rutrecht.nl) organiseert dit 
najaar een serie van vijf inspiratie 
workshops voor 55 plussers die 
zich willen (her)oriënteren op hun 
leven. De deelnemers gaan met 
elkaar in gesprek over hoe zij in 
het leven staan en waar op dit mo-
ment hun interesses en behoeften 
liggen. De bijeenkomsten bestrij-
ken vijf levensdomeinen: lichaam 
& geest, sociale contacten, mate-
riële situatie, arbeid & activiteiten, 
waarden & inspiratie. Voor meer 
info, zie de ladder hiernaast.

Gildewandeling: Het nieuwe 
stadshart
Woensdag 4 september kunt u met 
gildegids Paul Vergeer wandelen door 
het nieuwe stadshart van Utrecht. De 
wandeling start om 19.00 uur en duurt 
anderhalf tot twee uur. Na meer dan 
tien jaar bouwen zien we de resultaten. 
Uiteraard gaan we kijken bij de restanten 
van het vroegere kasteel Vredenburg en 
luisteren naar de verhalen over de bouw 
van een vijf verdiepingen onder de grond 
liggende parkeergarage. Het verschil tus-
sen stadskamer en styleroom komt aan 
de orde. Uiteraard kijken we bij woonto-
ren De Sype en Central Park en de Galaxy 
tower (echt alle in Utrecht). En terug via 
de Moreelsebrug en de voor een groot 
deel uitgegraven stadsbuitengracht. Voor 
meer info, zie de ladder hiernaast.
 

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 vrijblij-
vende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht 
bij MPO/Heritage, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.
 

Elke donderdag
 
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst 
en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO, 
Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! 
Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.
 

Woensdag 4 september

Gildewandeling: Het nieuwe stadshart
Woensdag 4 september 
wandelen met gildegids 
Paul Vergeer door het 
nieuwe stadshart van 
Utrecht. De wandeling 
start om 19.00 uur en 
duurt anderhalf tot twee 
uur. Aanmelden en kos-
ten: U kunt inlichtingen 
krijgen en zich voor deze 
wandeling aanmelden op 
werkdagen tussen 14 en 
16 uur op telefoon 030 
234 3252, via e-mail: 
post@gildeutrecht.nl 
(met vermelding van uw 
telefoonnummer), of via 
de website: www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten: € 8 p.p., € 4 
voor kinderen beneden 12 jaar of U-pashouders.

Vrijdag 6 september

Vijf inspiratie workshops voor 55 plussers
Power Utrecht (www.powerutrecht.nl) organiseert dit najaar een serie van vijf inspiratie workshops 
voor 55 plussers die zich willen (her)oriënteren op hun leven. 
Vrijdagochtend 6 september is een introductiebijeenkomst van 10.00 uur tot 13.00 uur. Plaats: Be-
muurde Weerd 3 Oostzijde, Utrecht.
De workshops zijn op de vrijdagochtenden 4 en 18 oktober, 1, 15 en 29 november Tijd: 10.00 uur tot 
13.00 uur. Plaats: Bemuurde Weerd 3 Oostzijde, Utrecht. Aanmelden voor de introductiebijeenkomst 
en/of workshops kan door een email te sturen naar info@powerutrecht.nl. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij: Marco de la Rambelje, 06 513 325 19 E marcodelarambelje@gmail.com of Hanske van 
Holstein, 06 34451959 E hanskevanholstein@gmail.com.
 

Zaterdag 7 september

Fietstocht Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Op de fiets door de krijgt u een heel andere kijk op het landschap. Op zaterdag 7 september van 12.30-
16 uur kunt u mee met Gildegids Guus Reith. Na een korte rondleiding op Fort de Bilt gaan we langs 
de restanten van deze unieke verdedigingslinie naar Fort aan de Klop. Aanmelden en kosten: U kunt 
inlichtingen krijgen en zich voor deze fietstocht op werkdagen tussen 14.00 en 16.00 uur aanmelden 
op telefoon 030 234 3252, via e-mail: post@gildeutrecht.nl (met vermelding van uw telefoonnummer), 
of via de website: www.gildeutrecht.nl. De plaats van vertrek hoort u bij aanmelding. Kosten: €14,== 
pp, €8,== voor kinderen beneden 12 jaar of met een U-pas.

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570

Bel 050-3136000 of kijk op
opjachtnaarhetnoorderlicht.nl

BELEEF HET 
NOORDERLICHT

3-Daags noorderlicht weekend 
Tromsø vanaf € 549 pp

4-Daags familie winteravontuur 
Tromsø vanaf € 619 pp

8-Daags winter(sport) avontuur 
Lapland vanaf € 594 pp



Eind juni, in alle vroegte, ging ik op 
pad op mijn Lambretta scooter naar 
Perigueux in de Dordogne.
Het beloofde een warme zomerdag te 
worden. Bij Dordrecht ging het al mis. 
De knalpot vloog van mijn scooter. De 
ANWB repareerde het provisorisch. 
Dat zei de Wegenwachter er eerlijk bij. 
Net, toen ik de voorsteden van Parijs 
bereikte, ging het opnieuw mis. Met 
mijn scooter aan de hand, in de hitte, 
liep ik naar een buitenwijk. Ik had 
geluk. In de buurt zat een reparateur 
voor motoren.
Door alle oponthoud was het toch al 
laat geworden en ik zocht een hotel. 
Tevergeefs. In een stadspark sliep ik in 
de open lucht.

Studentenwerkkamp
De volgende dag bereikte ik mijn 
bestemming. Een studentenwerkkamp 
in Perigueux. Nu klinkt dat misschien 
een beetje eng, maar dat was het zeker 
niet. We werden geacht een paar uur 
per dag te werken en kregen daarvoor 
gratis kost en inwoning en excursies 
en natuurlijk het hopelijk aangename 
gezelschap van studenten uit heel Eu-
ropa. Het werk bestond uit het verven 
van een wielerbaan, onder toezicht 
van Franse arbeiders.

Ik moet eerlijk zeggen: veel kan ik 
me niet meer herinneren van deze drie 
weken. Er is blijkbaar niet veel span-
nends gebeurd. Wat ik me wel herin-
ner is de lunchpauze van de arbeiders. 
Via een soort catering werd hun eten 
gebracht. Heerlijke patés, vleeswaren, 
vruchten en een fles wijn erbij. Ik keek 
mijn ogen uit. Waarschijnlijk komt 
daar de uitdrukking ‘Leven als God in 
Frankrijk’ vandaan.

Gekkenhuis
Mijn tweede bestemming was Ber-
gerac, waar een vriend van mij een 
soort stage liep in een psychiatrische 
inrichting. Ik installeerde me in zijn 
kamer. De volgende dag werd ik door 
de directeur ontboden. Hij zei dat 
het geen hotel was, maar als ik wilde 

werken mocht ik blijven
Gelet op de primitieve omstandighe-
den spreek ik liever van een gekken-
huis. Mijn taak was het op de gekken 
te letten, als zij ‘s middags een paar 
uur in de tuin doorbrachten. Zou het 
uit de hand lopen, dan moest ik hulp 
halen. Ik installeerde me onder een 
boom en keek goed rond. Enkele man-
nen liepen schreeuwend en foeterend 
rond, soms slechts gekleed in een 
soort jute zak, omdat ze hun ontlasting 
niet onder controle hadden. Ande-
ren kwamen naar me toe, omdat ze 
nieuwsgierig waren. Ik sprak destijds 
gelukkig aardig Frans.

Een man had trauma’s opgelopen van 
de oorlog in Algerije (wat toen nog 
niet zo lang geleden was) en vertelde 
mij daar uitgebreid over, een ander 
dacht dat hij Napoleon was, wat in 
Frankrijk natuurlijk niet zo’n gekke 
gedachte is. Een derde pakte takjes 
van de boom en tikte mij op mijn 
hoofd. Niet pijnlijk, wel erg irritant. 
Ik waarschuwde hem een paar maal 
en gebruikte zelfs, per ongeluk, het 
woord imbeciel. Maar hij hield niet 
op. Ik gaf hem een klap in zijn ge-
zicht. Ik weet niet of dat hoort bij een 
therapie, maar dàt hielp wel.

Zomercursus Frans
Mijn derde bestemming was Pau, een 
stad aan de voet van de Pyreneeën. 
Daar zou ik aan de universiteit een 
zomercursus Frans volgen. Aan de 
Westersingel had ik bij de Alliance 
Française een cursus gevolgd en van 
hen had ik een beurs gekregen om me 
in Pau verder te bekwamen in deze 
mooie taal.

Uit de hele wereld waren leraren en 
studenten Frans hier bijeen geko-
men Ik werd ondergebracht op een 
slaapzaal voor zes personen. Vier 
Palestijnen, een IJslander en ik. De 
IJslander was een bijzonder geval. Hij 
had een glazen oog, dat hij uitnam 
als hij naar bed ging en met een tik 
op het nachtkastje legde. Ik keek dan 

soms naar een zwart gat Zijn andere 
oog was blijkbaar ook niet geweldig, 
want hij liep rond met een loep om 
mensen te herkennen. Hij had ook 
nog een hoge, krakende stem. Deze 
mensen vallen op en worden mak-
kelijk buitengesloten. Ik zag dat hij 

er verloren bijliep en trok me zijn lot 
aan. Het nadeel van goeddoen is dan 
weer dat het je zo in beslag neemt. 
Hij volgde me als een schaduw. Als ik 
met iemand stond te praten, kwam hij 
naar ons toe, pakte zijn loep en ging 
vlak voor iemands gezicht staan om 
de persoon goed te zien. Allemaal erg 
ongemakkelijk. Gelukkig waren er een 
paar Deense meisjes (Denemarken en 
IJsland hebben oude banden) die zich 
ook met hem wilden bemoeien.

Fran
Een van de cursisten was een Ame-
rikaanse, Fran uit Philadelphia. Ze 
was mooi en wat afstandelijk. In ieder 
geval trok ze veel aandacht van de 
studenten. Vooral van de Italianen, die 
zich als ‘latin lovers´ onweerstaanbaar 
vinden. Ik hield me op een afstand. Ik 
ken mijn beperkingen.

‘s Middags aten we een warme 
maaltijd in de eetzaal. Ik was wat laat 
toen ik binnenkwam en zag dat bijna 
alle tafels al bezet waren. Naast Fran 

was nog één stoel vrij. We raakten 
aan de praat en ik moet zeggen dat 
het steeds gezelliger werd. Ik maakte 
wat grapjes, die ze leuk vond en toen 
bijna iedereen al weg was, zaten wij er 
nog. Ik vroeg ze of ze zin had op mijn 
scooter een tochtje door de Pyreneeën 

te maken. Dat vond ze een leuk idee.

King of the World
Na het eten zaten de meeste studen-
ten op de binnenplaats op bankjes of 
lagen in het gras. Ik voelde dat ik dit 
moment ten volle moest benutten. 
Met Fran achterop reed ik misschien 
wel vijf of zes keer een rondje, zodat 
iedereen kon zien wat hier gebeurde. 
Ik moest alle blikken goed tot me 
laten doordringen. Ik voelde mij ‘King 
of the World’: een voetballer die in 
de finale het beslissende doelpunt 
scoort. Dat onze liefde een kort leven 
beschoren was, deed me uiteindelijk 
niet zo veel.

Rel
Het was 1969, het jaar van Woodstock 
en er hing een hippieachtige sfeer. 
We draaiden muziek van The Stones 
en we zongen met zijn allen mee met 
Engelse jongens, die voortreffelijk 
liedjes van Simon and Garfunkel 
speelden. We maakten een excursie 
naar Lourdes en naar San Sebastian 

in Spanje.
Het was ook het jaar van de maan-
landing, die hebben we ‘s nachts 
bekeken. Ook met de cursus vlotte het 
goed. Ik werd zelfs nog, samen met 
een aantal anderen, door de professor 
bij hem thuis uitgenodigd (in Frankrijk 
een grote eer).

De lessen verliepen in een gemoe-
delijke sfeer, hoewel docenten het 
wel lastig vonden studenten terecht 
te wijzen als dat nodig was. In mijn 
groep ergerde ik mij aan een aantal 
vrouwelijke studenten. Ze gedroegen 
zich verwend en arrogant. Het bleken 
meisjes te zijn uit de Egyptische elite. 
Ik ben een keer flink tegen ze uitgeval-
len, suggererend dat hun vaders zeker 
niet eerlijk aan hun geld waren geko-
men. Het werd nog een hele rel.

Corrida
In het zuidwesten van Frankrijk 
woonden veel Spanjaarden, die de bur-
geroorlog ontvlucht waren. Destijds 
werden er stierengevechten gehouden, 
op dezelfde manier waarop ze in 
Spanje werden gehouden. In Dax heb 
ik een corrida bijgewoond en ik durf 
het bijna niet te zeggen, maar ik vond 
het fascinerend.

Katterig gevoel
Begin september kwam de zomer-
universiteit aan zijn eind. In een paar 
dagen waren alle studenten vertrok-
ken. Ik had een katterig gevoel. Ik 
moest zo’n 1300 kilometer naar huis 
rijden. Ik zag er als een berg tegenop 
en voelde me leeg en eenzaam.
Al bij de start ging ik de kilometers 
aftellen. Het begon ook nog te rege-
nen. Ik hield het tot de Dordogne vol. 
In Perigueux, waar ik begon, zette ik 
mijn scooter bij het station en nam de 
trein naar huis.

Theo van Leest
t.m.vanleest@gmail.com

Korte vakantieliefde in Frankrijk
In 1969, alweer vijftig jaar geleden, zou ik op vakantie gaan. 
Misschien is vakantie niet het goede woord, maar ik zou in ieder 
geval enkele maanden gaan doorbrengen in Frankrijk. Ik had 
daarvoor drie bestemmingen op het oog.
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Het internaat in Perigueux waar we verbleven

Samen met één van mijn Palestijnse vrienden

Fran uit Philadelphia
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presenteert:

HISTORY 
IN CONCERT

ZONDAG 13 OKTOBER • TIVOLIVREDENBURG

MET
Shirma Rouse 
Jeangu Macrooy 
Yentl en de Boer 
Lucas Hamming 
Fik Meijer & Jet Steinz 
De Nationale Opera 
en Ballet Studio

PRESENTATIE:
Matthijs van Nieuwkerk

HISTORYINCONCERT.NL

BROMMOBIELUTRECHT

WILT U COMFORTABEL MOBIEL BLIJVEN? 
Kijk eens op www.brommobielutrecht.nl, 
bel: 030-2516164 of kom langs: Nicolaasweg 68 te Utrecht. 

Oplossing zonder autorijbewijs
Is uw rijbewijs verlopen of wordt uw 
rijbewijs niet meer verlengd? Dan 
hebben wij de oplossing! Microcar- en 
Ligierdealer Brommobielutrecht is dé 
specialist voor de provincie Utrecht 
voor brommobielen (45-km auto's). 
Uw geldige of verlopen autorijbewijs 
kunt u op het gemeentehuis omruilen 
voor een AM-rijbewijs. Daarna mag u 
met een Ligier of Microcar alles doen 
wat u gewend was: boodschappen 
doen, familie bezoeken of zelfs op 
vakantie!  

Zeer stil, veel ruimte en luxe
De nieuwste brommobielen van 
Ligier en Microcar zien eruit als een 
auto. Met een DCI motor rijdt u 
stil en comfortabel, met een grote 

actieradius! In de grote laadruimte kan 
alles mee: boodschappen, rollator of 
zelfs een rolstoel. En heel belangrijk: 
ook lange bestuurders kunnen zeer 
goed zitten! Aan comfort en luxe is 
ook gedacht: Airco, parkeersensoren, 
airbag etc.: alles kan!

Uniek: super eenvoudig parkeren!
Kruipen bij het wegrijden - het 
nieuwe Easyparking system -  maakt 
inparkeren en langzaam manouvreren 
zeer eenvoudig. Dit moet u ervaren!

Gebruikte brommobielen
Brommobielutrecht heeft een ruime 
voorraad gebruikte brommobielen.

“Nu ook private lease!”

45

ER IS VOOR ELKE PORTEMONNEE
EEN OPLOSSING!

ADVERTORIAL

“RIJDEN ZONDER AUTORIJBEWIJS”



Veertien september 2019 wordt weer 
de landelijke Open Monumenten Dag 
(OMD) gehouden, met als prikkelend 
thema PLEKKEN VAN PLEZIER. 
Misschien onbedoeld, maar (zo blijkt) 
bij velen verschijnt een vette grijns-
lach of borrelt een pikante opmerking 
op bij dit voor tweeërlei uitleg vatbare 
thema. Het organiserend comité in de 
gemeente De Bilt besteedt, naast vele 
andere monumenten, ook volop aan-
dacht aan het roemruchte natuurbad.

Aanleiding
Onze dochter met man kwamen recent 
gezellig op bezoek. Bijna terloops 
vertelde mijn schoonzoon over een 
krantenartikeltje dat anno 2019 als 
bijna ongelooflijk klinkt. ‘t Ging over 
een bekeuring die bezoekers van het 
natuurbad in Bilthoven kregen wegens 
‘aanstootgevende kleding’.
We vonden het krantenberichtje histo-
risch gezien interessant genoeg om het 
voor te leggen aan de redactie van De 
Oud-Utrechter. Die reageerde positief 
en vroeg mij een artikel te leveren met 
illustraties. Mijn bijzondere belang-
stelling in voornoemd krantenartikeltje 
vloeide eruit voort dat ik samen met 
mijn zoon Marcel een dik boek (2012) 
uitgaf met de titel Duiken in het verle-
den over het voormalig natuurbad.
Toen het natuurbad in 1933 werd ge-
opend, was het een juweeltje. Het was 
door zijn ongekende luxe en omvang 
in een prachtgebied een absoluut suc-
ces en trok maar liefst zo’n 250.000 
recreanten per seizoen. Het was een 
‘Werkverschaffings`-project van de 
Nederlandse regering om in de crisis-
jaren 1930-1940 langdurig werklozen 
een nuttige tijdsbesteding te geven. De 
aanleg ging met schep en kruiwagen!

Om een beeld te kunnen schetsen 
put ik uit bijdragen die recreanten 
in hun vele verhalen voor het boek 
aandroegen. Zo nu en dan maak ik 
een uitstapje naar het boek dat ik, 

in samenwerking met Fred Meijer 
Grasduinen (2016), schreef over de 
belevenissen van gasten van de nabij-
gelegen camping Bos Park Bilthoven 
(v/h Camping De Biltsche Duinen). 
Campinggasten maakten veelvuldig 
gebruik van het natuurbad.

Wulps gedrag
Een bloemlezing over zinnelijk gedrag 
in het natuurbad:
Op topdagen schakelde men vrijwil-
lige krachten in, vaak studenten. Maar 
dat leidde niet zelden tot ‘gewenste 
intimiteiten’ in het nabijgelegen bos! 
Men besloot daarom uitsluitend te 
gaan werken met vast personeel. Dat 
kostte een paar centen, want bij slecht 
weer bleef het bezoek logischerwijze 
weg en dan zat het dure personeel 
eindeloos te kaarten.
En dan had je daar de zogenaamde 
‘Vleesheuvel’. Daar kon je heerlijk 
zonnen en als je verkering zocht, 
moest je daar zijn en. . . dat gold heus 
niet alleen voor de jongens!
Vlak bij ons op de zandheuvel stond 
een echtpaar uit Den Haag met hun 
tent. Hij was vrachtwagenchauffeur 
en kwam alleen in het weekend naar 
de camping, terwijl zijn vrouw er de 
hele zomer was. Als hij dan zaterdags 
aankwam, nam hij eerst buiten de 
tent een biertje en ging daarna de tent 
binnen. Dan duurde het niet lang of 
er kwamen kreuntjes en gilletjes uit 
de tent! Hij bedreef de liefde met zijn 
vrouw, maar zijn biertje vooraf was 
even belangrijk!
Het verbaast niet dat op de camping 
en het natuurbad veel contacten 
werden gelegd waaruit huwelijken zijn 
ontstaan. Ik ken heel wat stelletjes die 
elkaar hier hebben leren kennen! We 
zijn inmiddels wel gescheiden, maar 
ook ik heb mijn man hier leren ken-
nen. Dat was al toen ik nog maar tien 
jaar oud was!
Op De Vleesheuvel mocht gemengd 
worden gezond. Als middelbare 

scholieren gingen we er na schooltijd 
graag heen. Anderen noemden die 
heuvel De Venusheuvel, omdat er op 
zonnige dagen veel vrouwelijk schoon 
was. Volgens mij was de echte naam 
De Zonneheuvel.

Prachtige baden en duinen
We konden daar ravotten en natuur-
lijk achter de meiden aan. Vanaf de 
toren duiken en opvallen voor het 
vrouwelijk schoon. Misschien hing er 
toch een sfeer van frivoliteit rond het 
natuurbad. . .
In een van de zomers speelde een 
jongen op zijn meegenomen gitaar, 
voor de ingang links in het zand. In 
een mum van tijd zaten drommen 
meisjes om hem heen. Dat zou wat 
voor mij zijn… Nadat ik een beetje 
kon spelen, nam ik mijn gitaartje mee 
en ging op mijn standaardplekje rechts 
van de ingang in het zand de ingestu-
deerde liedjes spelen en zingen. Direct 
resultaat! Al heel snel zaten de meisjes 
om mij heen; van die andere muzikale 
jongen heb ik niets meer vernomen.

De jongens pestten de meisjes soms 
door de deuren van de meisjeskleed-
hokken open te trekken, maar daar 
bleef het wel bij. Ooit ging het gerucht 
dat een badmeester zijn handen niet 
zou kunnen afhouden van de meisjes.
We mochten niet in het natuurbad 
komen, omdat er gemengd werd 

gezwommen! Dat was ‘heidens’ 
en mocht niet van de pastoor en de 
onderwijzers en dus ook niet van onze 
ouders. Onze RK huisarts waarschuw-
de ons dat het water daar giftig was en 
je groene haren kon krijgen! Maar op 
enig moment wilde mijn moeder ook 
leren zwemmen. Ze vond Branden-
burg te ver om naartoe te fietsen en 
besloot in het natuurbad les te nemen. 
Het beviel haar prima. Ze zag hoe de 
kinderen plezier hadden en vanaf dat 
moment mochten we van haar naar 
De Biltsche Duinen en negeerde ze de 
regels van de kerk. Heel dapper dus!

Elk kleedhokje had een luikje en daar 
kreeg de badgast een bak van ons om 
zijn of haar kleding in op te bergen 
in ruil voor een penning. Het leukste 
was natuurlijk als de dames al of niet 
opzettelijk het luikje lieten openstaan!
Ik kon overal heen, maar ging altijd 
naar de Vleesheuvel. “Tot vanmiddag 
in het zwembad.” “Op de Vleesheu-
vel?” “Tuurlijk.” Op de Vleesheuvel 
kwam je pas vanaf je twaalfde jaar. 
Dat stond nergens, maar gebeurde 
zo. Jaar in, jaar uit kwam je in het 
zwembad. Anders dan in de rest van 
het zwembad, lagen de meisjes op de 
Vleesheuvel meestal bij de jongens.
Mijn ouders waren schatten en ik 
mocht veel, maar dat stonden ze niet 
toe! Het ging er op die heuvel - von-
den zij - veel te losbandig aan toe met 
dat ‘gemengde gedoe’.
Tenminste eenmaal per jaar, als het 
seizoen was aangebroken, richtte 
de pastoor al het geweld van zijn 
preek tegen ‘de oneindige gevaren, 
voor jong en oud, van het gemengd 
zwemmen’. Dat was volgens de 
pastoor ‘voor een katholiek, die het 
eeuwige leven verkiest boven het 
zondig en wulps bestaan hier beneden, 
verboden’. De pastoor was nooit op de 
Vleesheuvel geweest, dat kon je aan 
alles merken. Hij was nooit in het na-
tuurbad geweest. Hij mocht er volgens 
hem immers niet komen.

Roemloos einde 
Toen de gouden jaren in de jaren 

zestig over waren, wilde de gemeente 
‘met alle lusten en lasten’ invloed 
verwerven op de ontwikkeling van 
het immense gebied. Toekomstige 
woningbouw was de gedachte.
De meeste aandelen van de NV 
Natuurbad De Biltsche Duinen had 
men al in bezit. Niet alle aandelen, 
want een Naamloze Vennootschap in 
handen van de overheid werd destijds 
niet getolereerd. Vier aandelen bleven 
daarom in handen van aandeelhouders 
en zo bleef men binnen de regels van 
de wet! Erg koosjer was die handels-
wijze niet. Zou de NV verlies lijden 
(zo dacht de gemeente) dan zouden 
die verliezen bij de liquidatie van de 
NV fiscaal mogen worden ‘wegge-
boekt’. Dat was een misrekening. De 
Rijksbelastingdienst trapte er niet in, 
waardoor de verliezen - toen het zover 
was - volledig voor rekening van de 
aandeelhouder (de gemeente ) kwa-
men. Per saldo was de strop voor de 
gemeente De Bilt plm. fl. 500.000,--!
In het prachtige gebied waar het 
natuurbad zich bevond, treft men nu 
‘Golfpark De Biltse Duinen’. Wat 
nog aan het natuurbad doet denken is 
de prachtige natuur en het drastisch 
gerenoveerde zwembadrestaurant.

Resume
Ik waardeer de gedachte van de 
redactie om, inspelend op het thema 
‘Plekken van plezier’ van de Open 
Monumenten Dag op 14 september, 
het item ‘zedeloos gedrag in het 
natuurbad’ een plek te geven in De 
Oud-Utrechter.

Aan een slotconclusie of er in het 
voormalig natuurbad echt sprake was 
van buitensporig zedeloos gedrag, durf 
ik me niet te wagen. Het prachtige 
spanningsveld en de aantrekkings-
kracht tussen de geslachten is van alle 
tijden, evenals het spel daaromheen. 
Iedereen mag zich een oordeel aanma-
tigen of je dit mag/moet bestempelen 
als ‘onzedelijk gedrag’. Ik meen van 
niet!

Karel Beesemer

Wulps(?) gedrag in natuurbad
Op warme zomerse dagen trok men vanuit heel Nederland naar 
het ooit roemruchte Natuurbad De Biltsche Duinen. Het natuur-
bad was een trekpleister voor mensen uit Utrecht. In lange drom-
men fietste men graag naar deze plek voor een dagje plezier.
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Gezicht op het strand, het ondiepe bad met drie glijbanen. Op de achtergrond het wedstrijdbad met de springtoren (1943)

Een fraai beeld van het restaurant, een deel van het strand en het ondiepe bad, tijdens een drukbezochte dag. Links van het restaurant een deel van 
de kleedcabines voor dames. Het ondiepe vormde het grootste deel van het bassin.



lagen de intendancetroepen.

De eerste twee maanden was daarvan 
nog bitter weinig te merken. Dat was 
alleen maar infanterie en marcheren 
tot we dat allemaal goed onder de knie 
hadden. En in je vrije tijd (hadden we 
die eigenlijk wel?) koper poetsen tot je 
erbij neerviel. Het koper dat gepoetst 
moest worden was behoorlijk veel. 
Embleem, gespen, koppelstukken en 
ga zo maar door. Dat was allemaal 
zwart en dat moest blinken. Daarbij 
moest je de eerste veertien dagen 
binnen blijven. Ik dacht bij mezelf, 
toen ik even naar de kantine ging voor 
een kop koffie, waar ben ik in terecht 
gekomen? Is dit nu militaire dienst? 
Je mag niet buiten de poort, poetsen, 
linksom, rechtsom, in de houding, op 
de plaats rust. En dan het slapen op 
stromatrassen; de kunst was de tijd zo 
vol mogelijk te proppen. En de eerste 
twee maanden het boordje van de 
zogeheten battledress tot het bovenste 
knoopje dichtgeknoopt. Zodat ieder-
een kon zien dat je een oliebol was. 
Nou ja, het voordeel was: dat waren 
we met z’n allen.

Fanatiek
De Juliana van Stolbergkazerne 
was onderverdeeld in verschillende 
kazernegebouwen. Je kwam op in 
gebouw de Willem, dan had je nog 
de Adolf Nassau en Hendrik. Men 
kon er opgeleid worden tot chauf-
feur, onderofficier (de zogeheten 

kaderschool) en gewondenverzorger. 
Maar voorlopig zaten we nog in de 
basisopleiding onder pelotonscom-
mandant Vaandrig Gerritsen en wij 
hadden het idee dat hij het liefst bij de 
infanterie had gezeten in plaats van de 
Geneeskundige Troepen. Zo fanatiek 
was hij. Wekelijks gingen we naar de 
schietbaan en ons persoonlijke wapen 
was de eerste twee maanden het M1 
Garand geweer. Dat kreng woog ruim 
vier kilo en het had ook nog een ander 
nadeel: je kon je duim lelijk beschadi-
gen als je het wapen niet op de juiste 
manier laadde.

Geen oliebol meer
De eerste twee maanden voelde ik mij 
behoorlijk opgesloten en het weekend 
dat we nog niet op verlof mochten, 
moesten we verplicht naar het militair 
tehuis. Men had het PMT en het KMT; 
de een voor de protestanten en de 
ander voor de katholieken. Je werd er 
naartoe afgemarcheerd. We hadden 
nog geen compleet uniform. Dus in 
burger met een militair overhemd en 
als een schoolklasje. Verschrikkelijk 
vond ik dat. Ik was blij dat de basis-
training erop zat en we de vervolgop-
leiding in gingen. Een hele verande-
ring. We kregen nieuwe baretten (de 
oude waren zo’n oud Engels model) 
en we mochten de naam van het korps 
Geneeskundige Troepen op de mouw 
bij de schouder naaien. Ook kregen 
we een groen viltje onder het insigne 
van de baret; we waren geen oliebol 
meer. Ook de M1 Garand bleef achter. 
Hiervoor in de plaats kregen we een 
pistool. De opleiding tot hospik ging 
nu echt beginnen. We leerden prikken 
op elkaar en op jezelf venapuncties 
(bloed afnemen uit een ader), Infuus 
inbrengen en kregen verbandleer. Een 
uitgebreide EHBO voor EHAF (Eerste 
Hulp Aan het Front). Spalken en ga 
zo maar door. Dat was een leuke tijd. 
Ook dit duurde twee maanden. Het 
grote nadeel vond ik in Amersfoort 
dat wij altijd als laatste afgemarcheerd 
werden als we met verlof gingen. 

Eerst ging het noorden, dan het zuiden 
en als laatste de rest.

Dubbelganger
Hierna deden we nog eens twee maan-
den dienst in een of andere kazerne of 
naar een militair hospitaal voor we (en 
dat waren de meeste) naar een paraat 
onderdeel gingen. Zelf kwam ik op de 
militair geneeskundige dienst (MGD) 
van de Morspoortkazerne in Leiden 
terecht. Op een mooie maandag (ik 
was niet met weekendverlof geweest 
in verband met weekenddienst op de 
MGD), komt een van m’n maten terug 
van verlof en zegt verbouwereerd: 
“Dat heb jij ook snel gedaan. We lopen 
net samen de poort in en nu ben je al 
helemaal omgekleed en loop je hier al 
op zaal.” Ik nogal bits: “Ja hoor, ik heb 
het hele weekend dienst gedaan en het 
was nog druk ook, je houdt je geintjes 
maar voor je.” Zegt-ie: “Nou, dan 
heb je een dubbelganger en die staat 
nu naast je bed. Ga maar even kijken, 
dan maak ik het hier wel af.” Dus ik 
naar de kamer. Kom ik bij m’n bed, 
staat m’n tweelingbroer daar. Ik zeg: 
“Wat moet jij hier doen?” Antwoord: 
“Ik ben voor veertien dagen hierheen 

geplaatst.” Zijn we nog veertien dagen 
slapies geweest. Het was een mooie 
tijd. Ik had best mijn verdere diensttijd 
daar willen doorbrengen, maar dat 
ging niet. Ik moest immers naar een 
paraat onderdeel. Dat was het 43e Ge-
neeskundig Bataljon in Ermelo. Daar 
aangekomen begon je weer als filler 
(nieuwkomer), maar dat viel allemaal 
wel mee. We kwamen daar in de ver-
zamelcompagnie in het derde peloton 
en er werd gelijk gezegd: “Dat treffen 
jullie, want het derde peloton is super-
paraat.” Dat gold voor alle alarmoefe-
ningen, kazernealarm of NATO-alarm. 
Nadat iedereen met heel zijn hebben 
en houden voor het gebouw stond, 
konden ze weer naar binnen. Verder 
slapen. Behalve het derde peloton. Dat 
vertrok richting Denekamp, een paar 
dagen op bivak.

Geen La Courtine
Nu waren ze, toen wij in Ermelo 
aankwamen, volop bezig met voorbe-
reiden van een grote oefening in La 
Courtine. Dat leek ons wel aardig. Op 
een gegeven moment stond de datum 
vast wanneer we zouden vertrekken. 
Dat zou ‘s nachts met een alarm ge-
beuren. De wagens waren ingepakt en 
opgetuigd in La Courtine-stand. Zeilen 
aan de zijkant opgerold, alleen boven 
ons hoofd een zeil als afdak. Frans 
geld op zak en de kwartiermakers al 
onderweg. Sommige kozen ervoor ‘s 
avonds nog te gaan passagieren en een 
groep, waaronder ikzelf, zou naar de 
filmzaal gaan. De kamer was opge-
ruimd, we sliepen in onze slaapzak op 
het matras. Zitten we in de filmzaal, 
gaat opeens het licht aan. Gejoel van 
jewelste. Kwam een officier voor 
het doek. Die vertelde doodleuk dat 
wij direct naar het kazernegebouw 
moesten komen. Wij behoorlijk de 
smoor in. Bij het gebouw stond onze 
compagniescommandant ons al op te 
wachten en geloof het of niet, hij had 
tranen in zijn ogen. Hij had alles voor 
La Courtine voorbereid. En nu moest 
hij ons mededelen dat La Courtine niet 

doorging. De mensen die in de buurt 
woonden en een fiets, brommer of 
auto hadden, konden die naar hun huis 
brengen en direct bij eerste gelegen-
heid terugkomen. Ze mochten thuis 
ook niets zeggen. Heel bizar was dat. 
Wij gingen voor onbepaalde tijd naar 
Duitsland. Waar werd niet gezegd. 
Dat zagen we vanzelf wel. Dus dat 
was even schrikken. We zaten ten-
slotte midden in de Koude Oorlog. We 
gingen in een hele grote colonne op 
weg en bij de grens werden we door 
een militair muziekkorps uitgeleide 
gedaan. Uiteindelijk kwamen we diep 
in de nacht in Hohne in Duitsland aan. 
Alleen het derde peloton moest nog 
een stukje verder en kwam in Falling-
bostel; een grote Engelse kazerne waar 
ook Polen in Engelse dienst gelegerd 
waren.

Meegevallen
Die kazerne had in de Tweede Wereld-
oorlog onderdak geboden aan een SS-
divisie. Toen we er aankwamen, moes-
ten we maar een slaapplaatsje zoeken 
en bij daglicht zouden we wel verder 
kijken. De munitiekist ging bij de 
dokter op zijn kamer. Wij hebben de 
volgende dag daar het gebouw dat we 
tot onze beschikking kregen ingericht 
als kazerneziekenverblijf. Het was 
een gebouw met een verdieping erop. 
Boven waren de aan- en afvoertroepen 
gelegerd. In andere gebouwen om ons 
heen zat de genie. Al met al is het me 
meegevallen, maar het hield wel in dat 
de rest van mijn diensttijd nog eens 
verlengd werd met twee maanden. Dat 
was wel even balen voor jongens die 
op punt van afzwaaien stonden. We 
kregen een compleet nieuwe PSU en 
gingen om de vijf weken een week 
met verlof. Al met al heb ik mooie 
en goede herinneringen aan mijn 
diensttijd. Ik heb mede dankzij mijn 
diensttijd daarna ruim 40 jaar met veel 
plezier in de verpleging gewerkt.

Chiel van Waart
chvwaart@kabelfoon.nl

Tweelingbroers in militaire dienst
Met plezier las ik een tijdje te-
rug het stuk van Frans Polak 
over zijn militaire diensttijd. 
Zelf heb ik mooie herinnerin-
gen aan mijn militaire dienst-
plicht. Mijn tweelingbroer en 
ik zijn van lichting 61-1. Ik 
moest destijds opkomen in de 
Juliana van Stolbergkazerne 
in Amersfoort en zou worden 
opgeleid tot Compagnies ge-
wondenverzorger. Mijn broer 
ging naar Bussum, naar de 
Kolonel Palmkazerne. Daar 
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De geneeskundige troepen op oefening

Kazerne in Fallingbostel waar vroeger de SS gelegerd was
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. aardkundige; 7. aas (lokmiddel); 12. in de grond levend zoogdier; 13. gesel (gard); 14. algemene inspectiedienst (afk.); 15. en 
anderen (afk.); 17. oud Italiaans betaalmiddel; 19. Aziatisch land; 21. landbouwwerktuig; 22. plaats aan het IJsselmeer; 24. simpel 
(ongekunseld); 27. plaats In België; 28. bewust verlangen; 30. bloeimaand; 31. schriel (teer); 32. hemellichaam; 33. algemene le-
denvergadering (afk.); 35. telwoord; 37. familielid; 38. plaats in Italië; 41. sociaal economische raad (afk.); 42. graansoort; 44. north 
atlantic treaty organization (afk.); 46. ver (in samenstelling); 47. windrichting; 48. vastmaken (vastleggen aan); 49. weg met bomen 
(dreef); 50. eenmaal; 52. ontsteking voor ontplofbare stoffen; 54. ruimtelijk klinkend (radio/tv); 56. kippenloop; 58. toom (leidsel); 61. 
Nederlandse rivier; 62. sieraad; 64. transit international routier (afk.); 65. het mannetje van hoenderachtige vogels; 67. open plek in 
een bos; 68. jongensnaam; 70. middag als tijdstip (12 uur); 72. telwoord; 73. zuivelproduct; 76. niet zoet (van wijnen); 77. titel (afk.); 
78. snaarinstrument; 79. adellijk; 81. mijne heren (afk.); 82. hoogste punt van een dak; 83. schoonmaakgerei; 84. aanzien; 86. specerij 
(blad); 87. iemand die niet gemakkelijk uit zijn evenwicht te brengen is.
 
Verticaal
1. gapen; 2. openbaar ministerie (afk.); 3. plezier; 4. brandstof; 5. houtsoort; 6. nul (nihil); 7. plaats in Zuid-Holland; 8. stuk buitendijks 
land; 9. baardje; 10. per dag (afk.); 11. rookgerei; 16. vlaktemaat; 18. vertraging (belemmering); 20. groef in karton of papier; 21. plaats 
in Gelderland; 23. bekoorlijk; 25. smerig; 26. melkklier; 27. stijf (stram); 29. langzaam (veelal doelloos) wandelen; 32. kinderspeel-
plaats; 34. nagerecht; 36. geleuter (gezeur); 37. olie (Engels); 39. waakzaam; 40. kortschrift; 42. bevrediging; 43. schop; 45. gewicht; 
46. ogenblik; 51. eikenschors; 53. vangwerktuig; 54. hersenpan; 55. geestdrift; 56. venster; 57. wreed Romeins heerser; 59. twaalf 
dozijn; 60. middagmaaltijd gebruiken; 62. keurig (netjes); 63. kansspel; 66. algemene energieraad (afk.); 67. kever; 69. slaapplaats; 
71. rivier in Utrecht; 73. Turkse brandewijn; 74. bureau voor muziekauteursrechten (afk.); 75. kleine eg (hark); 78. raamscherm; 80. 
jongensnaam; 82. heden; 85. Royal Navy (afk.).

De oplossing van de puzzel in het vorige nummer sloeg op het einde van de zomervakantie en luidde:

De schoolvakanties zijn weer bijna voorbij

Veel inzenders hadden daar weinig moeite mee. Uit alle goede inzendingen hebben we weer drie prijswinnaars 
geloot die ieder een exemplaar krijgen van het Utrechts Kleurboek van Lucas van Hapert. De prijswinnaars zijn: A. 
Jaarsma uit Werkhoven, B.A. Dubbelman uit Gouda en J.A. Bijvank uit Maarssen

Voor de nieuwe puzzel hebben we ditmaal vijfmaal twee vrijkaarten voor de 50PlusBeurs 2019, van 17 t/m 21 sep-

tember 2019 in de Jaarbeurs Utrecht, al 27 jaar ‘s werelds grootste evenement voor 
actieve plussers met 550 stands boordevol informatie, entertainment en aanbiedin-
gen. Thematisch ingedeeld met workshops, presentaties en vele optredens op podia 
met muziek, modeshow en theater.
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 via de post naar 
De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht. U kunt de puzzel ook oplossen 
op www.deoud-utrechter.nl
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Heel apart was de brandstof 
mengsmering (in een transparant 
vat zag je al pompend de meng-
brandstof ontstaan. Na twee keer 
terug te zijn geweest met verbo-
gen stuurstangen, ontdekte Co het 
probleem. Ik remde te hard bij het 
stoplicht. Hij vernieuwde daarop 
de stuurstangen nog maar eens. 
Omdat mijn ouders er slechts bij 
hoge uitzondering op uit gingen, 
bestond mijn vakantie voorname-
lijk uit zwem- en stoeipartijen met 
mijn buurtgenoten Anita,Gemma 
en Piet. Op mooie dagen gingen 
we meestal naar het Heidemeertje 
en het natuurbad in Bilthoven. 
Met zijn allen op de fiets langs het 
Kalfje en Hessing met een pakje 
brood en water en een gulden 
voor wat extra’s. Later ben ik er 
nog wel eens wezen kijken, maar 
het is er geen van tweeën meer.

Rondje België
Ik wilde eens wat anders en zo 
ontstond het plan samen met mijn 
kameraad op de brommer een 
rondje België te gaan maken;hij 

met zijn Eysink 
en ik mijn 
Sparta. Zo ge-
zegd zo gedaan 
en we vertrok-
ken, op weg 
naar Limburg. 
Daar hebben 
we s’avonds 
geslapen in 
een hooiberg, 
waaruit we de 
volgende morgen door een boze 
boer met hooivork werden weg-
gejaagd. Door naar Maastricht en 
daar gingen we de grens over en 
reden door naar St.Truiden. Daar 
vonden we een bouwkeet waarin 
we volgens ons wel konden over-
nachten. We sliepen op cement-
zakken en en waren behoorlijk 
geradbraakt toen we de volgende 
morgen wakker werden.
Onze volgende bestemming was 
Antwerpen. Vlak voordat we daar 
aankwamen, strandden door een 
enorme hoosbui. Gelukkig vonden 
we een hotelletje waar we terecht 
konden, Les trois jardins. Omdat 

het erg rustig was in het hotel en 
de eigenaresse ons kennelijk een 
beetje zielig vond en medelijden 
met ons had, mochten we in een 
ruime suite overnachten. Dat was 
me wat; na die cementzakken op 
een groot zacht bed.
Na die overnachting was ons geld 
echt op, zodat we genoodzaakt 
waren op huis aan te gaan, waar 
we een ervaring rijker en trots 
arriveerden: we waren echt in het 
buitenland geweest.

Adri van der Pijl
adrivanderpijl@gmail.com

Vakantie 1959
Op mijn zestiende verjaardag kreeg ik, met 
een kleine eigen bijdrage van mijzelf, een 
brommer; een Sparta Sport Speciaal. Ge-
kocht bij Co van Beek op de Springweg.

Co op zijn Eysink en ik op mijn Sparta
We huurden een tent bij Boot in de Rozen-
straat en met onze bagage gingen we richting 
Den Helder om op de boot naar Texel te 
stappen. Omringd door Duitsers op Zund-
apps en Kreidlers voeren we over naar De 
Koog en zetten bij de Buteriggel in de dui-
nen onze tent op. Omstanders adviseerden 
ons de tentopening richting zee te zetten om-
dat er meestal wind van zee was. Helemaal 
geïnstalleerd lagen we ‘s avonds in onze tent 
op de luchtbedden met de zakradio aan te 
lezen toen het buiten losbarstte. Een hoosbui 
met stevige wind werd ons fataal. Opeens 
lagen we in de buitenlucht; de boventent was 
weggewaaid en we lagen in de stromende 
regen. Alle bezittingen bij elkaar gepropt en 
de wasruimten ingegaan. We waren niet de 
enigen die nacht lag ik in een wastrog bij 
te komen. De volgende dag alles uitgeperst 
en met een waterspoor tot Amsterdam terug 

naar huis om met Boot te overleggen over 
de ‘waterdichte’ tent. Na overleg kregen we 
een andere mee, deze keer met een kuipje. 
We wilden onze vakantie niet laten bederven 
door een buitje, dus terug naar Texel, Daar 
hebben we verder prachtig weer gehad . Fast 
food, mooie meiden en ‘s avonds feesten 
in Den Burg waar de zaal zo was ingericht 
dat bij een vechtpartij de band door de 
klapdeuren kon verdwijnen. Met kale tafels 
en plastic bekers en toen dan ook later op 
de avond de meppartij begon was er weinig 
kapot te maken. Menige jonge badgast lag 
de volgende dag met vervormde ogen en 
blauwe plekken op het strand. Op dit kleine 
incident na was het een leuke vakantie; het 
zal er nu wel heel anders aan toe gaan.

Adri van der Pijl
adrivanderpijl@gmail.com

Peter en Piet in ik wilden op de brommers naar Texel te gaan; ik met de 
Sparta, Peter met zijn Eysink en Piet met de Kreidler.

Vakantie 1960
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

Leerbewerking Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. 
Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het innemen van uitgerekt leder, het 
repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken 
en/of stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals 
bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

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

48 uur service Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? 
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten door middel van 
de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een perfect 
zitcomfort. 

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

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Ambachtelijke meubelstoff eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

Van de week had ik weer zo’n moment 
waarbij ik dacht, Ja wat heb ik toch 
een leuke baan. Onze missie is namelijk 
mensen beter te laten lopen en dat is 
weer gelukt.

Ik had namelijk een mevrouw in de 
winkel die ruim een jaar geleden na een 
lelijke val haar enkel zeer complex gebro-
ken had. Na een vervelende operatie 
hebben ze de enkel helaas vast moeten 
zetten wat een zware tegenvaller was 
natuurlijk. Deze dame gaat nu 2 keer 
in de week naar de fysiotherapeut om 
oefeningen te doen om haar banden en 
spieren sterker te maken in haar benen 
en rondom de enkel. Haar vraag aan mij 
was of ik schoenen voor haar had om 
deze oefeningen beter uit te kunnen 
voeren en ik kan je vertellen dat dat 
gelukt is. Ik heb met deze mevrouw de 
nieuwe sport(wandel) schoenen van het 
Mizuno gepast en dat was een schot in 
de roos.

De Mizuno sport(wandel) schoenen die 
wij in huis hebben zijn allemaal gemaakt 
met een Waveplaat in de loopzool. 
Deze Waveplaten hebben verschillende 
lengtes korte Waveplaten voor het 
sporten en de langere Waveplaten zijn 
voor het wandelen. Deze Waveplaten 
zorgen voor een goede afwikkeling en 
voor stabiliteit en dat is precies wat deze 
dame nodig had. Deze mevrouw kocht 
dan ook 2 verschillende paren 1 paar om 
haar oefeningen goed uit te voeren en 1 
paar om te wandelen.
Dit is een van de voorbeelden waarmee 
wij dagelijks te maken krijgen. Ook 

voor mensen met onder andere 
Reuma, Neuropathie, Rugklachten en 
de Diabetische voet en vele andere 
voet- en houdingsklachten zijn er volop 
goed passende schoenen te koop bij de 
George In der Maur Beterlopenwinkel.

Ook kun je bij ons ook geheel vrijblijvend 
een 3D voetscan laten maken. Met deze 
scan kunnen wij kijken wat je voetstand 
doet en wat ervoor nodig is om deze 
eventueel te verbeteren ook geeft de 
scan aan hoe de druk onder de voet 
verdeeld is. Deze scan laat ook zien 
welk type voetbed er bij jou voet past 
en deze voetbedden van Aetrex hebben 
wij op voorraad en kunnen gelijk gepast 
worden in de nieuwe schoenen.

Ook hebben we de nieuwe 
wintercollectie van Durea, Finn Comfort, 
Hartjes  en Solidus al binnen, mooie 
boottees en wintersneakers voor de 
lastiger voet. Ons enthousiaste en 
deskundige verkoopteam staat graag 
voor je klaar om jou een passend advies 
te geven en te laten voelen hoe fijn 
schoenen echt kunnen zitten. Onze 
collectie bestaat natuurlijk uit meer dan 
alleen de sport(wandel) schoenen van 
Mizuno ook verkopen we wandel-
schoenen van het merk Meindl, deze 
schoenen zijn bijna allemaal uitgevoerd 
in Gore-tex en dus geheel waterdicht de 
exclusieve Identity lijn van Meindl die 
geheel biologisch gemaakt zijn, zijn ook 
in ons assortiment te vinden. Hierover 
kun je meer informatie vinden op onze 
website indermaur-beterlopenwinkel.nl. 
Wat wij ook te bieden hebben zijn 

leuke sandalen, slippers en pantoffels 
waarin je je op maat gemaakte 
steunzool in kunt dragen, ben je meer 
op zoek naar een leuke sneaker of juist 
wat nettere schoen ook dat vind je bij 
ons in Groenekan. Onze collectie is zeer 
uitgebreid en gevarieerd en je vind dit 
najaar ook mooie prints en kleuren in de 
boottees en schoenen. Ben je al 
nieuwsgierig geworden of wil je graag 
een 3D voetscan laten maken en een 
passend advies krijgen kom gerust eens 
binnen lopen bij George In der Maur 
Beterlopenwinkel.

in Groenekan nabij Utrecht en ons 
enthousiaste team verwelkomt je graag 

met een heerlijk kopje koffie en een 
goed advies. n

Op weg naar beter lopen bij de
George In der Maur Beter lopenwinkel

In der Maur Beterlopenwinkel 
Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan
030 - 2040612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

VOORDEELHOEK
TOT 40%
KORTING!
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