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Elk jaar om deze tijd moet 
ik terugdenken aan die ene 
Sint-Nicolaasavond. Zes jaar 
was ik op die bijzondere dag 
in 1941. We zouden Sint-
Nicolaas gaan vieren bij mijn 
oma en opa. Eerst met de 
tram naar Zeist, om daar over 
te stappen op de tram naar 
Utrecht.

Het begon al minder leuk, doordat 
mijn jongste zusje in de tram naar 
Zeist op de schoot van een Duitse 
soldaat klom en daar zeer baldadig 
begon te doen. Ik voelde de spanning 
van mijn vader tegen de Duitse bezet-
ter. Maar de soldaat vond het prachtig. 
Buitenkomend zei mijn moeder tegen 
mijn vader. “Dat hij zich niet zo aan 
moest stellen.” “Jij vindt iedere sol-
daat leuk”, sprak hij getergd. “Je moet 
dat kind niet zo door de tram heen en 
weer laten lopen, houd haar bij je.”

Doos
Met koffie en een punt van een broe-
der, die mijn oma zelf nog bakte in 
een braadpan op het gas, opende zij de 
Sint-Nicolaasavond. Er werd gebeld. 
Mijn zuster en ik waren in opperste 
spanning. Zou hij er nu al zijn? “Hoe 
moet dat met dat paard?”, vroeg ik 
zachtjes aan mijn vader. “Die blijft ge-
woon buiten staan!” “Alleen?”, vroeg 
ik. “Nee, Zwarte Piet past op hem.”
“Wie was daar aan de deur, Step-
hanus?”, vroeg mijn oma toen hij 
binnenkwam. “Niemand te bekennen”, 
zei mijn opa, “helemaal niemand, ze 
willen zeker lollig zijn.” Vlak voor de 
deur stond een soort doos. Die heb ik 
maar in de goot geschopt. “Heb je dan 
niet gekeken of er iets in zat?” “Nee… 
niets, helemaal niets”, zei mijn opa. 
“Gewoon kwajongenswerk. Het is 
anders ook weer behoorlijk gaan 
sneeuwen. Oh jee, als Sinterklaas nu 
maar komt, dacht ik. En komt hij wel 
te paard? Ze moeten misschien eerst 
van die stalen nagels onder de hoeven 
slaan, voor het uitglijden.
Mijn oma wenkte ongemerkt naar 
mijn moeder. Zij stond op en liep de 
gang in, even later kwam ze terug. 

“Pa? Weet jij wel wat je weggeschopt 
hebt.” Aller ogen waren nu op mijn 
opa gericht. “Ik zou het niet weten”, 
zei hij verbaasd. Mijn moeder wachtte 
even. “Een taart van Chris en Mien”, 
zei ze. “Een gezellige Sint-Nicolaas-
avond gewenst, stond op het kaartje.” 
Er viel een dodelijke stilte. “Wel heel 
attent van ze”, sprak mijn vader ver-
zachtend. “Laten wij er dan maar één 
op hun gezondheid nemen.” “Nee… 
eerst nemen we nog een kopje koffie”, 
zei mijn oma, om getergd tegen mijn 
moeder te fluisteren. “Je kan die man 
ook niets laten doen!” En zo zaten we 
nogmaals met koffie en een stuk broe-
der aan tafel. Terwijl ik dacht? Het 
had slagroomtaart kunnen zijn. Ineens 
werd er hard gebeld en gebonsd. Mijn 
zuster en ik verstijfden. Mijn vader 
ging naar de voordeur en ik mee om 
dat paard te zien. “Terug jongen.” “Ik 
wil dat paard buiten even zien.” “Step-
han! dat gaat nu niet.” Maar volgens 
mij zag ik een stukje van zijn staart. Ik 
wrong me naar voren. Maar de strooi-
ende en lawaaimakende Zwarte Piet 
gooide rritss… handenvol pepernoten 
over de vloer en liep boeee… roe-

pende, mij omver in de smalle gang. 
Toen ik opstond was het al gebeurd! 
Sint Nicolaas was verdwenen. Van de 
sneeuw, over de drempel struikelend, 
had hij in zijn vaart, houvast zoe-
kende, de ijzeren kapstok met kleding 
en hoeden meegesleurd, alleen zijn 
mijter zag ik achterin liggen. Maar van 
Sint Nicolaas was niets meer te zien. 
Terwijl de hele familie kwam kijken, 
gooide mijn vader de kapstok, het 
kleed, de jassen en andere spullen van 
Sinterklaas af. Maar Sint bleef liggen. 
“Ik kan mijn been niet bewegen”, riep 
hij paniekerig, “ik verrek van de pijn, 
auw, au!”
“Probeert u eens op te staan”, vroeg 
mijn oma. “Mevrouw, ik kan mij niet 
bewegen.” “Jo, bel jij een ziekenwa-
gen”, riep mijn vader, “telefoneer hier 
om de hoek bij Derks, de aannemer. 
Dora haal jij boven een kussen.” Vlug 
liep mijn moeder naar boven en riep 
halverwege, “Mijn hak, mijn is hak is 
gebroken” en ze schoof gelijk drie tre-
den de trap af. “Oh, mijn pumps”, riep 
ze, kijkend naar de hoge hak die in de 
gang lag. Ongelukkig lopend ging ze 
opnieuw naar boven. “Jij moet straks 

wel mee hoor”, kermde Sinterklaas, 
“en de cadeaus maar hier laten staan.”
“Gaan jullie in godsnaam de gang 
eens uit”, riep mijn vader. Allen dro-
pen af naar binnen. Ik ging snel boven 
op de trap zitten, ik wilde het zien. 
Ik hoorde sirenes dichterbij komen. 
Even later reed de ziekenwagen voor. 
“Probeert u de jas even uit te doen.” 
“Nee, nee, alsjeblieft”, riep de Sint 
angstig. “Van achteren is mijn jurk 
uitgescheurd, daar ben ik bloot en er 
zijn kinderen bij.” “Bloot?”, herhaalde 
de broeder schouderophalend. “Ja, de 
helft van mijn jurk is weggescheurd 
aan een spijker.”

Brancard
“Het gaat nu even pijn doen Sintje”, 
hoorde ik de ambulancemedewerker 
zeggen en ze tilden Sint-Nicolaas in 
een keer op de brancard. “Auw au”, 
riep de Sint. “Verdomme, ik verga van 
de pijn, stop alsjeblieft!” Toen zag ik 
hem naar buiten verdwijnen met Piet 
als hekkensluiter. Maar gelukkig, wij 
hadden de zak met cadeaus nog. Toen 
we eindelijk van de schrik bekomen 
waren, klonk het na nog een glaasje: 

“Stephan kijk eens, dit is voor jou.” 
Daarna een presentje voor Doortje, 
Oom Jo deelde uit. Doortje en ik 
waren in de wolken.
Een week later hoorde ik mijn oom 
tegen mijn vader zeggen: “Ben jij nog 
op bezoek geweest?” “Ja, direct na 
zijn operatie. Aan een zuster vroeg ik 
waar hij lag. Zij vertelde mij een bizar 
verhaal. “Toen meneer Neerrijn uit 
zijn narcose kwam, was hij agressief 
en sloeg wild om zich heen. Hij gilde 
alsmaar: Waar is verdomme mijn jas? 
Mijn jas!” Ik liet me informeren wat 
die verwarde man bedoelde. Er hangt 
wel een rode jas in zijn kast, zei mijn 
collega met vragende blik. Oh, bent 
u dat? De goedheilig…? probeerde 
ik. Jaja, stotterde de man mij verward 
in de rede, En zo wil ik hier ook 
genoemd worden. De goedheiligman. 
Hebben jullie dat goed begrepen! 
Toen viel hij in diepe slaap. Verbou-
wereerd bleven wij staan kijken. Geef 
mij de kerstman van verleden jaar 
maar, fluisterde mijn collega.”

Stephan Godijn
stephangodijn@hotmail.com

Goedheiligman belandde in het ziekenhuis
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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

Zorgoutlet Utrecht 
Winkelcentrum Overvecht 
030-633 69 47
www.zorgoutletutrecht.nl    
6 dagen per week geopend
Ook 2de hands  
rollators v.a. €30,- en 

 scootmobielen v.a. €399,-

Nieuwe 
Rollator 
Voor

 

Relaxfauteuil of 
een Sta op stoel 
Al vanaf 

€300,-
€64,95 of een nieuwe rolstoel 

voor €149,-
incl. bezorgen 
en plaatsen
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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.

RADIO

v a n a f

6
D E C E M B E R

TELEVISIE

donderdag

28
N O V E M B E R

Vanaf donderdag 6 december is Radio M Utrecht 
helemaal in kerstsferen met de beste kerstmuziek 
en gezellige gasten. De muziek, de onderwerpen 
en de prijzen in alle programma’s krijgen een ex-
tra feestelijk tintje.  En Radio M Utrecht houdt van 
post! Stuurt u ons een kerstkaart dan is de kans 
groot dat hij voorgelezen wordt op de radio en 
onder de inzenders worden kerstpakketten weg-
geven. De winnaars worden op Eerste en Tweede 
Kerstdag bekend gemaakt. De kaart mag naar 
Radio M Utrecht, Hengeveldstraat 29, 3572 KH 
Utrecht gestuurd worden.

Fotoproject: De Tweede Wereld- 
oorlog in 100 foto’s.
Op dit moment vieren we in Nederland dat we 75 
jaar geleden bevrijd zijn. En voor het fotoproject 
De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s is RTV Utre-
cht op zoek naar foto’s uit de periode 40-45 die in 
onze provincie gemaakt zijn. Foto’s die bijvoor-
beeld bij uw ouders of grootouders nog in een 
schoenendoos op zolder lagen en een tijdsbeeld 
van de oorlog geven. Voor meer informatie over 
het project en om te zien hoe u foto’s kunt insturen 
kijkt u op rtvutrecht.nl/in100fotos.

Kerst viert u bij ons! 

 
 

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

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

Kozijnen -Schilderwerk - Kleine klussen

remco.hondema@DeAllroundKlusser.nl 
www.DeAllroundKlusser.nl
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* De actie loopt van 22 november tot en met 8 december 2019. Vraag naar de voorwaarden.

BLACK FRIDAY
MATRAS 
50% 
KORTING*

2e

City Bed IJsselstein
Utrechtsestraat 20, 3401 CV  IJsselstein
T 030-6870321

Di t/m do 9.30 - 18.00 uur
Vr 9.30 - 20.00 uur
Za 9.30 - 16.00 uur

1e MATRAS  1.699,-
2e MATRAS 849,-
1e MATRAS  1.699,-
2e MATRAS 849,-

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

Like ons op

VOLG ONS OP FACEBOOK

Heeft u ons al bezocht,
geliked en gedeeld?

UU

Adverteren?
Bel 030-8200570



Mijn gedachten gingen terug naar 
onze jeugdjaren. Vader heeft eens het 
leven gered van een bokje dat niet 
verkocht was op de Veemarkt. Hij 
vroeg de eigenaar die van alles aan het 
inpakken was: “Wat gaat er met hem 
gebeuren?” en wees op het springerige 
dier. “Wat denk je?”, zei de man en 
maakte een veelzeggend gebaar langs 
zijn keel. “Wat moet ie kosten?”, 
vroeg mijn vader. Vader mocht ‘m 
hebben voor een gulden. Omdat vader 
op een boerderij was opgegroeid, was 
die bok geen onbekend wezen.

   Johnny 
En zo werd een stel kinderen blij 
gemaakt met het lieve dier, dat geen 
moment stil stond en mekkerde van 
blijdschap, want iedereen wilde aaien 
en gaf lekkere kopjes en soms ook 
de fl es. Eindeloos plezier. Hij moest 
gedoopt worden en in die dagen was 
er een liedje in de top 10 van Les Paul 
en Mary Ford, ‘Johnny is the boy for 
me’. Dat bestemde de naamgeving 
en werd met algemene kinderstem-
men aangenomen. Vader had het 
voornemen een bokkenwagen te tim-
meren, zodat hij ook iets nuttigs zou 

betekenen. In de schuur werd een hok 
gemaakt, zodat hij niet kon uitbreken 
en het tuinhek verhoogd, zodat hij vrij 
in de tuin kon rondlopen, zonder te 
ontsnappen.
Achter de schuur lag een braaklig-
gend stuk land waar veel bewoners uit 
de Van der Pekstraat nog steeds een 
moestuin bijhielden. Dat was in de 
oorlogsjaren ontstaan en beviel heel 
goed. Wij, de kinderen, waren nogal 
verlekkerd op de zoete aardbeien die 
op strobedjes groeiden en vrijwel 
nooit de borden van de eigenaren 
bereikten. Evenzo de worteltjes. Die 
werden stiekem jong geoogst.

   Wandelingen 
Onze Marian ging niet naar de kleu-
terschool en wandelde met Johnny 
geregeld door de straat, waar iedereen 
stil stond om aaien uit te delen en kop-
stoten in ontvangst te nemen. Een oom 
van ons, die het fenomeen nog niet ter 
ore was gekomen, zag het gebeuren uit 
de verte aan en vroeg zich af hoe het 
kon dat een gezin met kattenliefheb-
bers nu een hond had aangeschaft. 
Tot Marian het beestje aan een hek 
vastbond en met haar vriendinnen ging 

spelen en Johnny zich tegoed deed aan 
de ligusterheg die daar standaard in 
elke voortuin aanwezig was.

   Bebouwde kom 
Ook achterom was Johnny een succes, 
want hij had daar wel vier adressen 
waar hij een schoteltje melk naar 
binnen slobberde en blij mekkerde en 
als dank een soort horlepiep danste. 
Verder werd hij vaak geparkeerd op 
het stuk grond dicht bij de Daalse-
weg, waar fl ink wat gras groeide. Op 
de foto ziet u een soort selfi e uit die 
tijd met Johnny. Intussen liep het een 
beetje stroef met de uitvoering van de 
wagen. Vader had twee banen en vond 
niet voldoende tijd om tot uitvoering 
van de plannen te komen. Terwijl in de 
tussentijd Johnny al enkele weken bij 
ons verbleef, hoorde moeder via een 
omweg dat de bak keutels zou vallen 
en Johnny, als hij groot werd, zou 
gaan stinken. Vliegenplaag, enzo-
voorts. Goede raad was duur. Rond 
1950 mocht je in de bebouwde komen 
geen huisdieren houden, zoals schapen 
en geiten. Dus nog vóór de bokken-
wagen was gerealiseerd, werden de 
kinderen erop voorbereid dat het feest 

binnenkort zou eindigen.

   De verhuizing 
Voor Johnny werd een nieuw tehuis 
gezocht en dat werd gevonden in 
Ondiep, waar tuinders een bedrijf 
hadden bij de Vecht. Wel onder hevig 
protest, want wij hadden ons gehecht 
aan het lieve dier. Zoals bekend was 
er in iedere tuin wel een wasteil of 
wasketel te vinden. Die bij ons werd 
gretig betreden door de bok, die al 
dansend op die omgekeerde teil over 
de vensterbank als een kat naar binnen 
loerde. Uiteindelijk heeft Johnny meer 
dan welke andere bok dan ook genoten 

van een vrij leventje, gekoesterd door 
kinderhanden en genoten van liefde en 
veel genegenheid. Toen het eenmaal 
zover was, zijn er veel tranen gelaten 
en werd er meermaals naar zijn ver-
blijf gevraagd. Vader vertelde dat wij 
de mensen, die zo goed voor Johnny 
zorgden, niet lastig mochten vallen. 
Wij schikten ons. Nu, achteraf, denk ik 
dat Johnny de dans niet is ontsprongen 
en toch als lamsbout is geserveerd en 
vreetzaam een tafel heeft gesierd….

  Senta de Haas
atnes@live.nl   

 Een vreemde hond aan de lijn   
  Onlangs las ik in een artikel dat bokkenvlees prima te eten is. Het item ging over een geitenhou-
der die meer wil doen met een nutteloos product. Net als haantjes, zijn bokken niet bepaald dieren 
die met hoera-geroep worden ontvangen, want zelfs voor de voortplanting zijn ze niet meer nodig. 
Hun vlees is heerlijk en in Zuid-Europa een delicatesse. Het doet denken aan koeienvlees. 
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 Senta met de bok   

BPtjeBPtje
  Thans verloopt de aankomst van de 
goedheiligman in een grimmige sfeer. 
Regelmatig wordt de ME ingezet om 
de kinderen te behoeden tegen geweld. 
Vanaf de dag dat de mens voet op aarde 
zette, heeft hij mens en dier misbruikt. 
Dat verwerpelijke gedrag is van alle 
tijden, van alle volken en rassen. In 
geciviliseerde landen is die uitbuiting 
wel bezworen. In Afrika, Arabië en 
Azië is dat niet zo. Nog steeds worden 
daar volwassenen en kinderen mis-
bruikt. Ook door eigen volk en eigen 
ras. Eveneens worden er buitenlanders, 
al dan niet van een ander ras, uitgebuit. 
Slavernij is er aan de orde van de dag.

    Kinderen moeten weten wat slavernij 
is. Ook dat sommige landgenoten in het 
verre verleden zich daaraan schuldig 
hebben gemaakt. Weten dat vele blanke 
inwoners toen ook als slaaf werden 
misbruikt. In die dagen had menig-
een namelijk geen andere keuze dan 
zich uit de naad te werken tegen een 
hongerloon. Het alternatief was een 

hongerdood sterven.
Slavernij aan de kaak stellen is prima. 
Je moet dat dan wel over de hele linie 
doen. Je dus niet beperken tot het 
wangedrag van een klein groepje Ne-
derlanders twee eeuwen geleden. Het 
is onzinnig de indruk te wekken dat 
het hele volk zich toen schuldig heeft 
gemaakt aan slavernij.

Trouwens, voordat je een beschuldi-
gende vinger richt naar een bepaald 
volk of ras, is het verstandig eerst het 
handelen van je eigen soort kritisch 
tegen het licht te houden. Het doen en 
laten toen, maar vooral nu.
Bij de intocht van de Sint uit de laatste 
jaren een groepje fanatieke schreeu-
wers hun onmin over de hoofdperso-
nen van het feest. Dat groepje vindt 
Sinterklaas en Zwarte Piet symbolen 
van slavernij: de witte meester en zijn 
zwarte slaaf. Met een troebele waas 
voor ogen, heeft het zich vastgebeten 
in dat valse beeld. Ondanks dat de Sint 
juist aan het begin van zijn carrière een 

aantal zwarte mensen heeft vrijgekocht 
en een dienstverband voor onbepaalde 
tijd heeft gegeven. Waar vind je nu nog 
zo’n werkgever?

Het duo is een lichtend voorbeeld voor 
een respectvolle omgang van twee 
mensen van een verschillend ras. Niets 
dat wijst op onderdanigheid van de een 
ten opzichte van de ander. Het valt op 
dat Piet steeds meer op de voorgrond 
treedt als een pientere, goed ogende, 
atletische, zwarte jongeman. Daarente-
gen lijkt de Sint meer en meer op een 
stramme, seniele, oude man.

    Als er weer eens zo’n groepje schreeu-
wers opstaat, dan slaan de mensen die 
aan de knoppen zitten direct op hol. 
Ze willen onmiddellijk de gemoederen 
sussen. Koortsachtig verzinnen ze 
aansluitend verwarde oplossingen. Met 
het introduceren van een Roetveegpiet 
hopen zij dan het geschil te hebben be-
slecht. Volledig uit het oog verliezend 
dat ze kort ervoor hebben besloten het 
land roetvrij te maken. In paniek schui-
ven ze vervolgens een Stroopwafelpiet 
naar voren. In een tijd dat veel kinderen 
gebukt gaan onder obesitas.

    De bedieners van de knoppen moeten 
eindelijk eens hun hoofd koel houden. 
Ze moeten zich niet zo snel door een 
stelletje schreeuwers laten opjagen. Al 
zou Sinterklaas voortaan alleen over 
straat gaan, dan nog zijn die schreeu-
wers ontevreden. Zij willen helemaal 
van hem af. Want ook alleen blijft hij 
voor hen een symbool van slavernij. 
Jammer dat een leuk feest zo te grabbel 
wordt gegooid.

    Zwarte Piet gaat vanzelf wel met zijn 
tijd mee. Zijn verschijning wordt thans 
echter op valse gronden bijna onmoge-
lijk gemaakt. En schreeuwer, als je echt 
iets wilt doen tegen slavernij, laat dan 
je schreeuw daar horen waar slavernij 
nog steeds gepraktiseerd wordt. Het 
zou zo maar het land van je eigen roots 
kunnen zijn.

        

 En natuurlijk Zwarte Piet   
  “Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet” zong het 
Goede Doel ooit. Dat was toen de intocht van Sinterklaas nog als 
een vrolijke gebeurtenis gold. 

albertplomp@gmail.com 
www.bookbertplomp.com
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Alle merken 

auto’s

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

•  Levering nieuwe en gebruikte auto’s 

•  Olie-verversen en snelservice 
•  Banden- en Aircoservice

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

 

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

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

Leen auto (op afspraak), Leen fietsen

Een goede service tegen een redelijke prijs

 

van Audi ... tot ... Volkswagen

 

Onderhoudsbeurten, ook voor Hybride auto’s 

•  Inkoop van uw auto 

Alle merken

 

GRATIS voor iedere klant 
een blik heerlijke erwtensoep

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.

 
 

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

   
   
  

 
 

   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

  

  

  

  

  

All Inclusive Hotel Brauer ***All Inclusive Hotel Brauer ***  
TreisTreis--karden / Moezel / Duitslandkarden / Moezel / Duitsland  
5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 239,€ 239,--  p.p.p.p.   

  

BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed BTR Reizen heeft nog veel meer sfeervolle en goed   
verzorgde kerstreizen naar  oa. bekende kerstmarkten verzorgde kerstreizen naar  oa. bekende kerstmarkten  

  

  

  

  Kerstmarkten ValkenburgKerstmarkten ValkenburgKerstmarkten Valkenburg   
Hotel op de Boud *** / ValkenburgHotel op de Boud *** / ValkenburgHotel op de Boud *** / Valkenburg   

3 dagen in dec.  va. 3 dagen in dec.  va. 3 dagen in dec.  va. € 127,€ 127,€ 127,---   p.p.p.p.p.p.   

BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels BTR Reizen biedt u nog veel meer gastvrije All Inclusive Hotels       

autovakanties op de mooiste plekjes in Nederland en Duitslandautovakanties op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland 

     All Inclusief Kerst enAll Inclusief Kerst enAll Inclusief Kerst en   ///   of Oud & Nieuwof Oud & Nieuwof Oud & Nieuw   
Wunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / KalkarWunderland Kalkar *** / Kalkar   
3 dagen al vanaf  3 dagen al vanaf  3 dagen al vanaf  € 239,€ 239,€ 239,---   p.p.p.p.p.p.   

All Inclusive Hotel Oranjeoord***All Inclusive Hotel Oranjeoord***  
Hoog Soeren / VeluweHoog Soeren / Veluwe  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 264,€ 264,--  p.p.p.p.   

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

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

+ 65   Korting 

KerstKerst––  en Nieuwjaarreizen en Nieuwjaarreizen   

NIEUW    NIEUW    Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***Kerst en / of Oud & Nieuw in Hotel Appelscha ***  
  

              in Appelscha bij het Drentse en Friese Woldin Appelscha bij het Drentse en Friese Wold  
   

                                                                              Profiteer van de speciale Kerst KortingProfiteer van de speciale Kerst Korting  
                           4 dagen 4 dagen 4 dagen Kerst 24 Kerst 24 Kerst 24 ---   27 dec. van 27 dec. van 27 dec. van € 265,€ 265,€ 265,---   voor  voor  voor  € 210,€ 210,€ 210,---   p.p.p.p.p.p.   

                                          9 dagen 9 dagen 9 dagen Kerst & Nieuw 24 dec Kerst & Nieuw 24 dec Kerst & Nieuw 24 dec ---   1 jan. van 1 jan. van 1 jan. van € 675,€ 675,€ 675,---   voor  voor  voor  € 540,€ 540,€ 540,---   p.p.p.p.p.p.   
                                          3 dagen 3 dagen 3 dagen Oud & Nieuw 30 dec. Oud & Nieuw 30 dec. Oud & Nieuw 30 dec. ---   1 jan. van 1 jan. van 1 jan. van € 195,€ 195,€ 195,---   voor  voor  voor  € 155,€ 155,€ 155,---   p.p.p.p.p.p.   
                                       Boek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagenBoek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagenBoek snel, profiteer van de Kerst Korting en geniet van de feestdagen   

20% Korting 

 voor alle 
vakanties zie 

 

  All Inclusive Kerst autovakantieAll Inclusive Kerst autovakantieAll Inclusive Kerst autovakantie   
De Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / AssenDe Bonte Wever **** / Assen   

4 dagen 24 4 dagen 24 4 dagen 24 ---   27 dec.  va. 27 dec.  va. 27 dec.  va. € 369,€ 369,€ 369,---   p.p.p.p.p.p.   

   Kerst autovakantie BrabantKerst autovakantie BrabantKerst autovakantie Brabant   
Nobis Hotel **** / Asten Nobis Hotel **** / Asten Nobis Hotel **** / Asten    

5 dagen 23 5 dagen 23 5 dagen 23 ---   27 dec.  va. 27 dec.  va. 27 dec.  va. € 285,€ 285,€ 285,---   p.p.p.p.p.p.   

  

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

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

Nieuw 
All Inclusive Hotels Autovakanties All Inclusive Hotels Autovakanties   

All Inclusive Hotel Appelscha ***All Inclusive Hotel Appelscha ***  
Appelscha  / DrentheAppelscha  / Drenthe--FrieslandFriesland  

4 dg. All Inclusive va.4 dg. All Inclusive va.  € 186,€ 186,--  p.p.p.p.   

All Inclusive Der Jägerhof ***All Inclusive Der Jägerhof ***  
Teutoburgerwald / DuitslandTeutoburgerwald / Duitsland  

5 dg. All Inclusive va.5 dg. All Inclusive va.  € 249,€ 249,--  p.p.p.p.   



(Brief 4 Joke aan Frans van Kouwen 
en de Losserse familie)

Vrijdag 27 oktober 1944

Wat een verrassing gisterenavond 
toen ik om half zes thuis kwam. Daar 
hadden wij in het geheel niet op 
gerekend. Dus dubbel fijn. Ja, Losser 
is toch altijd maar de reddende engel! 
Nu kunnen we weer even vooruit. 
Hartelijk bedankt voor de moeite. 
Wat een aardige mensen toch om ons 
zo te helpen. Vader en Moeder heb-
ben jullie ook weer eens geschreven. 
Je weet Moeder is altijd even druk en 
Vader heeft er een gruwelijke hekel 
aan, maar gelukkig dat ie ‘t nu toch 
gedaan heeft.

Wat was het groot nieuws van je te 
horen dat je bij een boer in Losser in 
dienst bent. Wat zal je dik worden! 
Eet er maar goed van. Je wordt nu 
door ons allen beneden als we lezen 
dat je volop spek, brood, vlees, pap, 
enzovoort krijgt. Je maag zal dat wel 
goed doen. Je slaapt dan natuurlijk 
ook prima. Wees wel voorzichtig 
hoor!

Vader schrijft wel zo opgeruimd 
dat honderden andere mensen in de 
rij moeten staan voor aardappels, 
maar hij vergeet dat wij dat net zo 
goed OOK moeten. Omdat hij nooit 
overdag thuis is, weet en ziet hij dat 
vanzelf niet. Ina en ik hebben vorige 

week 5 uur (van 6 tot 11) in de rij 
gestaan bij de Groot in de Nieuwe 
Koekoekstraat en net voor ons neus: 
uitverkocht. Om 4 uur stonden de 
mensen er al. Wij schrokken om 
kwart voor 6 wakker en zagen door 
het raam al die mensen al in een 
dikke rij tot mevrouw Kok haar deur 
staan. Soms met zaklantaarns want 
het was nog donker. Gauw aange-
kleed en zonder kammen ook in de rij 
gaan staan. Dan is het dubbel erg als 
het net 10 mensen voor je uitverkocht 
is. Maar gelukkig, de volgende dag 
hebben we een paar uur ‘s middags 
bij Wouters gestaan en hebben we 
ook aardappelen gekregen. Ofschoon 
ik gezworen had NOOIT meer in de 
rij te gaan staan. Groente gaat geluk-
kig tot op heden wel.

Een ontzettende strop: we hebben 
geen gas meer. Goddank helpen de 
buren ons een handje met koken wat 
heel wat waard is. Dus gaat het niet 
zoals bij Truus en heel veel andere 

honderden mensen; die staan met 
een pannetje in de rij voor eten van 
de gaarkeuken. Zegge een halve liter 
krijgt men per dag. Brood wordt 
volgende week voor ieder een half 
broodje minder. Vorige week vrijdag 
ben ik met Ina de boer op geweest 
naar Groenekan op een fiets zonder 
banden om aardappels. Ik had spij-
kers gekregen van Joop van Noord 
om te ruilen, maar de boeren vonden 
ze niet groot genoeg zodat wij ‘s 
avonds zonder aardappels naar huis 
gingen. Gelukkig dat ik voor een 
vooroorlogse sigaar die ik nog had 
twee liter melk kreeg anders was de 
reis helemaal tevergeefs geweest.

Fijn, Frans dat je je fiets nog hebt. 
Het is in Losser blijkbaar al precies 
als hier. Ze stelen alles wat los en 
vast zit. Bij Mien op kantoor zijn alle 
typemachines in beslag genomen enz. 
enz. Wie had ooit gedacht dat het zo 
slecht en erg met alles zou worden.
Omdat je dat verzonden pak met 

kopjes, bekers en ketel nog steeds 
niet gekregen hebt, heb ik mijnheer 
Ernst van de situatie verteld over 
die schoenen die jij nodig hebt en ik 
maakte meteen van de gelegenheid 
gebruik om die meneer zes kopjes 
mee te geven zodat je die met de boer 
kunt ruilen voor de schoenen. Dan 
ben jij gered.
Oom Rinus van de Berg die opgepakt 
was omdat hij een zenuwschok gehad 
had, is naar huis gestuurd. Hij moest 
van Lienden (bij Tiel) naar zijn huis 
lopen. Vreselijke hè. Toch was hij blij 
dat hij weer thuis was. Heeft vreselijk 
veel meegemaakt.

Frans Ik zal maar eindigen en wens je 
het allerbeste.

Melk maar lekker.

Je liefste zus Joke.

Tot wederhoren

Brieven uit de Hongerwinter (4)
Wouter van Kouwen vond een 
dozijn brieven van Joke van 
Kouwen, die werden geschre-
ven in Utrecht tussen oktober 
1944 en juni 1945. Ze geven 
een beeld van Utrecht in de 
Hongerwinter op weg naar 
de Bevrijding. In De Oud-
Utrechter publiceren we in 
ieder nummer een brief tot 
aan de Bevrijding in mei 1945, 
die in 2020 precies 75 jaar is 
geleden.
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Echtpaar Van Kouwen in 1935

Ineens is er die naam…

Hebt u dat ook? Dat u mijmert over 
vroeger, over de beginperiode van de 
zwart/wit-televisie. Over de radio-ico-
nen die je kamer binnenkwamen en je 
bijna je vrienden mocht noemen. En dan 
ineens springt er een naam uit waarvan 
je denkt: wie zullen hem of haar nog 
kennen? Wie kan zijn geheugen nog 
vertrouwen dat er een beeld verschijnt 
van de man of vrouw die je vroeger zo 
boeide of zelfs in de ban hield?
Ik had dat onlangs toen ik ineens, als 
bij toverslag, dacht aan Indra Kamajojo. 
De meesterverteller, die ons kinderen 
bijna biologeerde met zijn verhalen over 
het slimme hertje Kantjil, dat zelfs de 
bloeddorstige tijger aftroefde, wanneer 
die hem wilde opeten. Indra Kamajojo, 
de Indische, tanige en graatmagere man 
die eigenlijk danser was en door die 
achtergrond in staat was de rollen van 
de dieren te verbeelden, zodat zij voor 
ons kinderen beeldend en fascinerend 
waren. Zijn handen spraken de taal van 
het verhaal. Wie Wikipedia raadpleegt, 
komt een beschrijving van diens leven 
tegen. Dat zijn Nederlandse vader 
bestuursambtenaar en zijn moeder van 
Indische origine was. Dat zijn echte 
naam Jan Leonard Broekveldt jr. was, in 
1906 geboren in Banjoemas dat op Java 
ligt en dat hij eind jaren ‘20 Indisch 
recht studeerde in Rotterdam en Leiden. 
Dat hij zijn studie afbrak en besloot 
zich volledig op de danskunst te richten. 
Dat hij behalve danser ook acteur en 
presentator was, actief vanaf 1951 
tot 1983 en bekend van onder meer 
programma’s als Oost en west, Late 
late Lien Show en De stille kracht. Zijn 
laatste aflevering van Kantjil het dwerg-
hertje werd uitgezonden op 2 juli 1958. 
Vooral zijn elegante handbewegingen 
zijn de kinderen van toen bijgebleven. 
Maar hoewel hij in 1992 is overleden, 
heeft hij kennelijk nog de stille kracht 
plotseling in iemands herinnering op te 
staan. Zoals die van mij. En nu vraag ik 
mij af: welke herinneringen hebt u aan 
deze boeiende televisiefiguur in Javaans 
kostuum?

John Collee

Op zekere dag meldde zich telefonisch 
een juffrouw met de mededeling, dat 
zij in de problemen zat. Het volgende 
speelde: Deze juffrouw had van haar 
personeelsfunctionaris gehoord dat zij 
niet in vaste dienst zou komen omdat 
haar directe chef daarover geen posi-
tief advies had gegeven. Met andere 
woorden, haar chef was niet tevreden 
over haar tikwerk, zij zou teveel fou-

ten maken enzovoorts. Ik ben daarna 
met de betrokken dame gaan praten en 
haar het hele verhaal nog maar eens 
wat uitgebreider laten vertellen.

Het bleek nu, dat zij deze man ook 
tijdens zijn afwezigheid moest 
vervangen. Zij maakte inderdaad wel 
eens een foutje maar vond dit zelf 
ruim binnen de marge vallen, zo je in 

deze een marge mag vaststellen. Wel 
interessant was dat ze van haar chef 
zelf, nooit klachten had vernomen.
Enfin, ik ben daarna maar eens gaan 
praten met de personeelsfunctionaris 
zelf, en deze vertelde mij dat hij ook 
maar uitvoerend ambtenaar was die bij 
een negatieve beoordeling geen vaste 
dienst mocht adviseren. Hij adviseerde 
mij dan ook dat het meisje misschien 
beter binnen de Universiteit Utrecht 
kon solliciteren gezien de nu toch wel 
gespannen situatie op de afdeling. 
Waarop ik zei, dat dit ook voor hem 
zou kunnen gelden.

Omdat ik vond dat solliciteren altijd 
nog kon, leek het mij beter, eerst maar 
eens met beiden tegelijk een gesprek 
te voeren. Nu bleek de chef eigenlijk 
best wel een geschikte kerel te zijn, en 
maar vijf jaar ouder dan de betrokken 
dame.
Ik hoefde in dit gesprek eigenlijk 
alleen maar toehoorder te zijn, want u 
begrijpt dat er vele malen kreten wer-
den gehoord met “Jij hebt dit gezegd 
en jij hebt dat gedaan” enzovoorts, 
enzovoorts. Het leek mij beter de zaak 
maar even te laten betijen en naar 
een paar weken nog eens bij elkaar te 
komen waarbij ik hoopte dat ze er zelf 

uit waren gekomen.
Binnen de afgesproken tijd belde 
het meisje mij op, met de heugelijke 
mededeling dat alle problemen waren 
opgelost, en dat zij zich binnen enkele 
maanden met haar chef zouden gaan 
verloven! Kregen alle zaken maar 
zo’n gelukkig einde!

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

 

Belangenbehartiger
In de jaren zeventig werkte in bij de Rijksuniversiteit Utrecht en 
werd ik lid van de bond die haar leden vond bij de Rijksuniversi-
teiten en de Academische ziekenhuizen in Nederland. Korte tijd 
daarna werd ik voor de af. Utrecht bestuurslid van die bond en 
kreeg als taak de belangen van de leden te behartigen.
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Wij zijn thuis in de zorg, ook bij u thuis!

Onze deskundige teams wijkzorg werken in Utrecht vanuit
woonzorgcentrum Zuylenstede (Overvecht) en Transwijk
(Kanaleneiland/Transwijk) en in IJsselstein vanuit Ewoud.  
We zijn altijd in de buurt.

Wijkverpleging:
onze zorg!
Met wijkverpleging van Vecht en IJssel 
kiest u voor persoonsgerichte, veilige zorg 
van een  vertrouwde 
zorgorganisatie.

www.vechtenijssel.nl

Maak een 
afspraak met 
één van onze 

wijkverpleegkundigen:

(030) 30 33 500
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www.nationaalglasmuseum.nl

Uw uitvaartverzorging
in goede handen

Karel en Angélique van Dommelen

030 – 666 75 77

uitvaartverzorgingleidscherijn.nl 
 

 

 

  

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.
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Klikgebit, 
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Bij bezoek aan 
ons Open Huis wordt 

 

vrijblijvend beoordeeld of een 

klikgebit bij u mogelijk is. 

99% van de patienten die 

wij doorverwijzen komt 

voor een klikgebit in

aanmerking! 
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Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

 

vrijbli
klikgebit bij u mogelijk is. 

99% van de patienten die 

wij doorverwijzen komt 

voor een klikgebit in

aanmerking! 

 www•implants4life•nl

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

 www•implants4life•nl

 

vrijbli
klikgebit bij u mogelijk is. 

99% van de patienten die 

wij doorverwijzen komt 

voor een klikgebit in

aanmerking! 

 

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

uw lach maakt onze dag

 

 

  

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

Klikgebit, 
ook voor u?

Bij bezoek aan 
ons Open Huis wordt 

 

vrijblijvend beoordeeld of een 

klikgebit bij u mogelijk is. 

99% van de patienten die 

wij doorverwijzen komt 

voor een klikgebit in

aanmerking! 

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

Amazonedreef 35, Utrecht

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

‘t klikt 
of het 

klikt niet!
dt 

 of een 
k is. 

99% van de patienten die 

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

Bij bezoek aan 
ons Open Huis wordt 

blijvend beoordeeld of een 

likgebit bij u mogelijk is. 

99% van de patienten die 

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 1. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

 

vrijbli
klikgebit bij u mogelijk is. 

99% van de patienten die 

wij doorverwijzen komt 

voor een klikgebit in

aanmerking! 

 www•implants4life•nl

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

 www•implants4life•nl

 

vrijbli
klikgebit bij u mogelijk is. 

99% van de patienten die 

wij doorverwijzen komt 

voor een klikgebit in

aanmerking! 

 

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

uw lach maakt onze dag

 

 

  

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

Klikgebit, 
ook voor u?

Bij bezoek aan 
ons Open Huis wordt 

 

vrijblijvend beoordeeld of een 

klikgebit bij u mogelijk is. 

99% van de patienten die 

wij doorverwijzen komt 

voor een klikgebit in

aanmerking! 

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

Amazonedreef 35, Utrecht

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

‘t klikt 
of het 

klikt niet!
dt 

 of een 
k is. 

99% van de patienten die 

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 6. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

Bij bezoek aan 
ons Open Huis wordt 

blijvend beoordeeld of een 

likgebit bij u mogelijk is. 

99% van de patienten die 

Amazonedreef 35, Utrecht. Bereikbaar via lijn 1. 
Vrije parkeergelegenheid. Rolstoelvriendelijk.

www.mijnmarbus.nl 

 

vrijbli
klikgebit bij u mogelijk is. 

99% van de patienten die 

wij doorverwijzen komt 

voor een klikgebit in

aanmerking! 

 www•implants4life•nl

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

 www•implants4life•nl

 

vrijbli
klikgebit bij u mogelijk is. 

99% van de patienten die 

wij doorverwijzen komt 

voor een klikgebit in

aanmerking! 

 

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

‘t klikt 
of het 

klikt niet!

uw lach maakt onze dag

voor digitalisering van video, film, 
audio, negatief, dia en foto(album)
  
“tot ziens in Nieuwegein” 

Gratis taxatiedaGen 
voor Militaria 
in iJsselstein
 
Die lade met die oude oor-
logsdocumenten, is dat nog 
wat waard? Die oude wapens, 
onderscheidingen, emblemen, 
uniformen en helmen op zolder, 
kunnen we daar nog iets mee 
doen? Die oude degen aan de muur, zou dat nog wat zijn voor de 
liefhebber? U bent niet de enige met vragen over (oude) militaire 
spullen. Het ligt er al jaren, maar wat is het nou eigenlijk waard?

Om die vraag te beantwoorden, organiseert Heritage Auctions 
Europe in IJsselstein gratis taxatiedagen voor alle zaken die 
met de militaire wereld, Wereldoorlog I en Wereldoorlog II te 
maken hebben. Laat u verrassen en kom naar IJsselstein waar 
onze taxateurs iedere donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur 
voor u klaarstaan, op de Energieweg 7 te IJsselstein (alleen 
niet 2e Kerstdag). Tevens kunnen we u adviseren bij verkoop, 
denk daarbij ook aan onze internationale veilingen.
 
Een gratis taxatie kan voorkomen dat een zeldzaam stuk 
verloren gaat of ongezien in de vergetelheid raakt en dat kan 
nooit de bedoeling zijn. 
Wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk!

 

Voor meer informatie: 
Heritage Auctions Europe, 030-6063944 / www.ha-europe.nl.



In de eerste klas had ik te maken met 
een lastige overgang in handschrift. 
In Zuilen hadden ze me al de eerste 
beginselen geleerd van het blokschrift, 
maar bij juffrouw Bongenaar moest ik 
overstappen op klassiek schuinschrift, 
dik en dun, en dat kostte nogal wat 
aanpassingsvermogen. In een van de 
eerste speelkwartiertjes kreeg ik een 
vernederende bijles schrijven van 
klasgenootje Tilly van den Brink, een 
van de ijverigste leerlingetjes die je je 
kunt voorstellen. Ze maakte later nog 
een mooie internationale carrière in de 
vrouwenbeweging, maar toen heette 
ze al Mathilde.
Van het trakteren in de eerste klas, ter 
gelegenheid van mijn zevende verjaar-
dag, weet ik nog dat ik gekleed ging 
in (onder meer) een door mijn moeder 
zelf gebreide korte broek (lees Het 
taaie ongerief van Theo Thijssen voor 
de bijbehorende emoties).

Van de leerkrachten herinner ik me 
behalve juffrouw Bongenaar (die 
haar vijftig leerlingen onder de duim 
hield met ongegeneerde lijfstraffen, 
uitgevoerd met zo’n één meter lange 
bordliniaal) ook juffrouw Spiekstra, 
juffrouw Hofstede, meneer Moes en 
meneer Tempel (het hoofd van de 
school; later hoorden we het gerucht 
dat hij ook wel eens aan de jongetjes 
in zijn klas had gezeten. Ik behoorde 
in dat opzicht niet tot zijn favorieten). 
Meneer Moes gaf in de vijfde klas ook 
nog facultatief Franse les, daar heb ik 
ook aan meegedaan.
Mijn beste vakken op school waren 
lezen, taal en tekenen; het schrijven 
is, qua handschrift, nooit echt goed 
geworden. Lichamelijke oefening 
(gymnastiek) was een zwak punt; veel 
meer dan een vijf of een zesje is het 

nooit geworden. Alleen touwklimmen 
kon ik aardig.

Dictee
Na de lagere school ging ik naar de 
HBS, de ‘Gemeentelijke HBS met 
vijfjarigen cursus A en B’, op de 
Catharijnesingel. Daar moest je in die 
tijd nog toelatingsexamen voor doen. 
Mijn moeder vond het geweldig dat 
ik naar deze HBS ging, vooral omdat 
de nieuwe directeur van die school de 
landelijk bekende dr. C. van Rijsinge 
was, iemand die ze enorm bewon-
derde. Ze luisterde elke week naar zijn 
populair-wetenschappelijke radio-
praatjes voor de VARA, onder de titel 
‘Tussen mens en nevelvlek’. Toen ze 
hem in levenden lijve mocht ontmoe-
ten tijdens een ouderavond, toonde ze 
zich wel wat teleurgesteld: “Hij is een 
klein dik mannetje! En hij heeft nog 
wel zo’n mooie stem op de radio!’’
Van mijn zesde klas gingen alleen Jan 

de Hoogt en Paula Robin mee naar die 
nieuwe school. Samen bewezen Jan en 
ik (waar Paula toen was gebleven staat 
me niet bij, maar ze staat wel samen 
met mij op dezelfde klassefoto van de 
4e klas van de HBS, en we ontmoetten 
elkaar in 2006 tijdens een reünie) dat 
we op de Dr. De Visserschool goed 
spellingonderwijs hadden gehad: we 
waren de sterren van de dicteewed-

strijd die leraar Nederlands Jan Praas 
organiseerde, en ik was uiteindelijk de 
winnaar van de eerste prijs: het jeugd-
boek ‘De strijd om het atoomgeheim’ 
(door H.J. Haarman), waar Praas een 
recensie over had geschreven in een 
onderwijsblad.

Mijn schoolcarrière op die HBS was 
overigens niet briljant. Na twee prima 
eerste jaren zag ik het in de derde klas 
al niet meer zitten: ik moest allemaal 
onzin leren waar ik niet in geïnteres-
seerd was, maakte dus geen huiswerk 
meer. Dat ik nog (voorwaardelijk) 
overging naar de vierde was een klein 
wonder, alleen te danken aan het feit 
dat ik nog wel de lessen bijwoonde en 
zodoende nog net genoeg had opgesto-
ken om niet reddeloos te blijven zitten.

Dat gebeurde natuurlijk alsnog in de 
vierde, want ik had nog niet geleerd 
dat ik beter mijn best moest doen. 
Tijdens het doubleren deed ik nog 
niks, en ik bleef ook heel veel weg 
van school (wat me zelfs nog een 
schorsing van, ik geloof, een week 
opleverde), zodat ik na dat jaar opge-

lucht de HBS kon verlaten en me kon 
aansluiten bij de werkende klasse.

Schoolkoor 
Toen mijn vrouw en ik (veel) later 
meezongen in het oratoriumkoor in 
onze woonplaats Apeldoorn, kwam 
op de radio eens het Panis Angelicus 
langs. Ik zong het woordelijk mee, in 
het latijn, tot verbijstering van mijn 
vrouw: “Waar ken jij dat van?’’ Ja, van 
het schoolkoor, ruim veertig jaar na 
dato. Ergens in het geheugen zat het 
nog, de woorden en de muziek.
Het was in 1954 of ‘55 dat ik (toen 
nog sopraan) mocht meezingen in een 
concert van de gezamenlijke schoolko-

ren van Jaap de Lange, muziekleraar 
aan mijn HBS en andere middel-
bare scholen, en dirigent van diverse 
Utrechtse koren, zoals Kerkgezang 
(waarmee hij in later jaren vaak de 
Matthäus Passion zou uitvoeren). Mijn 
moeder speelde een grote rol in het 
feit dat ik in dat koor terecht kwam. 
Toen ze hoorde dat De Lange ermee 
begon, zei ze: “Ga daar maar bij, dat is 
goed voor je.’’
We hadden de liedjes op school inge-
studeerd en het concert werd gegeven 
in het toenmalige Tivoli. We werden 
begeleid door het Utrechts Stedelijk 
Orkest (dat toen onder leiding stond 
van Paul Hupperts, maar voor deze 
gelegenheid werd gedirigeerd door De 
Lange zelf). Mijn moeder zat trots in 
de zaal.
Op het programma stonden onder 

meer het Ave Verum Corpus van 
Mozart, het koraal Wohl mir, daß ich 
Jesum habe van Bach, Barcarolle van 
Offenbach, het bewuste Panis Angeli-
cus van César Franck en de spirituals 
Were you there? en Nobody knows 
the trouble I’ve seen. Ik heb er niets 
van bewaard en daar heb ik nogal spijt 
van. Een oproepje in De Oud-Utrech-
ter een paar jaar geleden leverde geen 
reacties op; misschien dat er deze keer 
wel wat loskomt…

Nachtconcert
Toen ik in mijn latere koorleven 
ergens weer eens het Ave Verum te 
zingen kreeg, dacht ik even: dat ken 
ik nog wel. Maar nu moest ik de 
baspartij zingen en dat leverde enige 
vervreemding op.
Mijn deelname aan dat schoolkoor 
gaf me overigens een streepje voor bij 
Jaap de Lange. En toen ik iets later 
eenmaal ‘in de jazz’ was geraakt, kost-
te het me niet eens zo heel veel moeite 
hem ook te interesseren. Ik kreeg hem 
zelfs zo gek, dat hij me, samen met 
zijn vrouw, begeleidde naar een van 
die roemruchte nachtconcerten in het 
Amsterdamse Concertgebouw. Daar 
zou ik van mijn moeder zonder die be-
geleiding nooit naartoe hebben mogen 
gaan, en ik was nog op een leeftijd (en 
van een generatie) waarop het Woord 
van Moeder kracht van Wet had.
We schrijven 18 mei 1957. Op het 
programma: het toen wereldberoemde 
Gerry Mulligan Quartet, met in het 
voorprogramma tenorsaxofonist 
Lucky Thompson, met Nederlandse 
begeleiding (het trio Pim Jacobs, met 
zijn broer Ruud op bas en Wessel 
Ilcken op drums). Ik herinner me nog 
hoe kapot we ervan waren. Ook Jaap 
de Lange en zijn vrouw, die me mid-
den in de nacht veilig thuis afleverden.

René de Cocq
rdecocq@xs4all.nl

Bijles in schuinschrift
Mijn schooljaren in Utrecht begonnen in 1945 in Zuilen, eerst op 
de kleuterschool, later heel even op de lagere school. Welke? Ik 
zou het niet meer weten. Halverwege het eerste jaar verhuisden 
wij van de Egmondkade in Zuilen naar de Jekerstraat in Rivieren-
wijk, en ik vervolgde mijn studie aan de Dr. De Visserschool aan 
de Vondellaan (prachtig gebouw, nu afgebroken en vervangen 
door zo’n hedendaagse glazen doos). Aan die lagere school heb 
ik gemengde herinneringen.
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Klas 6 D.r De Visserschool in Utrecht, 1953

Klas 4a, HBS in Utrecht. 1957

De heer Van Rijsinge, HBS Utrecht in 1957

René op de kleuterschool.
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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 pen-
ningen. 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.
 
Goud, zilver en militaria

In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die 
oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJssel-
stein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Kunst en curiosa
Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbren-
gen op een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere 
verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al 
jaren maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO 
in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en 
deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de 
MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.
 
Gratis stadswandeling
Elke zondag om 11.00 uur staat een rondleider van Gilde Utrecht op u te wachten bij de 
Domtoren voor Domplein 9 in Utrecht. voor een gratis rondleiding van een uur. U kunt gewoon 
aansluiten, zonder vooraanmelding vooraf. Gaat u mee?
 
Kapotte spullen weggooien? Mooi niet! 
In het Repair Café helpen handige vrijwilligers bij de reparatie van allerlei huisraad. Van brood-
rooster tot gammel krukje, van cd-speler tot rolkoffer. Ook speelgoed, textiel en fietsen worden 
gerepareerd. En Repair Café Utrecht-Oost beschikt over een slijpmachine voor messen, scharen 
en gereedschap. Verreweg de meeste spullen verlaten het Repair Café in herstelde staat. Dat 
scheelt in de portemonnee. Een nieuw artikel aanschaffen is dan immers niet nodig. Maar ook 
het milieu wordt er blij van: grondstoffen en energie die in het gerepareerde product zitten 
worden langer benut, en de afvalberg wordt niet aangevuld. Maar een bezoekje aan het Repair 
Café is ook gewoon gezellig. Een mooie gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie 
bij te praten met buurtgenoten! (Zie ook elders op deze pagina.)
 
Warme Witte Winter Weken in Soest
De Warme Witte Winter Weken van 21 november tot en met zondag 23 december in Soest 
staan bol van de activiteiten. Het kerstdorp, de levende kerststal, de vuurkorven en tal van 
winterse versnaperingen zorgen voor een heerlijke sfeer. Er is een groot Anton Pieckdorp vol 
nostalgische winkeltjes, met elke 3 of 4 dagen nieuwe winkeliers. Ook zijn er vele muzikale 
optredens. De ene keer een kinderkoor, de andere keer een professioneel koor of artiesten. 
Voor de kinderen zijn er doe- en beleefplekken: de levende kerststal boordevol aaibaar kleinvee, 
houten kerstboompjes, engeltjes en ander figuurtjes schilderen, broodjes bakken op het vuur. 
De toegang is gratis.Elke dag (ook zondags) open van 10.00 tot 17.00 uur. Elke vrijdag lichtjes-
avond met stamppottenbuffet (reserveren via de website www.warmewittewinterweken.nl) en 
live muziek tot 21.00 uur.

Zaterdag 30 november
 
Repair Café Utrecht-Oost open
Repair Café Utrecht-Oost is zaterdag 30 november open. Inloop: 13.30 – 16.00 uur. Locatie: Activitei-
tencentrum De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht. Meer informatie is te verkrijgen via e-mailadres 
repaircafeutrecht@gmail.com of 06-1677 5696 (Judy Sijlbing).

28 februari tot en met 23 augustus 2020
 
Tentoonstelling ‘Allemaal wonderen’
Museum Catharijneconvent presenteert van 28 februari tot en met 23 augustus 2020 de verrassende 
tentoonstelling Allemaal wonderen waarin wonderen centraal staan. Wonderen zijn van alle tijden, 
van alle culturen en van alle religies en spelen sinds het begin van de mensheid een rol in het leven 
van alledag. Ook kunstenaars laten zich er al eeuwenlang door inspireren. Het weergeven van wat er 
zich tussen hemel en aarde afspeelt, vraagt om hun allergrootste verbeeldingsvermogen. Die uit-
daging heeft de meest spannende en ontroerende kunst opgeleverd. Van Rembrandt tot Mondriaan 
en Abramovic, voor deze tentoonstelling heeft het museum de mooiste en verrassendste werken uit 
nationale en internationale collecties samengebracht.

Elke woensdag
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de 
postzegelalbums van opa op 
zolder. 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 desge-
wenst advies over verkoop 
of verzekering. Info: 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.

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570

steun de dierenbescherming

DIERENBESCHERMING.NL/HELPONSREDDEN



over een volkstuintje in Hoograven, 
vlakbij de Bokkenbuurt op een oud 
terrein van de universiteit. Op het 
braakliggend terrein stond nog een 
oude vervallen kas, het terrein was 
gekraakt en ik had tegen een zeer 
schappelijke prijs een stukje grond ge-
huurd. Op dat lapje grond had ik veel 
aardbeienplantjes staan. Het bracht mij 
meteen op het idee in de nabije toe-
komst deze plantjes te gaan verkopen 
op de vrijmarkt. Het jaar daarop heb ik 
120 aardbeienstekjes in potjes gedaan 
en besloot een poging te wagen deze 
plantjes op de eerstvolgende vrijmarkt 
aan te bieden. Wij hadden gehoord 
dat je op de vrijmarkt er vroeg bij 
moest zijn, anders had je geen plekje 
op de markt. In de beginjaren van de 
vrijmarkt vond de markt vooral plaats 
in en rond de Breedstraat.

Spullen van zolder
Mijn vrouw Heleen en ik stonden rond 
een uur of vijf op. Wij hadden van 
vrienden een aanhanger geleend en 
Heleen scheurde met de Eend vanuit 
Lunetten naar de binnenstad. Hoe 
dichter we bij de binnenstad kwamen, 
hoe drukker het werd. Wij waren net 
op tijd om nog een plekje te veroveren 
vlakbij de Breedstraat. Behalve de 
aardbeienplantjes hadden we ook spul-
len van onze zolder meegenomen. Wat 
mij toen verbaasde was dat er al heel 
vroeg mensen in die oude spullen aan 
het neuzen waren; zelfs nog voordat je 
had uitgepakt. Het bleken handelaren 

te zijn, op zoek naar antieke spul-
letjes. De sfeer op de vrijmarkt was 
gemoedelijk en later gezellig en bin-
nen een paar uur hadden wij al onze 
plantjes verkocht. Ik vond het concept 
vrijmarkt op deze manier fantastisch.

Inktpotjes
Het jaar erop wilde ik iets anders dan 
aardbeienplantjes, want het stekken, in 
potjes stoppen en verzorgen was best 
veel werk. Ik verzamelde allemaal 
oude spullen die bij het grof vuil ston-
den. Als het kleine spullen waren, nam 
ik ze op de fiets mee, waren het grote 
spullen dan belde ik Heleen die met de 
Eend de spullen kwam ophalen. Tegen 
de tijd van de vrijmarkt hadden we een 
aardige partij oude spullen. Een paar 
dagen voor Koninginnedag; ik wilde 
na mijn werk naar huis fietsen en mijn 
fiets stond in de kelder van het oude 
stadhuis, toen ik een container voor de 
fietsenkelder zag staan.
Er waren mannen bezig spullen met 
een kruiwagen in de container te 
gooien. Nieuwsgierig als ik ben moest 
ik natuurlijk in de container kijken 
en zag daar onder het puin volle 
inktpotjes liggen; de meeste inktpotjes 
hadden de val niet overleefd. Ik klom 
in de container en haalde er een paar 
hele inktpotjes uit. De potjes waren 
uit de jaren 40 en 50 zag ik aan het 
model. Op het etiket stond; magazijn 
gemeente Utrecht en daar werd ik 
helemaal blij van.

Handel
Ik begreep inmiddels dat er tegenover 
het oude stadhuis een gebouw werd 
leeggehaald. In het gebouw zat heel 
lang geleden een school. Ik kon maar 
niet begrijpen dat mensen deze toch 
oude inktpotjes met de inkt er nog 
in kapot gooiden in de container. Ik 
vroeg aan de man die weer met een 
nieuwe lading inktpotjes kwam aanlo-
pen of hij ze wat zachter in de contai-
ner wilde droppen en dat deed hij. Ik 
heb er best veel inktpotjes uitgehaald! 
Wel zaten mijn kleren onder de inkt en 

inktvlekken zijn lastig te verwijderen, 
maar vooruit. Mijn beide fietstassen 
volgestouwd en snel naar huis. Ik had 
het idee dat deze inktpotjes vol inkt 
en met een etiket van de gemeente 
Utrecht gewild zouden zijn, hier zat 
handel in!

Dubbele prijs
Deze keer moesten we nog vroeger 
opstaan, omdat de vrijmarkt, ondanks 
de uitbreiding van het gebied, steeds 
drukker werd. Je moest bijna vechten 
om een plekje; toch lukte het ons. Wij 
waren bezig onze spullen uit te pakken 
toen er al kopers kwamen, ik had een 
zestigtal inktpotjes uit Utrecht waar-
van ik er 30 had uitgestald; de rest 
stond nog ingepakt en dat liet ik maar 
even zo. Er kwam een man aan die 
vroeg wat de potjes moesten kosten. 
Ik geloof dat ik drie gulden per stuk 
zei. Hij zou ze allemaal meenemen 
voor 2,50 per stuk. Ach, waarom ook 
niet. Hij gaf me 75,00 gulden en weg 
was hij.

Toen we alles hadden uitgestald, 
besloot ik even mijn benen te strekken 
en zelf wat rond te kijken op de vrij-

markt. Op een gegeven moment stond 
ik voor een kraampje waar bekende 
inktpotjes stonden; het bleken mijn 
net verkochte potjes te zijn, die deze 
man voor ruim het dubbele verkocht! 
Ik rende snel terug naar onze eigen 
kraam en stalde de 30 overgebleven 
inktpotjes uit en vroeg er 4,00 gulden 
voor. Ik was binnen de kortste keren al 
mijn potjes kwijt. Misschien toch weer 
te goedkoop weggedaan!

Graven
In de loop der jaren werd het gebied 
van de vrijmarkt uitgebreid. Er 
kwamen verschrikkelijk veel mensen 
naar de markt en je kon er niet meer 
in de ochtend heen, nee je moest er de 
avond voor Koninginnedag al zijn en 
dan nog vechten voor een plekje. Ik 
had inmiddels een nieuwe hobby ont-
wikkeld; het graven naar flesjes, potjes 
en kruiken op braakliggende terreinen 
in Lunetten. Het bleek dat er al heel 
lang vuilnis van de stad Utrecht werd 
gebruikt om de laaggelegen grond in 
Lunetten op te hogen. Het merendeel 
van de flessen en potjes was kapot, dus 
je moest wel geduld hebben en veel 
grond verplaatsen om nog hele krui-
ken en flessen te vinden. Ik heb in Lu-
netten een pijpenkop opgegraven uit 
1600 en een mooie tegel. Ook uit die 
tijd, maar het merendeel van de flessen 
en potjes stamde uit de periode tussen 
1890-1950. De hobby liep een beetje 
uit de hand. Ik was verslaafd geraakt 
aan de spanning; wat zou ik nu weer 
vinden? Ik heb jarenlang gegraven en 
er bijna een hernia aan overgehouden. 
Een groot gedeelte van de opgegraven 
flessen, potjes en kruiken verkocht ik 
op de vrijmarkt.

Borden koppen
Doordat ik jarenlang op een vaste plek 
op de vrijmarkt stond, had ik een vaste 
klantenkring voor de opgegraven spul-
len opgebouwd. Er kwam elk jaar een 
vrouw die alle oude knikkers opkocht, 
er was een man voor oude bierflessen, 
een jongen voor oude pijpenkoppen en 

zo kan ik nog wel even doorgaan. Tien 
jaar lang hebben wij op de vrijmarkt 
gestaan.

Het laatste jaar was er nog een inci-
dentje bij onze kraam. Rond een uur of 
drie in de nacht, ja de markt ging dag 
en nacht door, kwam er een groepje 
studenten aanlopen; zo te horen in 
een jolige bui. Een jongen vroeg of ik 
nog een brommerhelm te koop had en 
inderdaad ik had er nog een. Hij zette 
de helm meteen op en vroeg terloops 
of een stapel borden (licht beschadigd) 
te koop was. Wij werden het snel eens 
over de prijs en de jongen gooide het 
eerste bord in de lucht en kopte het 
bord aan gruzelementen. Hij kreeg ap-
plaus van zijn vrienden. Daarna deden 
de andere jongens ook de helm op en 
kopten de hele voorraad aan gort. Wel 
hielpen ze mee de zooi op te ruimen.

Veranderd
Na tien jaar vrijmarkt werd het tijd 
te stoppen; de aard van de vrijmarkt 
was in al die jaren erg veranderd. Het 
gebied was uitgebreid, de bezoekers-
aantallen gigantisch opgelopen en er 
waren veel handelaren met nieuwe 
spullen bijgekomen. Als je een plekje 
wilde hebben, moest je dagen van te 
voren al mensen inhuren om jouw plek 
veilig te stellen en dat ging mij te ver. 
Maar de belangrijkste reden was toch 
wel het fysieke aspect; je stond 24 uur, 
meestal zonder geslapen te hebben op 
de markt spullen te verkopen, ik dacht 
tegen het einde van de markt dat men-
sen mij in onbekende talen toespraken. 
Ja, dan is het tijd ermee op te houden.

Wij hebben nog een jaar in het 
voormalige Jutphaas en Vreeswijk op 
de vrijmarkt gestaan. Best leuk! In 
ieder geval minder grootschalig dan 
in Utrecht, maar het haalde het toch 
niet bij de kleinschalige vrijmarkt in 
Utrecht begin jaren 80.

Ton van der Heijden
A.heyden@ziggo.nl

Vrijmarkt maakte handelsgeest los
Voor zover ik weet heeft in 
1982 een groepje binnen-
stadbewoners uit de Breed-
straatbuurt een kleinschalige 
vrijmarkt gestart, als onder-
deel van het buurtfeest op 
Koninginnedag. Toevallig liep 
ik daar rond en zag dat er 
allerlei tweedehandsspullen 
werden aangeboden, maar 
ook zag ik iemand aardbeien-
plantjes verkopen.

Ik had net de beschikking gekregen 
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Vrijmarkt op Koninginnedag

Aardbeienplantjes verkopen liep als een tierelier



tegen anderen, zo onafhankelijk door 
het leven wandelt, dan wekt dat hier 
en daar irritaties op. Irritaties, vooral 
bij personen die op meer aanzien reke-
nen. Bij personen die zich verschuilen 
in een groep en bij personen die zelf 
onzeker zijn.
Het is daarom niet zo vreemd dat 
ik op school, in mijn korte militaire 
diensttijd en in mijn werk regelmatig 
botste met zulke individuen. Niet-
tegenstaande dat, weet ik me toch wel 
redelijk te gedragen in gezelschap. 
Althans die indruk krijg ik. Ik vind 
het leuk tussen vrienden te verkeren. 
Onder vrienden te zijn die mij goed 
kennen en zich daarom niet echt storen 
aan mijn zo nu en dan wat scherpe 
reacties, welke ik altijd ook wel weer 
relativeer. Afgaande op uitspraken van 
mijn moeder, moet ik een heel druk en 
nerveus kind zijn geweest: een soort 
“ADHD-lijdertje”. Omdat die kwaal in 
mijn jeugd nog niet was uitgevonden, 
mocht ik indertijd niet rekenen op de 
speciale warme aandacht die patiëntjes 
thans wel krijgen. Het gaf mijn ouders 
juist reden om mij drie opeenvol-
gende zomers acht weken lang van 
huis en haard te verdrijven naar een 
zogenaamde vakantiekolonie. Een 
passender benaming voor zo’n kolonie 
vind ik eigenlijk een strafkolonie: een 
soort tuchthuis voor jonge kinderen. 
Een instituut dat voor een kind niets 
met vakantie had uit te staan.
In drie jaren kolonie heb ik een sterke 
aversie opgebouwd tegen autoriteit. 

Tegen gezag in z’n algemeenheid 
en tegen alles wat in een uniform is 
gestoken. Voor zover ik me mijn kleu-
tertijd kan herinneren, was ik een vrij 
rustig jochie dat graag op onderzoek 
uitging en ook liefst zijn eigen weg 
ging. Wat is daar nu op tegen, kun je 
je afvragen.
Wel, toen ik 4 jaar oud was leidde dat 
er bijvoorbeeld toe dat mijn hoofdje 
bijna gemangeld werd tussen de 
draaideuren van Hotel Smits. Een 
bekend hotel op het Vredenburg in het 
centrum van Utrecht.

Harde kop
Het is dankzij mijn harde kop dat ik 
nog in staat ben over deze gebeurtenis 
te schrijven. Mijn ouders hadden in 
die dagen de leiding over het Leger 
des Heils, afdeling Utrecht. Het 
was niet hun hoogste prioriteit een 
warme band te hebben met hun eigen 
kinderen. Voor het werk voor deze 
organisatie moest alles wijken. Het 
helpen van andere mensen en kinderen 
ging altijd voor.
Onder deze omstandigheden werd ik 
als enige van de drie kinderen drie zo-
mers lang verbannen naar een uithoek 
van het land, naar een godvergeten 
vakantiekolonie. Op 4-jarige leeftijd 
werd ik simpelweg aan het begin van 
de zomer van 1952 afgeleverd bij een 
consultatiebureau aan de Kruisstraat 
in Utrecht, tegenover de RHBS. Uit-
gerust met een koffertje met kleding, 
moest ik plaats nemen in een speciale 
bus. Een bus die mij naar een vakan-
tiekolonie in Egmond aan Zee zou 
transporteren, tezamen met een heel 
stel andere lotgenoten.

Zwakke gezondheid
De week voorafgaande aan het 
vertrek, had mijn moeder in al mijn 
kleding nog mijn naam geborduurd. 
Deze zogenaamde vakantiereisjes wa-
ren met name bedoeld voor kinderen 
met een zwakke gezondheid. Voor 
bleekneusjes die op het vakantie-
adres in de frisse lucht weer konden 

aansterken. Wellicht waren er kinderen 
in mijn drie lichtingen, die echt wat 
ongezond waren. In mijn geval was 
daar absoluut geen sprake van. Mijn 
ouders wilden me gewoon een poosje 
kwijt omdat ze het te druk hadden met 
heilszaken. Foto’s uit die tijd duiden 
ook op een blakende gezondheid mij-
nerzijds. Okay, misschien had ik wel 
een beetje last van “ADHD” of beter 
gezegd: hadden zij er last van.
Het lijdt geen twijfel dat mijn ouders 
heel mooi werk verrichtten voor de 
medemens. Dat vergde echter zoveel 
tijd en aandacht van hen, dat er geen 
ruimte resteerde voor dat drukke jo-
chie. Zoonlief moest zijn “heil” maar 
gaan zoeken in een vakantiekolonie 
aan de kust. Bij norse manwijven in 
gesteven witte schorten.

Nors koloniaal bewind
De naam vakantiekolonie klinkt, 
ondanks het plezierige element va-
kantie dat erin vervlochten is, niet erg 
sympathiek.
Vakantie vieren was er in het kinder-
tehuis niet bij. Er heerste een nors ko-
loniaal bewind. Kinderen werden met 
een bijna militaire discipline benaderd. 

Als een kleine misdadiger werd je 
aangepakt door die secreten. Je werd 
net zo streng aangepakt als in een 
ouderwetse tuchtschool. Met ijzeren 
hand werd je discipline bijgebracht.
Dat je ‘s avonds naar bed moest om 
te slapen, dat was acceptabel. Dat je 
ook ‘s middags naar bed moest, was 
werkelijk absurd. Eenmaal in bed 
gelegen, alvorens in slaap te vallen, 
moesten alle kindertjes dezelfde kant 
uitkijken. Men was zeker bang dat je 
zou gaan babbelen of dat je te veel zou 
zien of dat je een oproer teweeg zou 
brengen. Nou, dan moet je net bij een 
straatjongetje uit hartje Utrecht zijn. 
Een eigenzinnig jochie dat nog niet 
zo lang daarvoor met z’n kop klem 
heeft gezeten tussen de draaideur van 
hotel Smits op het Vredenburg. Bij dat 
verplicht dezelfde richting uitkijken, 
trachtte zo’n “gesteven witte schort” 
je kop zo nodig met geweld de gediri-
geerde kant uit te draaien.

Gore pap
Het voer dat je werd voorgeschoteld, 
bestond altijd uit de meest uiteen-
lopende soorten gore pap. Wanneer 
je je portie niet had geconsumeerd, 
evenmin na hardhandig aandringen, 
dan stond bij de volgende eetronde 
dezelfde rommel weer voor je neus.
Natuurlijk waren er ook lichtpuntjes. 
Dagelijks door de duinen afdalen naar 
het strand en de heerlijke zeelucht 
opsnuiven, boden veel compensa-
tie. Ook de ontvangst van post van 
familie was een dagelijks hoogtepunt. 
Ansichtkaarten met afbeeldingen 
van revolverhelden als Roy Rogers, 
ontving ik het liefst. Groot was de 
deceptie wanneer de stapel post geen 
kaart voor mij bevatte.
Je leest regelmatig over leden van het 
mannelijk geslacht die zich misdragen 
hebben tegenover personen in een 
zwakkere positie. Nou, veel van deze 
plaatsvervangende moedertjes deden 
voor die hufters niet onder. Het maak-
te niet veel indruk op mijn ouders dat 
ik aangaf dat ik inmiddels wel genoeg 

aangesterkt was. Dat een nieuwe mis-
sie naar een vakantiekolonie aan mij 
niet besteed zou zijn, dat ik me gezond 
en sterk genoeg voelde. Ik dacht: het 
kan toch niet hun bedoeling zijn dat 
ik ooit als een gespierde “Atlas” van 
zo’n expeditie terugkeerde.
Zo vlak na de oorlog was men niet 
zo bezig met de zielenroerselen van 
een kind. Als je als kind wat te mek-
keren had of tegenstribbelde, kreeg 
je al gauw het verwijt naar je kop 
geslingerd dat je de oorlog niet had 
meegemaakt. Ik heb dat verwijt zo 
vaak te horen gekregen, dat ik wenste 
dat ik de oorlog wel had meegemaakt.

Weer de klos
De volgende zomer was ik ondanks 
alles weer de klos. Terwijl ik meende 
dat mijn broertjes ook wel het recht 
hadden om eens goed aan te sterken 
en te genieten van gezonde zee- en 
boslucht.
Het had nog jaren zo kunnen door-
gaan. Natuurlijk sowieso niet langer 
dan het moment waarop ik daadwer-
kelijk de spierbundels van een Atlas 
had ontwikkeld. Aan het einde van het 
derde uitzendjaar kwam er een abrupt 
einde aan het koloniale tijdperk. Ik 
was dat jaar voor de verandering 
verbannen naar de uitgestrekte bossen 
van Arnhem. Ondanks de verrukke-
lijke boslucht, liep ik op deze missie 
een ernstige vorm van dysenterie op. 
Vanwege deze nare ziekte werd mijn 
verblijf in de Arnhemse bossen nog 
eens met twee weken verlengd. Nu 
was ik nog de enige die zich tussen al 
die “gesteven witte schorten” ophield. 
Ditmaal kwam ik eens niet echt aange-
sterkt terug uit het gezondheidsoord. 
Deswege bleef me een volgende gang 
naar een vakantiekolonie bespaard.

Bert Plomp
albertplomp@gmail.com

 

Aansterken in een vakantiekolonie
In mijn jeugd ben ik vaak geheel op 
mijzelf aangewezen geweest. Op heel 
jonge leeftijd moest ik het zelf maar 
zien te rooien. Mijn ouders hadden 
het gewoon te druk met andere zaken. 
Naarmate ik ouder werd, ontwikkelde 
ik zodoende een houding van “ik kan 
het ook wel alleen af”.

Aanvankelijk voelde ik me onder die 
opstelling niet al te behaaglijk, later 
leidde die er echter toe dat ik het 
eigenlijk wel goed kon vinden met 
mezelf. Als je, na vele jaren van verzet 
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Vakantiekolonie na de oorlog: voor de bleekneusjes om op te knappen... Maar voor Bert meer om af te knappen... (foto: Rijksvoorlichtingsdienst)

Wervende reclame voor de vakantiekolonie voor kinderen (foto: Het Utrechts Archief)



Ik was vier of vijf jaar toen het ook 
bij mij moest gebeuren. Er werd toen 
weinig uitleg gegeven. Op een morgen 
vertelde mijn moeder dat we naar het 
ziekenhuis gingen voor mijn keel. En 
dat ik een nachtje moest blijven in het 
ziekenhuis. Achter bij mijn moeder op 
de fiets vertrokken we naar het Diaco-
nessen ziekenhuis. We woonden aan 
de rand van Utrecht, dus het was wel 
een half uur fietsen en ik maar denken: 
wat gaat er allemaal gebeuren?

Ledikantjes
Bij de kinderafdeling moesten we 
ons melden. Het was de ingang waar 
de grote klok buiten hing, boven de 
ingang. De verpleegster nam ons mee 
naar een grote zaal met allemaal kin-
derledikantjes. Ik kreeg het ledikantje 
bij het raam, dat vond ik wel leuk. 
Dan kon ik de volgende morgen mijn 
moeder zien aankomen.

Aan de beurt
De tas van mijn moeder ging open en 
daar kwam mijn pyjamaatje voor de 
dag. Ja, die moest ik gelijk aantrek-
ken en ik moest in het ledikantje gaan 

zitten. En of mijn moeder maar weg 
wilde gaan. Dit vond ik niet leuk, 
maar de andere kindjes waren ook 
alleen. Wat er verder allemaal ging 
gebeuren wist ik niet.

Er werden steeds kindjes opgehaald 
door de verpleegster. En eindelijk was 
ik aan de beurt. Wat er verder allemaal 
gebeurd is, daar weet ik niets meer 
van. Maar er werd wel duidelijk ge-
zegd dat niemand zijn bedje uit mocht 
komen. Toen ik in de nacht iets naast 
mijn bed hoorde, zag ik dat er een 
meisje uit bed was geklommen. Maar 
dat mocht helemaal niet. Toen mijn 
moeder mij de volgende dag kwam 
ophalen, was het eerste wat ik zei dat 
er een meisje uit bed was gegaan. 
Maar ik kon het woord stiekem niet 
uitspreken, dus maakte ik er stiepeltjes 
van. En natuurlijk moest iedereen het 
horen van mij.

Geklutst ei
Toen we weer thuis waren, stond mijn 
bedje al in de huiskamer, waar ik 
lekker in mijn warme bedje kroop. Of 
er toen al ijslolly’s waren, weet ik ook 

niet meer. Wat ik nog wel weet is dat 
ik een geklust ei kreeg in een beker 
met een beetje suiker erdoor. Wat was 
dat vies. Maar dat moest ik opdrin-
ken, want ik moest aansterken. Wat 
ik wel lekker vond, was de heerlijke 
anijsmelk.

Zoon
Vele jaren later ben ik getrouwd en 
heb ik zelf kinderen gekregen. Mijn 
jongste zoon moest ook worden ge-
opereerd aan zijn keel- en neusaman-
delen. We gingen naar het Oude Rijn 
ziekenhuis, naar dokter Prins.
Mijn zoon werd al gauw opgeroepen. 
En een van de ouders mocht blijven 
slapen. Op de dag van de operatie 
kreeg mijn zoon alles uitgelegd op 
een kinderlijke manier wat goed te 
begrijpen was voor een kind.

Levertraan
Na de operatie werden we overge-
bracht naar de houten barakken die bij 
het ziekenhuis stonden. Waar ook de 
kraamafdeling was. Die nacht hebben 
we weinig geslapen. Mijn zoon was zo 
beroerd en op de kraamafdeling was 
het ook erg druk. De volgende dag 
kwam dokter Prins nog even kijken 
en toen mochten we naar huis. Maar 
het verschil in de behandeling; in 

onze tijd werd er heel weinig of niets 
over verteld wat er ging gebeuren. Er 
is gelukkig door de jaren heen veel 
veranderd.
Wat ik mij ook nog heel goed kan 
herinneren is iets anders. Zo gauw de 
R weer in de maand zat (september), 
moesten we aan de levertraan.

Fruitsmaakje
‘s Avonds, als we nog even mochten 
opblijven, keek ik steeds naar mijn 
moeder of ze de gevreesde grote 
donkere fles met levertraan uit de kast 
pakte. Wat vonden wij dat vies, maar 
iedere avond kregen we een lepel van 

dat vieze spul. Er was geen ontkomen 
aan, want het was goed voor ons, 
zei mijn moeder dan. En dat klopte 
wel, want we waren haast nooit ziek; 
alleen de kinderziektes natuurlijk. De 
levertraan is gelukkig verdwenen. De 
kinderen krijgen nu de vitamines in 
tablet of druppeltjes met een lekker 
fruitsmaakje. Gelukkig maar, want 
als ik aan die levertraan denk, ben ik 
zo blij dat de kinderen dat niet meer 
krijgen.

Bep Sturkenboom
bepsturkenboom@hotmail.com

Amandelen knippen
Een tijdje terug las ik een artikel over amandelen knippen. Vol-
gens mij wordt dit haast niet meer gedaan. Je hoort er helemaal 
niets meer over.

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 26 november 2019 pagina 11

Opereren is nooit leuk als jezelf de patiënt bent.

Goed, oma Irene heeft soms moeite 
de geluksvogel uit te hangen, maar 
ik weet ook dat ik niet de enige ben. 
Soms appt een vriendin alleen maar 
deze woorden; EN DOOOOOOR-
RRR!!!!! En zo is het, we zullen 
dóórgaan!

Een van de dingen die Cor en ik heel 
graag doen, is het rondstruinen in 
tuincentra. Op de een of andere manier 
brengen de bloemen, planten, geuren 
en kleuren ons even op andere gedach-
ten. In de herfstvakantie pasten we op 
onze kleinzoons Darren en Caelum en 
besloten met hen naar een giga tuin-
centrum te gaan, waar de kerstshow al 
klaar was. Wel een beetje vroeg, het 
was half oktober, maar de sfeer van 
lichtjes en blije kindergezichtjes trok 
ons wel. We hadden gehoord dat er 
inmiddels ook een binnen- en buiten-
speeltuin bij waren gekomen. Dat was 
mooi voor de jongens, dan hoefden ze 
niet alleen maar netjes in het gareel te 
lopen, maar konden ze zich ook lekker 
uitleven. ‘s Ochtends had ik eerst 

nog het idee geopperd met ze naar de 
bioscoop te gaan, maar Darren zei dat 
zijn broertje nog geen vijf minuten stil 
kon zitten. “Geen goed idee oma, daar 
worden we allemaal niet vrolijk van. 
Dan zien we niks van de film, omdat 
we hem steeds in de gaten moeten 
houden!” Daar zat wat in, dus het 
werd het tuincentrum.

Onderweg er naartoe zongen we 
samen de jaren 60 ‘hits’ die opa op 
z’n stickje in de auto heeft. Rock your 
baby van George McCrea en de hit 
‘Ring ring’ van Ferre Grignard zijn de 
toppers.

Oei, toen we aankwamen bij het 
tuincentrum bleken we niet de enige te 
zijn. Verkeersregelaars zwaaiden hun 
armen uit de kom en we konden, om 
10.30 ‘s ochtends, nog maar net onze 
auto kwijt. Volwassenen en kinderen 
liepen in een soort polonaise richting 
ingang. We waren niet alleen, het was 
niet gewoon druk, het was abnormaal! 
“We zijn niet de enigen”, zei opa Cor 

droog, maar ik zag ook de onrust in 
zijn ogen. Met die twee jongens tussen 
die mensenmassa lopen is niet bepaald 
zijn favoriete bezigheid. We waagden 
de gok en liepen met de horde mee 
naar binnen. Het was overweldigend, 
waar je ook keek waren lichtjes, 
kerstdorpjes en bomen, ballen, de 
nieuwste creaties om op te hangen in 
de boom, aan de muur, aan je oor, aan 
je stoel, binnen, buiten. De jongens 
genoten van het giga kerstdorp met 
trein, kabelbaan, Eftelinghuisjes, 
draaiorgels, schaatsende, skiënde en 
dansende mensjes. We keken onze 
ogen uit! “Alléén met je ogen kijken! 
Niet aankomen!” De opa’s en oma’s 
en vaders en moeders moesten ogen 
van achteren en van voren hebben…..
het was allemaal zo verleidelijk voor 
die kleintjes.

Het werd tijd even iets te drinken en 
de speeltuin te bezoeken. Nou, die was 
prachtig, maar het krioelde er van de 
kinderen. Ze konden klimmen, wip-
pen, draaien, springen, slingeren……
en dat deden onze jongens ook….met 
opa Cor er achteraan. Het zweet stond 
op z’n snor en zijn bril besloeg ervan. 
Bezorgde man, hij wilde de jongens 
graag zonder letsel thuisbrengen. Ze 
genoten! Na een poosje gingen we 

verder. Caelum scoorde een opa beer 
en Darren een mooie kolibrie met 
standaard. Een ‘geluksvogeltje’, die 
hij op zijn nachtkastje zou zetten. We 
vergaapten ons aan nog veel meer 
moois, want er kwam geen eind aan de 
kerstpret. En toen ineens zag ik hem 
zitten; de Yoga kerstman. Opa en de 
jongens liepen al door, maar ik bleef 
even staan. Ik zag dat beeld en dacht 
‘Moet je nou eens kijken, jij zit daar 
stilletjes in een hoekje met een bood-
schap en de meeste mensen zien je niet 
eens!’ Een sliert bezoekers perste zich 
door het pad tussen de kerstspullen. 
Al die bezoekers krijgen straks weer 

de kerststress. Wat zullen we eten, 
we moeten toch niet naar oom Hans 
en tante Bep hè, welja… nóg meer 
cadeau’s, ze hebben toch al van Sin-
terklaas gehad, we gaan toch wel nog 
even op wintersport………………
ZZZZZZZZZZZZZEN lieve mensen, 
houd het rustig, geniet met elkaar, eet 
gewoon stamp-
pot, doe spelle-
tjes en hou van 
elkaar, ZEN 
OP AARDE!

Irene Kraaij-
enhagen

Zzzzzzzzen!
In ons gezin is het laatste jaar nogal het een en ander gebeurd, 
waar Cor en ik heel verdrietig van zijn. Ik zal u de details bespa-
ren, mijn verhalen staan immers altijd in het teken van geluksvo-
gels, maar soms is het verdraaid moeilijk te blijven lachen als de 
tranen maar blijven komen.
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Utrecht van Toen Kalender 2020

De jaarlijkse Utrecht van Toen Kalender 
is er weer. Twaalf maanden, twaalf 
historische platen en een mooi overzicht 
van de 365 dagen. Leuk voor in de 
kamer, de keuken op het toilet of 
waar dan ook. Om cadeau te geven of 
gewoon voor jezelf!

 

 

Utrecht 1930-1960

Een schitterend fotoboek met werk van 
de beroemde Utrechtse stadsfotograaf 
Frans Ferdinand van der Werf. In dit 
boek worden de mooiste foto’s uit 
de collectie van het Utrechts Archief 
gepresenteerd in verschillende thema’s. 
Nostalgisch, sfeervol, historisch en esthetisch, kortom Utrecht 
op z’n mooist.

 

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.

 

Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer 
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 
 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email: 
 

Oorlog in de 16

Een heerlijk leesboek over de topvoet-
ballers die Utrecht heeft voortgebracht, 
van Willem van Hanegem tot We-
sley Sneijder en van Jan Wouters tot 
Reinier Kreijermaat.Geschreven door 
schrijver, journalist en Utrechter Rob 
van Scheers, die op zoek gaat naar het geheim van de Utrechtse 
voetbalschool.

 

 

Fc Fusie
De documentaire van Robbert Bleijs 
over de fusie van de Utrechtse voetbal-
clubs Elinkwijk, DOS en Velox tot FC 
Utrecht is nu ook via De Oud-Utrechter 
te bestellen. Een pareltje over Utrechts 
voetbalverleden. In deze krant al veel-
vuldig aangeprezen.

 

Utrecht Agenda 2020

Afspraken en notities in 
een echte Utrecht Agenda 
zetten kan vanaf volgend 
jaar. Lucas van Hapert en 
Tessa van Hapert-Kwee 
hebben de Agenda 2020 
Utrecht uitgebracht. Een handzame agenda die je overal mee 
naar toe kunt nemen. Met leuke tekeningen van- en weetjes 
over bijzondere plekken en gebouwen in de Domstad.

 

€ 14,95 € 24,95 € 19,95

€ 17,99 € 18,50 € 17,50

Daarnaast was Van der Werf altijd 
op zoek naar karakteristieke types, 
die hij tijdens hun dagelijkse 
werkzaamheden vastlegde, zoals 
de baggeraars van de Utrechtse 
grachten en de orgelman in de 
Sterrenwijk. Maar ook hoogwaar-
digheidsbekleders, beroemdheden 
en leden van de koninklijke fa-
milie verschenen regelmatig voor 
de lens. Menige Utrechter is door 

Van der Werf geportretteerd in zijn 
fotostudio Camera Obscura aan 
de Kromme Nieuwegracht. Maar 
vooral vermaard zijn de stemmige 
stadsgezichten, die hij met veel 
gevoel voor compositie in beeld 
bracht: de Oudegracht in tegen-
licht, de kaartspelende mannetjes 
in het Julianapark. Nostalgisch, 
historisch, maar zonder opsmuk. 
Kortom, Utrecht op zijn mooist.

Het boek ‘Utrecht 1930-1960. De 
stad door de ogen van fotograaf 
F.F. van der Werf’ is vervaardigd 
door Victor Lansink en Nelleke 
Feenstra, telt 128 pagina’s, kost 
24,95 euro, is te bestellen via de 
bon op deze pagina en via de web-
shop op www.deoud-utrechter.nl

 

Fotoboek vol Utrechtse stadsgezichten
Frans Ferdinand van der Werf (1903-1984) was een van de meest vooraanstaande fotogra-
fen van de stad Utrecht. Als geen ander wist hij het juiste standpunt of het juiste moment 
te vinden om een bijzondere gebeurtenis vast te leggen, vaak met gevoel voor drama, 
maar ook voor de hilariteit die een situatie kan oproepen, zoals de foto van de brandweer-
man die een paspop uit een brandend warenhuis redt.

Ja, ik bestel:

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.

Utrecht 1930-1960  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   24,95 
FC Fusie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  18,50
Oorlog in de 16  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  17,99 
Utrecht van Toen Kalender 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  14,95 
Agenda Utrecht 2020  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  17,50
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   19,99
Eerste BezigBoek (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,95
Utrechts kleurboek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  10,00
Dom-sokken in zomerkleur geel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  14,95
Oma kan jij nog huppelen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  12,95
Was getekend Anton Pieck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  19,95
Het Ramblers Dansorkest – Hilversum Express (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  17,95
Van stadsie tot stad . Utrecht 1950-1975 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €   24,95



Paus Adriaanschool
Een paar dagen geleden kreeg ik 
een stapeltje De Oud-Utrechters van 
een oud-klasgenootje van de Paus 
Adriaan. In De Oud-Utrechter van 2 
oktober 2018 stond tot mijn verrassing 
weer een artikel over de Paus Adriaan, 
met name over het godsdienstonder-
wijs. Van de godsdienstlessen herinner 
ik me niet zo veel meer. Het godsdien-
stexamen vond ik spannend. Ik had 
niet zo veel aan de voorbereidingen 
gedaan. Het advies van de school was, 
wanneer je zou zakken, niet aan het 
eindexamen van de Mulo mee te doen. 
Gelukkig kwam ik goed door het exa-
men. De retraite in de Vlasakkers in 
Amersfoort vond ik geweldig. Ik denk 
dat we bij de paters waren, Marjo. 
We moesten inderdaad stil zijn voor 
de ochtendmis en na het avondgebed. 
Maar natuurlijk vonden we daar wat 
op. Ramen open en praten. Ook een 
enkeling die uit het raam klom. Tussen 
de godsdienstlessen door gingen we 
sporten, o.a. voetballen en de aan ons 
toegewezen pater/begeleider deed daar 
aan mee. Het eten was er goed en om 
4 uur kregen we als tussendoortje een 
witte boterham met boter, die smaakte 
geweldig! De laatste avond hadden 
we een afscheidsfeest met muziek 
en dansen. Zuster Theresia danste 
gezellig mee, dat ging haar goed af. 
Ik heb er nog een foto van. Op de foto 
in de krant staat zuster Theresia en 
als ik het goed zie juffrouw Lukassen 
en juffrouw Eras. Ik kijk nog steeds 
met veel plezier terug op mijn tijd aan 
de Paus Adriaan en zeker ook op de 
retraite. Marjo Bartelds, bedankt!

Ineke Rink-Geurts
inekerink@gmail.com

Sinterklaas 1945
Alles was nog schaars. Mijn zussen, 
Gerrie 14, Jeanne 17 en ik 20 jaar en 
mijn vriend George zaten gezellig om 
de warme kachel die met hout werd 
gestookt. Van cadeautjes was geen 
sprake. We waren blij dat we de hon-
gerwinter goed waren doorgekomen. 
Mede doordat mijn vader twee keer in 
de week naar Westbroek liep en dan 
met twee flessen melk en soms brood 
met roomboter terugkwam. Mijn 
moeder en ik zijn naar Gramsbergen 
gelopen met de handkar. Je was blij 
als je heelhuids terugkwam.
Op die Sintavond werd er toch gebeld. 
Mijn vriend liep naar beneden en 
kwam met een klein pakje terug. 
“Voor wie?”, vroegen we alle drie in 
koor. Het was voor Gerrie. Ze maakte 
het pakje open en daar lag een beetje 
suffige muis. Wij gaven een gil en 
het doosje vloog door de kamer. En 
wij stonden op een stoel. Mijn vriend 
heeft hem gevangen en naar buiten 
gegooid. Wij hebben daar vele Sinter-
klaasavonden over gelachen.

M. Volkenaars
Putterlaan 121
3722 WR Bilthoven

030-2283835

Speelgoedbeer
Het zal in 1975 geweest zijn dat mijn 
gezin een uitnodiging kreeg van mijn 
schoonzuster Toos en zwager Rinus 
om hun nieuwe huis in IJsselstein te 
komen bewonderen. Wij met de bus 
vanuit Utrecht naar IJsselstein. Hun 
huis stond op het Aquamarijnpad in 
IJsselstein. Het huis en de andere 
natuurlijk stonden als het ware nog 
in een weiland waar je echt doorheen 
moest ploeteren om bij het huis te 
komen. Mijn dochter Marjolein zat 
met haar speelgoedbeer in een wan-
delwagen en met die wagen trokken 
wij door een zanderig veld om bij 
het huis te komen. Die beer nam ze 
werkelijk overal mee naartoe. De beer 
moest mee naar bed, moest mee aan 
tafel en nog net niet mee in bad. Maar 
hoe het gebeurde weet ik nu nog niet, 
maar op enig moment viel de beer uit 
haar handjes en in een gat dat later een 
put zou worden. Met de beste wil van 
de wereld kreeg ik die beer niet uit 
de put, dus mijn dochter produceerde 
dikke tranen, want zij wilde de beer 
terug. Nou konden we daar een uur of 
nog meer staan, maar daarbij kwam 
die beer niet uit de put. Noodgedwon-
gen liepen wij dus verder naar het 
nieuwe huis, maar het probleem van 
de verdwenen beer bleef onopgelost. 
De enige mogelijkheid was dus de 
volgende dag een nieuwe beer te ko-
pen. We hebben haar bewust zelf laten 
kiezen, anders bleef ze om de oude 

beer zeuren. Dat lukte gelukkig en 
met haar nieuwe beer zijn er later geen 
nieuwe problemen ontstaan, Sterker 
nog, die beer heeft ze nog steeds. En 
wie wat bewaard die heeft wat!.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet nl

Foutje… bedankt!
Tegenwoordig kan je beter ook in het 
verkeer maar geen vergissingen ma-
ken. Voor je het weet heb je met een 
boos persoon te maken, die direct over 
de rooie gaat. Zo ook pas geleden. 
Jan deed op de weg een enigszins ver-
keerde inhaalmanoeuvre. Niet expres, 
maar toch. Stoppen voor het stoplicht, 
met het ‘slachtoffer’ naast ons. De 
man, het ‘slachtoffer’ dus… wijst met 
zijn wijsvinger op zijn voorhoofd.
Wat doet Jan?? Zijn raampje open, 
spuwt in zijn hand, veegt over zijn 
voorhoofd, en zegt tegen de man: 
“Is het weg nu?” Gelukkig moest de 
man hier erg om lachen, terwijl het 
stoplicht op groen sprong, en we onze 
reis konden vervolgen.

Clasien Calboo-Heideman
janenclasien@casema.nl

‘Doemediemaar’
Onderstaand relaas hoorde ik van mijn 
straatgenoot Jos. Ik ben er zelf niet bij 
geweest, dus ik kan ook niet zeggen of 
het echt gebeurd is, maar ik vond het 
wel aardig. Dit is zijn verhaal. Zo’n 
vijfendertig jaar geleden, in de jaren 

tachtig van de vorige eeuw, verkocht 
ik auto’s, bij Nefkens, toen nog op de 
Biltstraat. Als verkoper kom je elke 
dag nieuwe mensen tegen en dat vond 
ik ook het mooie van het vak. Maar na 
een paar jaar merk je dat de mensen 
eigenlijk nogal op elkaar lijken. Of ze 
nou komen voor een occasionnetje of 
voor het nieuwste topmodel. Daarom 
vergat ik de meeste mensen ook weer 
snel. Maar niet de man die elk jaar 
tegen Pasen de showroom binnenliep. 
Die was echt anders. Hij liep regel-
recht naar het duurste model, keek 
even door het raampje naar binnen 
en zei dan: “Doe me die maar.” Hij 
vroeg niet eens wat hij voor zijn oude 
auto kreeg, maar hij wilde wél meteen 
wegrijden met zijn nieuwe aanwinst. 
Dat vereiste wat improviseren met 
kenteken en verzekering, maar voor 
zo’n klant bedachten we gráág een 
oplossing. De rest van het jaar zagen 
we hem niet, want hij deed niet aan 
onderhoud. Nee, de volgende Pasen 
kocht hij gewoon een nieuwe.
Het derde jaar zorgden we natuurlijk 
dat er iets moois klaar stond voor 
‘Doemediemaar’ zoals we hem onder 
elkaar al noemden. En het vierde jaar 
belde in februari zelfs de baas dat ze 
iets bijzonders hadden samengesteld 
‘voor meneer Doemediemaar’. Iets 
bijzonders, nou ja, iets extra duurs 
bedoelden ze natuurlijk. Jarenlang 
ging het iedere lente zo. Doemedie-
maar kwam, zag en kocht. Tot, geloof 
ik, 1988. Op Goede Vrijdag belde de 
baas al om te vragen wat er aan de 

hand was. Dat wisten wij ook niet. Het 
topmodel met alle opties stond nog 
steeds rijklaar in de showroom. Geen 
Doemediemaar. Daags na Pasen zette 
een man zijn fiets tegen de voorgevel. 
Toen hij binnenkwam, schrok ik wel 
even: het was hem. ‘Goedemiddag!’ 
zei hij. Voor ik kon vragen wat er aan 
de hand was, wenkte hij dat ik mee 
moest komen. Direct liep hij door 
naar ver achterin de showroom. Daar 
stonden de derdehandsjes. Hij liep 
naar een Peugeootje van vijftien jaar 
oud, keek even door het raampje naar 
binnen, haalde toen zijn schouders op 
en zei...

Jan Gerards
gerards.jwm85@xs4all.nl

Station met langste naam
Met belangstelling het artikel gelezen 
van het Spoorwegmuseum in De 
Oud-Utrechter van 12 november 
2019 en dan met name het stukje over 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrn-
drobwllllantysiliogogogoch. Ik ben 
daar in 1980 ook geweest. Ik weet 
niet of het genoemde perronkaartje 
een echt kaartje is. In de tijd dat ik er 
was, kon je nog steeds perronkaartjes 
kopen voor een station dat al jaren 
gesloten was. De prijs 3 oude pen-
nies (1,25 nieuwe pennies) geeft aan 
dat het kaartje in elk geval van voor 
1970 moet zijn, dus uit de tijd dat het 
station mogelijk nog open was..
U schrijft dat bij het museum niet 
bekend is hoe de naam moet worden 
uitgesproken. Toen ik er was, verkocht 
het tegenover het station gelegen hotel 
een singletje (45 toerenplaatje) met 
een liedje erop met de uitspraak. Te-
genwoordig kan het al helemaal geen 
probleem meer zijn, want you-tube 
staat vol met filmpjes waarop de uit-
spraak staat. Ook hier zijn overigens 
kleine verschillen te horen. Het Welsh 
kent ook veel verschillende dialecten.
Toen ik daar was, is mij verteld 
dat de (lange) naam eigenlijk een 
grapje is. In de 19de eeuw waren er 
in Wales meer dan 30 dorpen met de 
naam Llanfairpwll, hetgeen niet meer 
betekent dan “De plaats van de kerk”. 
De inwoners wilden tussen al die 
andere dorpen met die naam opvallen 
en verzonnen de rest van de naam 
erbij, zodat de naam, vertaald, werd: 
De plaats van de kerk van de heilige 
Maria in een woud van witte hazelaars 
bij een draaikolk en de plaats van 
de heilige Tysilio dicht bij een rode 
grot. Zij deden dat zo rond de tijd dat 
de Engelsen de treinverbinding naar 
Holyhead aanlegden. Zij wisten niet 
beter dan dat de lange naam de juiste 
was en plaatsten een stationsbord met 
de naam: Llanfairpwllgwyngyllgoge-
rychwyrndrobwllllantysiliogogogoch 
en zo is het altijd gebleven.

Ben Koot
bja.koot@hotmail.com
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TV is bijzaak

In de jaren ‘50 huurden mijn ouders, in verband met ruimtegebrek, twee slaapkamertjes bij de bovenburen. Mijn bed 
stond dan ook letterlijk bij de buren. Voor het slapen gaan mocht ik nog even TV kijken en kreeg ik steevast een koekje 
daarbij. Iedere avond was dit voor Jantje een feest, want de TV van mijn ouders liet nog zeker vijf jaar op zich wachten. 
Vandaag de dag is televisie echter bijzaak en speelt het zich af op de achtergrond. Wanneer opa ingeroosterd is voor op-
pas, mogen de kids in pyjama nog even Nickelodeon kijken. Maar geen oog die op de televisie gericht is, behalve als je 
deze uitzet, dan gaan alle vier de koppies meteen omhoog.

Jan Hoogendoorn

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



Alle nummers De Oud-Utrech-
ter
Ik ben in het bezit van ‘De Oud-
Utrechter’ vanaf jaargang 1, nr 1 
tot en met heden. Wie ze graag wil 
hebben, kan daarover contact met mij 
opnemen.

Marry de Caluwé
marry@caluwe.nl

Klank- en lichtspel
Tot en met 21 december vindt ‘s 
avonds iedere avond iets bijzonders 
plaats op het Utrechtse Domplein: een 
klank- en lichtspel met de interac-
tieve piano-installatie ‘Keys of Light’ 
van de Utrechtse studio Mr. Beam. 
Uiteenlopende pianisten bespelen 
dit unieke kunstwerk, waarmee een 
spel ontstaat tussen muziek, licht 
en architectuur, geprojecteerd op de 
Domtoren. Iedereen, van jong tot 
oud en van amateur tot professional, 
krijgt tot 21 december de gelegenheid 
op de piano te spelen en daarmee de 
Dom op speelse wijze te verlichten. 
Voor iedereen is dat ongetwijfeld 
een unieke ervaring en daarmee bij 
uitstek een reden voor een bezoek 
aan het centrum van Utrecht. Voor het 
spelen zelf wordt een kleine financiële 
bijdrage gevraagd die volledig ten 
goede komt aan de restauratie van de 
belevingselementen, zoals uurwerk 
en verlichting van de Domkerk. De 
lichtinstallatie op het Domplein wordt 
mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van CMU. Mr. Beam is ook 
de maker van ‘Hier woont Nijntje’, 
een projectie die vanaf de eerste dag 
van de wintertijd elke avond op de 
gevel van het Nijntje museum in 
Utrecht te zien is.

Voorouderspreekuur van Het 
Utrechts Archief
Bent u op zoek naar uw voorouders 
en weet u niet hoe u moet beginnen? 
Heeft u hulp nodig bij het uitzoeken 
van uw stamboom? Of heeft u al 
genealogisch onderzoek gedaan en 
heeft u andere vragen? Kom naar het 
voorouderspreekuur op onze studie-
zaal. Tijdens het voorouderspreekuur 
helpen ervaren genealogen u met alle 
vragen op het gebied van genealogie, 
uw stamboom, voorouders en onder-

zoek naar personen. U wordt geholpen 
door genealogen van De Nederlandse 
Genealogische Vereniging, afdeling 
Utrecht. Op onze website vindt u ook 
een stappenplan voor stamboomon-
derzoek. Vragen aan onze studie-
zaalmedewerkers kunt u stellen via het 
forum. Het voorouderspreekuur is op 
de Alexander Numankade 199, heeft 
plaats 4 december 2019 van 10.30 tot 
12.30 uur en is gratis te bezoeken.

Nieuwegeinse musea zoeken 
naar oorlogsfoto’s
Volgend jaar mei vieren wij in Neder-
land 75 jaar bevrijding. Het NIOD en 
het herinneringsplatform WO2 hebben 
het project De Tweede Wereldoorlog 
in 100 foto’s gestart. Want hoe vertel 
je het verhaal over de Tweede Wereld-
oorlog 75 jaar na de bevrijding beter 
dan aan de hand van foto’s? Iedereen 
kent de iconische beelden van de 
hongerwinter, de Jodenvervolging en 
andere vormen van onderdrukking. 
In de Utrechtse provincie verzamelt 
het Landschap Erfgoed Utrecht foto’s 
waarvan ook een selectie in onze 
provincie te zien zal zijn. Hiervan zal 
een deel eveneens in de landelijke 

tentoonstellingen worden geëxpo-
seerd. Voor Nieuwegein zoeken het 
Museum Warsenhoeck, de Museum-
werf Vreeswijk en Het Vreeswijks 
Museum in het kader van dit project 
naar de oorlogsfoto’s uit Nieuwegein, 
en ook specifiek naar oorlogsfoto’s uit 
de scheepvaartgeschiedenis. Veel ma-
teriaal zit wellicht nog in fotoalbums, 
sigarenkistjes of filmblikken. We roe-

pen iedereen op op zoek te gaan naar 
onze geschiedenis en de eigen foto’s, 
of die van uw ouders of grootouders in 
te zenden, liefst met zoveel mogelijk 
informatie. We helpen graag met het 
digitaliseren van de foto’s en het opte-
kenen van de verhalen die erbij horen. 
Daarom is er in samenwerking met De 
Tweede Verdieping een scancafé ge-
pland op dinsdag 17 december tussen 

13.00 en 17.00 uur. De foto’s (films 
zijn ook zeker welkom!) kunnen tot 
28 december worden ingezonden via 
museumwerf@museumwerf.nl

Crowdfunding voor jubileum-
boek 
Volgend jaar bestaat het Vechtstreek-
museum 25 jaar en dat gaan wij groot 
vieren met een unieke tentoonstelling 
“Rijk Bezit”. Daarbij willen wij ook 
een prachtig glossy boek/magazine 
gaan uitgeven ‘Eeuwige Schoon-
heid Aan de Vecht’. Daarin zullen 
de historie en ontwikkeling van de 
Vechtstreek, belangrijke gebeurtenis-
sen, buitenplaatsen en kastelen, bewo-
ners en kunst uitgebreid beschreven 
worden. Alles ondersteund met vele 
schitterende foto’s op groot formaat. 
Ook de topstukken uit de tentoonstel-
ling nemen een prominente plaats in. 
Expert schrijvers en fotografen doen 
geheel belangeloos mee om de inhoud 
zo mooi en interessant mogelijk te 
maken. Om dit boek aan een breed 
publiek te kunnen aanbieden tegen 
een lage prijs zijn wij een “crowdfun-
ding” actie gestart om een deel van de 
productiekosten te dekken. Hoe meer 
mensen meedoen, hoe groter de kans 
van slagen. Voor meer informatie zie 
de website van het museum www.
vechtstreekmuseum.nl. Daar kunt u 
ook doorklikken om een donatie te 
doen.
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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.

Grote Vogelshow
Vogelvereniging Kleur en 
Zang uit IJsselstein orga-
niseert van 6 tot en met 8 
december a.s. haar jaarlijkse 
onderlinge tentoonstelling. 
Door 68 leden van de ver-
eniging is het mooie aantal 
van 950 vogels ingezonden.
Deze show is in omvang de 
grootste onderlinge tentoon-
stelling in Nederland. Het 
wordt dus een show waar 
zowel de echte liefhebbers 
als belangstellenden graag 
een kijkje komen nemen. 
Hier zitten onder andere 
45 zangkanaries, 205 kleurkanaries, 260 postuurkanaries, 40 zebravinken, 185 tropische vogels, 171 parkieten, 11 
duiven, 20 kwartels en nog enkele andere soorten bij. De tentoonstelling wordt gehouden bij Munten en Postzegel 
Organisatie, Energieweg 7 te IJsselstein, (vlak bij de hoge TV-mast).

Openingstijden zijn: vrijdag 6 december van 19.00-22.00 uur, zaterdag 7 december van 10.00-18.00 uur en zondag 
8 december van 10.00-16.30 uur. Ook is er een zeer grote verkoopklasse aanwezig, waar men voor redelijke prijzen 
vogels kan kopen. De zaal is goed toegankelijk voor rolstoelen. Toegang gratis. Voor meer informatie o.a. routebe-
schrijving en foto’s van de tentoonstelling 2018 zie www.kleurenzang.nl

In het komende Tijdschrift Oud-Utrecht:
Bruna en de stad

In het laatste Tijdschrift Oud-Utrecht van 2019, dat rond 1 december verschijnt, 
aandacht voor Bruna en de stad. Aanleiding is de expositie ‘Dick Bruna en 
Utrecht: Hart voor elkaar’ in het Centraal Museum. Behalve een artikel door 
conservator Yolanda van den Berg, de samensteller van de tentoonstelling, ook 
de (voor)geschiedenis van de uitgeversfamilie Bruna in Utrecht.
‘Eene der merkwaardigste zeldzaamheden van Utrecht’ werd in de 18e eeuw 
een groot model van de Tempel van Salomo genoemd, dat was tentoongesteld in 
het toenmalig anatomisch laboratorium aan de Lange Nieuwstraat. Verder een 
artikel over het bezoek van de filosoof Spinoza aan het door de Fransen bezette 
Utrecht in 1673.
Tijdschrift Oud-Utrecht is verkrijgbaar bij Het Utrechts Archief en diverse 
boekhandels in de stad Utrecht. (zie ook: www.oud-utrecht.nl)

(foto: fotodienst GAU, Het Utrechts Archief)
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Snoep
Een dag zonder snoep is een dag niet 
geleefd. Dat geldt althans voor onze 
vier kleinkinderen, want ik (69) geef 
er niets meer om. Zeker nu ik al sinds 
twintig jaar geheel van de (toegevoeg-
de) suikers af ben. Voor een kind heeft 
het een enorme aantrekkingskracht. 
De basis hiervoor is in feite al gelegd 
aan de borst van moeder. Maar oma 
is er natuurlijk ook debet aan, door 
telkens een glazen pot op de salontafel 
te zetten.

Het beeld van de graaiende handjes 
doet mij geregeld denken aan mijn 
eigen jeugd. Lopend van ‘t Twijn-
straat langs de Oudegracht naar de 
Domplein-school, kwam ik dagelijks 
langs een klein snoepwinkeltje in 
de buurt van de Hamburgerstraat. 
Engelse drop en zoethout voor een 
stuiver, die eigenlijk voor de zending 
bedoeld was. Ik zie het oude kromme 
mensie nog voor me.

Had ik de stuiver aan het einde van 
de dag nog op zak, dan ging ik naar 
de Ruiter aan ‘t Twijnstraat. Dat mens 
had nooit geduld, als je de glazen 
potten naploos. Het was altijd net of 
dat ze nodig moest poepen. Bovendien 
pakte ze altijd de verkeerde drop en 
graaide ze opnieuw in die pot, net zo-
lang totdat je de juiste kleur en vorm 
in handen had. Want jij mocht met je 

vieze handjes immers zelf niet graaien 
in die pot.

Zoals gezegd, nu ik ouder ben geef ik 
er niets meer om. Het is net alsof ik 
weer nodig naar de kinderarts moet, 
waarbij mijn moeder zei: “Dokter, ik 
krijg nog geen snoepie in dat joch, hij 
eet niet, maar snoept ook niet.” De 
dokter antwoordde: “Dat kereltje kan 
niet eten mevrouw, want het heeft een 
gebrek aan van alles en nog wat.”
Het WKZ aan de Nieuwegracht, de 
nodige pillen en zes weken naar een 
bleekneuzen-kolonie, hebben mij er 
weer bovenop geholpen. Een jaar 
blijven zitten in de tweede klas van 
de lagere school was het gevolg. Dit 
ondanks de bijlessen in het WKZ, 
waarvan blijkbaar niets in mijn bleke 
brein terecht kwam.

Zoals ik al eerder aangaf, hebben veel 
arme negertjes mijn stuiver nooit ont-
vangen, omdat ik deze dus versnoepte. 
Dus mocht ik door Petrus niet toegela-
ten worden tot de hemelpoort, dan zou 
dat de oorzaak wel eens kunnen zijn.
Dit was één van mijn twee jeugdzon-
des die ik mij herinneren kan. Het 
blijft voor mij dus een grote verrassing 
hoe Petrus hier ter zijner tijd mee om 
zal gaan.

Jan Hoogendoorn

Snuifdoos
“Nou mam, raad eens wat”, zegt mijn 
dochter, terwijl ze driftig binnenstapt. 
“Wat is er aan de hand?”, vraag ik 
nogal schrikkerig. “Aan de hand.....
aan de hand, aan mijn snuifdoos zal 
je bedoelen. Ik was zojuist bij de 
fysiotherapeute en nu zegt ze dat ik 
direct contact met het ziekenhuis moet 
opnemen. Ze denkt dat ik last heb van 
drukpijn in de anatomische ‘SNUIF-
DOOS’!”

Ik moet hier, en mijn dochter ook, zo 
van lachen dat we er bijna in blijven. 
“Wat is er allemaal aan de hand?”, 
vraagt Jan die op ons harde gelach 
afkomt. “Nou, het is niet zo leuk; wat 
Mandy heeft, klinkt wel heeeeeeel 
bijzonder! Raad eens wat, ze heeft 
last van drukpijn in haar anatomische 
‘SNUIFDOOS’.” Hahhaha. “Oooow-
www, nu net, dat het iets beter gaat 
met haar gebroken arm, dit dan weer”, 
zegt hij heel serieus. Meestal zijn wij 
dat en is hij van het grappen maken. 
“Maar waar zit dat dan eigenlijk, 
die snuifdoos?”, vraagt hij, nu ook 
lachend. En ook wij komen weer niet 
bij van het lachen.

Als we een beetje bedaard zijn, legt 
mijn dochter uit dat dit een serieus 
probleem tussen de duim en de pols is. 
Snel maar weer een afspraak maken in 
het ziekenhuis. Effe vallen met je fiets, 

en je hebt een gebroken arm en een 
probleem aan je ‘anatomische snuif-
doos’. Gelukkig kan ze, ondanks het 
ongemak, er toch nog wel om lachen.. 
Komt wel weer goed schatje.

Clasien Calboo-Heideman
janenclasien@casema.nl
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Puzzel mee en win !!!
De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op de Sinterklaasintocht en luidde:

Zie ginds komt de stoomtrein

Velen stuurden ons de goede oplossing en uit al die oplossingen lootten wij drie prijswinnaars die ieder een exem-
plaar van het Utrechts Kleurboek krijgen toegezonden. De prijswinnaars zijn: E.A. Achterberg, mevr. Y. van Gein en 
mevr. A.J. van den Ing.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke prijs in petto. Drie prijswinnaars krijgen de cd ‘Hilversum 

Expres(s) van het Ramblers Dansorkest 1944 
toegestuurd. Een cd met 26 nummers van het 
beroemde orkest.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur 
dan uw oplossing voor DONDERDAG 5 
DECEMBER 2019 12.00 UUR naar info@de-
oud-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

Tegelplateau De Gruyter
Op pagina 13 van De Oud-Utrechter van 12 november trof ik een foto met De 
Gruyter-dames. Ik kreeg de kans met de rolstoel per bus mee te reizen met 
de PCOB-groep De Bilt naar Otterlo. Een prachtige tocht met als hoofddoel 
het Tegelmuseum. Ik raad iedereen aan dit museum te bezoeken. Hier hangen 
de tegelplateaus uit de De Gruyter-winkels, geschonken door Piet. Heel 
bijzonder. Ook haardtegels, tegels uit China, zelfs uit 1500 en uit Makkum 
kun je er zien.

Francine Zwiep-Top
Dijkhoeve 53
3992 XW Houten

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

Horizontaal
1. zuivelproduct; 7. nagerecht; 12. koordans; 13. vervallen gebouw; 14. boomsoort; 15. hare majesteit (afk.); 17. bouwsteen-
tjes voor kinderen; 19. kapot (gebroken); 21. rivier in Italië; 22. lichte klap; 24. zuivelproduct; 27. voorzetsel (Lat.); 28. schoon-
maakgerei; 30. term uit de fotografie; 31. gong; 32. schijf of part; 33. vochtig; 35. met plakband vastmaken; 37. waterdier; 
38. platte vloertegel; 41. grappenmaker; 42. plaats in Limburg; 44. houvast; 46. loonarbeid (job); 47. taaie kermislekkernij; 
48. rechterlijke uitspraak; 49. autoped; 50. ruwe steenmassa; 52. uiting van vrolijkheid; 54. bewoner van Groenland; 56. 
hoofddeksel; 58. plaats in Polen; 61. dochter van Cadmus; 62. computerterm; 64. Amsterdamse kiosk onderneming (afk.); 
65. jeugdpuistjes; 67. schapenproduct; 68. bontgekleurde papegaai; 70. meer in Amerika; 72. oude inhoudsmaat; 73. Franse 
kaassoort; 76. rekenopgave; 77. militaire politie (afk.); 78. militair hoofddeksel; 79. gemalen graan; 81. neon (scheik. afk.); 82. 
heidemeertje; 83. verdieping; 84. rivier in Utrecht; 86. verblijf voor renpaarden; 87. attractie in de Efteling.
 
Verticaal
1. spel met vijf dobbelstenen; 2. gewicht (afk.); 3. duivelsoord; 4. melkklier; 5. bemoediging bij verdriet; 6. bibliotheek (afk.); 
7. plagen of sarren; 8. toegang tot een huis; 9. log en zwaar; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. iemand gedag zeggen; 16. 
Chinese vermicelli; 18. voormalige Portugese kolonie; 20. ogenblik; 21. voor (in samenst.); 23. graafschap in Engeland; 25. 
hemellichaam; 26. bedien in een café; 27. aangenomen houding; 29. kunstboter; 32. melk met ijs en vruchten; 34. aandui-
ding op vrachtwagens (afk.); 36. mascotte van de Efteling; 37. op grote afstand; 39. slordige vrouw; 40. plaats in Japan; 42. 
drank- en braspartij; 43. lastdier (mv.); 45. baarsachtig visje; 46. waterbron; 51. familielid; 53. Ned. politieke partij; 54. Ned. 
kaassoort; 55. jong mens; 56. bekende Braziliaanse voetballer; 57. tegen elk aannemelijk bod (afk.); 59. onvriendelijk; 60. 
zuivelproduct; 62. rotzooi; 63. molentrechter; 66. wedstrijdbeker; 67. aanlegplaats; 69. vlaktemaat; 71. elektrisch geladen 
materieel deeltje; 73. oud Ned. betaalmiddel; 74. inwendig orgaan; 75. deel van voet; 78. blauwe werkkiel; 80. kippeneigen-
schap; 82. Verenigde Naties (afk.); 85. met name (afk.).
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Horizontaal 1. zuivelproduct; 7. nagerecht; 12. koordans; 13. vervallen gebouw; 14. boomsoort; 15. hare
majesteit (afk.); 17. bouwsteentjes voor kinderen; 19. kapot (gebroken); 21. rivier in Italië; 22. lichte klap; 24.
zuivelproduct; 27. voorzetsel (Lat.); 28. schoonmaakgerei; 30. term uit de fotografie; 31. gong; 32. schijf of
part; 33. vochtig; 35. met plakband vastmaken; 37. waterdier; 38. platte vloertegel; 41. grappenmaker; 42.
plaats in Limburg; 44. houvast; 46. loonarbeid (job); 47. taaie kermislekkernij; 48. rechterlijke uitspraak; 49.
autoped; 50. ruwe steenmassa; 52. uiting van vrolijkheid; 54. bewoner van Groenland; 56. hoofddeksel; 58.
plaats in Polen; 61. dochter van Cadmus; 62. computerterm; 64. Amsterdamse kiosk onderneming (afk.); 65.
jeugdpuistjes; 67. schapenproduct; 68. bontgekleurde papegaai; 70. meer in Amerika; 72. oude inhoudsmaat;
73. Franse kaassoort; 76. rekenopgave; 77. militaire politie (afk.); 78. militair hoofddeksel; 79. gemalen graan;
81. neon (scheik. afk.); 82. heidemeertje; 83. verdieping; 84. rivier in Utrecht; 86. verblijf voor renpaarden; 87.
attractie in de Efteling.

Verticaal  1. spel met vijf dobbelstenen; 2. gewicht (afk.); 3. duivelsoord; 4. melkklier; 5. bemoediging bij ver-
driet; 6. bibliotheek (afk.); 7. plagen of sarren; 8. toegang tot een huis; 9. log en zwaar; 10. persoonlijk voor-
naamwoord; 11. iemand gedag zeggen; 16. Chinese vermicelli; 18. voormalige Portugese kolonie; 20. ogen-
blik; 21. voor (in samenst.); 23. graafschap in Engeland; 25. hemellichaam; 26. bedien in een café; 27.
aangenomen houding; 29. kunstboter; 32. melk met ijs en vruchten; 34. aanduiding op vrachtwagens (afk.);
36. mascotte van de Efteling; 37. op grote afstand; 39. slordige vrouw; 40. plaats in Japan; 42. drank- en bras-
partij; 43. lastdier (mv.); 45. baarsachtig visje; 46. waterbron; 51. familielid; 53. Ned. politieke partij; 54. Ned.
kaassoort; 55. jong mens; 56. bekende Braziliaanse voetballer; 57. tegen elk aannemelijk bod (afk.); 59.
onvriendelijk; 60. zuivelproduct; 62. rotzooi; 63. molentrechter; 66. wedstrijdbeker; 67. aanlegplaats; 69. vlak-
temaat; 71. elektrisch geladen materieel deeltje; 73. oud Ned. betaalmiddel; 74. inwendig orgaan; 75. deel van
voet; 78. blauwe werkkiel; 80. kippeneigenschap; 82. Verenigde Naties (afk.); 85. met name (afk.).
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73. Franse kaassoort; 76. rekenopgave; 77. militaire politie (afk.); 78. militair hoofddeksel; 79. gemalen graan;
81. neon (scheik. afk.); 82. heidemeertje; 83. verdieping; 84. rivier in Utrecht; 86. verblijf voor renpaarden; 87.
attractie in de Efteling.
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aangenomen houding; 29. kunstboter; 32. melk met ijs en vruchten; 34. aanduiding op vrachtwagens (afk.);
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partij; 43. lastdier (mv.); 45. baarsachtig visje; 46. waterbron; 51. familielid; 53. Ned. politieke partij; 54. Ned.
kaassoort; 55. jong mens; 56. bekende Braziliaanse voetballer; 57. tegen elk aannemelijk bod (afk.); 59.
onvriendelijk; 60. zuivelproduct; 62. rotzooi; 63. molentrechter; 66. wedstrijdbeker; 67. aanlegplaats; 69. vlak-
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voet; 78. blauwe werkkiel; 80. kippeneigenschap; 82. Verenigde Naties (afk.); 85. met name (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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NEW PRODUCTIONS
PRESENTEERT

foto: Joris van Bennekom

SOLDAATVANORANJE.NL | 0900 - 1324 (4
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THEATERHANGAAR | VLIEGVELD VALKENBURG | KATWIJK

3 MILJOEN BEZOEKERS
GEEF DEZE UNIEKE ERVARING CADEAU

IN SAMENWERKING MET MEDIAPARTNER
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