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Het was een paar weken voor 
Kerstmis 1953. Een jongetje 
van twaalf jaar woonde met 
zijn moeder, stiefvader, een 
broer van negentien en een 
broer van drieëntwintig in een 
arbeiderswoning in de stad 
Utrecht. Een arm, doch min 
of meer een gelukkig gezin, 
dat uitkeek naar de komende 
feestdagen. Het moesten ge-
lukkige dagen worden, zeker 
omdat de oudste broer, een 
zeeman, deze kerstdagen en 
met oud en nieuw alle dagen 
thuis was. 

De Cottica, het schip waar hij op voer, 
was een maand in dok voor de nodige 
reparaties. Elke avond zaten wij gezel-
lig om de ronde tafel in de huiskamer. 
We speelden kaart of monopoly, dop-
ten pinda’s op de dagelijkse krant en 
dronken daar een kopje koffie of een 
glaasje ranja bij. Daarna schaarden wij 
ons om de oude kolenkachel en geno-
ten van de warmte. Ik nestelde mij, als 
ik de kans kreeg, in de rookstoel. Een 
boek van Arendsoog, Bob Evers of 
een ander spannend boek binnen hand-
bereik. Ofschoon wij het niet breed 
hadden, was ik een tevreden kind.

Tientje
Op een koude ochtend ging ik op weg 
naar school, diep weggedoken in een 
kort jasje, dat niet bepaald toereikend 
was om de koude wind te trotseren. 
Ik huiverde en versnelde mijn pas. 
Voordat de school begon, wilde ik 
nog even over het kermisterrein lopen 
om te kijken of er een geldstukje te 
vinden was, dat een bezoeker van de 
kermis de vorige avond verloren had. 
Speurend tussen de kramen van de 
zweef- en de draaimolen zag ik tot 
mijn grote verbazing in het gras onder 
een bevroren plasje iets liggen. Het 
was een briefje van tien gulden. In de 
jaren vijftig konden wij daar met ons 
gezin dagen lang van eten. Na nog 
even in mijn ogen te hebben gewre-
ven, keek ik nogmaals of het wel zo 
was. Nerveus trapte ik met de hak van 
mijn schoen het bevroren plasje stuk 

en pakte het briefje van tien gulden. 
Ik veegde het droog met mijn zakdoek 
en holde naar huis. Vergeten was de 
school. Buiten adem klopte ik op de 
deur, hopend dat mijn moeder die vlug 
zou openen. Voor mijn gevoel duurde 
dit veel te lang en ik trok met een ruk 
de bel eruit. Even later opende mijn 
geschrokken moeder de deur en vroeg: 
“Wat is er aan de hand. Is er geen 
school vandaag, ben je ziek geworden, 
of is er iets anders?” Struikelend over 
mijn woorden vertelde ik wat ik op het 
kermisterrein had gevonden. Ze aaide 
over mijn bol en pakte het briefje van 
tien aan, legde het op de schoorsteen-
mantel en zei: “We laten het drogen, 
ga jij nu maar weer snel naar school, 
vanmiddag praten wij verder.”
Op school kreeg in een standje van de 
meester omdat ik te laat was, maar dat 
deerde mij niet. Die ochtend kon ik 
mijn gedachten niet bij de les houden. 
Ik prakkiseerde wat we allemaal met 
het geld konden doen. Eindelijk was 
het twaalf uur. Als in een roes liep ik 
naar huis, overtuigd dat moeder voor 
het geld een bestemming had gevon-
den. “Eerst een boterham eten jongen, 

dan vertel ik wat wij met het geld gaan 
doen.” Een boterham eten was voor 
mij nooit een probleem, als er genoeg 
te eten was, lustte ik er wel een stuk 
of acht, maar nu lukte het mij niet. 
Met lange tanden kauwde ik op mijn 
boterham en vroeg haar het mij te ver-
tellen. Moeder keek mij liefdevol aan 
en zei: “Luister goed Bertje, dit geld 
is niet van ons. Daarom brengen wij 
het naar de politie. Het is misschien 
verloren door iemand die het nog 
harder nodig heeft dan wij.” Tranen 
welden in mij op; ik besefte nog niet 
dat er belangrijker dingen in het leven 
waren dan geld.
Een kind gaat weer snel over tot 
de orde van de dag. Niet dat je het 
vergeet, anders zou het na 65 jaar niet 
komen bovendrijven. Twee weken 
later vierden we de kerstdagen teza-
men zonder overdadig eten of drinken, 
maar de saamhorigheid en warmte 
die er heersten vergeet ik nooit meer. 
De kerstdagen gingen in alle rust en 
gemoedelijkheid voorbij en oudejaars-
avond brak aan. Ook die verliep in het 
begin zoals wij deze avond alle jaren 
gezellig doorbrachten met koffiedrin-

ken en de aanwezige vruchtenbowl 
door mijn moeder zelf gemaakt. Op 
de radio kwam plotseling een bericht 
door dat de president van de KLM, 
Albert Plesman, was overleden. We 
schrokken en waren even stil, maar 
beseften niet dat verdriet ons ook niet 
bespaard zou worden.

Afscheid
Na de jaarwisseling gingen wij met 
frisse moed het nieuwe jaar in. Om-
streeks 20 januari vertrok mijn oudste 
broer, de zeeman, naar zee. Het schip 
waarop hij voer lag gerepareerd in de 
haven van Amsterdam, gereed voor 
een reis naar Suriname. Het afscheid 
was emotioneel, doch over ongeveer 
acht weken zou hij weer thuisko-
men met leuke cadeautjes en sterke 
verhalen. Wij wensten hem behouden 
vaart en keken hem na tot hij de hoek 
van de straat bereikte. Hij zwaaide 
nog even en wij hoorden hem roepen 
‘Tot ziens’. Het was de laatste keer dat 
wij hem in leven hebben gezien. Op 
26 januari, ik weet het nog alsof het 
gisteren gebeurde, liep ik vrolijk van 
school naar huis. Thuis aangekomen 

zag ik door het raam mijn moeder 
ineengedoken zitten in haar stoel. 
Ik voelde dat er iets ergs gebeurd 
moest zijn. Met rood betraande ogen 
vertelde ze mij dat de dominee was 
langsgekomen met het bericht dat haar 
oudste zoon vermist was. In de Golf 
van Biskaje, nabij Kaap Finistere, 
was hij zeer waarschijnlijk over boord 
geslagen. Het leek of mijn wereldje 
instortte. Ik werd door verdriet over-
mand. Het enige wat ik kon uitbren-
gen waren de woorden: “Moeder hij is 
slechts vermist, het komt allemaal wel 
goed.” Jaren heb ik in het sprookje 
geloofd dat hij ergens aangespoeld 
was, zijn geheugen verloren had en 
toch weer thuis zou komen. Helaas 
heeft men nooit meer iets van hem 
teruggevonden. Zo’n gebeurtenis 
grijpt een ieder die dit meemaakt hard 
aan. De feestdagen uit 1953/54 staan 
nog heel scherp in mijn geheugen 
gegrift. Zolang ik leef, zal ik hieraan 
terugdenken.

Bert ten Hoeve
bert.ten.hoeve@hetnet.nl
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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

voor digitalisering van video, film, 
audio, negatief, dia en foto(album)
  
“tot ziens in Nieuwegein” 
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Senioren-
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Volledig verzorgd!
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oplevering

Binnen 7
dagen leeg

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

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

D E C E M B E R

ACTIE

D E C E M B E R

Radio M Utrecht is helemaal in kerstsferen met de 
beste kerstmuziek en gezellige gasten. De muziek, 
de onderwerpen en de prijzen in alle program-
ma’s krijgen een extra feestelijk tintje.  En Radio 
M Utrecht houdt van post! Stuurt u ons een kerst- 
kaart dan is de kans groot dat hij voorgelezen 
wordt op de radio en onder de inzenders worden 
kerstpakketten weggeven. 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 
Utrecht op zoek naar foto’s uit de periode 40-45 
die in onze provincie gemaakt zijn. Foto’s die 
bijvoorbeeld bij uw ouders of grootouders nog in 
een schoenendoos op zolder lagen en een tijds-
beeld van de oorlog geven. Voor meer informatie 
over het project en om te zien hoe u foto’s kunt in-
sturen kijkt u op rtvutrecht.nl/in100fotos.

Kerst viert u bij ons! 
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Goudprijs bereikt

Van Leeuwen Juweliers
Goud en Zilver Inkoop

ADRES

Doelenstraat 2
in IJsselstein

In de afgelopen 6 jaar is de 
prijs van goud nooit zo 
hoog geweest als nu.

Profiteer hiervan en kom 
langs met uw sieraden voor 
een vrijblijvende taxatie.

Vele tevreden klanten 
gingen u reeds voor.

Wij heten u van harte 
welkom!

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 

van 10.00 tot 16.00 uur

Tel: 06 52 77 22 15

recordprijs!



golfband. De FM-band kwam net om 
de hoek kijken en een geschikte radio 
hiervoor had bijna niemand.
De juf in de vierde klas van de lagere 
school moest altijd lachen, als ik 
feilloos uitsprak: “This is Radio 
Luxemburg, the station of de stars”. 
Lachen ook, omdat het Engels toen 
nog nauwelijks in zwang was. Een 
pakje boter heette immers (fonetisch): 
“Bleuband” en niet “Bloebend” en een 
“Flet” werd een “Flat” genoemd.
Op zondag was de radio door mijn 
vader afgestemd op Hiltermann en de 
voetbaluitslagen of een hoorspel voor 
mijn moeder.

     Veronica 
Vanaf mijn tiende (1960) kwamen er 
echter grote veranderingen in radio-
land. Ik doel op de geboorte van Radio 

Veronica. De wijzer stond dagelijks op 
192 meter, vlak in de buurt van Radio 
Luxemburg. Gezeten op de LTS aan 
de Hengeveldstraat mocht zelfs op 
zaterdagochtend, tijdens de praktijkles 
Electro van de heer Vaartjes, Veronica 
de hele ochtend opstaan; zo popu-
lair was het (Ja ja, u leest het goed, 
zaterdagsoggens toen gewoon naar 
school dus).

Met de komst van de All Transistor 
was de zender feilloos te ontvangen 
met een radio zo groot als een sigaret-
tendoosje, dit dankzij de ontwikkelin-
gen in de ruimtevaart.

   Reparaties 
Veel radio’s van voor- en net na de 
oorlog hadden echter een afstembereik 
vanaf 200 meter, waardoor Veronica 
net buiten de boot viel. Radio Luxem-
burg zat met 208 meter als het ware 
net op het randje.

Terwijl ik dit op het glas van mijn 
phone klop, moet ik constateren, dat 
op dat moment ook de eerste radiok-
lussen tot mij kwamen. Want een radio 
zonder Veronica was immers geen 
radio. Dus gezinnen hadden de keus, 
of de aanschaf van een nieuwe radio, 
of de radio even naar Jan brengen. In 
de meeste gevallen kon ik Veronica er 
nog net bij trimmen, alvorens ik het 

stof van soms meer dan twintig jaar 
terug had weggeblazen.

   Buurmeisje 
Één van de klanten was mijn buur-
meisje, die de oude radio van haar 
ouders op de slaapkamer had staan, 
nadat zij een nieuwe radio met FM 
hadden aangeschaft. Met het repareren 
van al die radio’s verdiende ik een 
zakcentje, waarvan ik een portable 

wereldontvanger met FM kocht. Ik 
bouwde vervolgens een FM-zender, 
die ik aan mijn buurmeisje gaf. Met 
een zelfgemaakte AM-zender ontving 
ze mij op de eerder genoemde oude ra-
dio van haar ouders en ik ontving haar 
op mijn wereldontvanger. Zo konden 
we uren in bed draadloos met elkaar 
kletsen, terwijl slapen het devies was 
om de volgende morgen weer fris en 
fruitig naar school te kunnen fi etsen. 

Wellicht heeft voornoemd pionieren 
het zaadje ontkiemd voor mijn latere 
veertigjarige loopbaan in de communi-
catie. Wie zal het zeggen?

  Jan Hoogendoorn
Nieuwegein

        

 Aan de radio gekluisterd   
  Vanaf mijn zesde tot mijn 
tiende levensjaar zat ik da-
gelijks aan de radio gekluis-
terd. We hebben het over de 
periode 1956 t/m 1960. Mijn 
moeder achter de toonbank 
in de melkwinkel en ik op een 
stoel naast de radio met een 
theekopje advocaat om mij 
rustig te houden. 

  De radio stond afgestemd op de (toen 
unieke) muziekzender Radio Luxem-
burg op 208 meter in de AM Midden-
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 In april 1973 sloeg het schip van Veronica in een storm op het strand van Scheveningen en trok veel bekijks. (foto: Bert Verhoeff, Anefo/Nationaal 
Archief)   
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  Mijn voornaamste herinnering is die 
van een nachtelijke tocht naar boven, 
na afl oop van een wild Afrikaans feest 
in Tivoli. Met veel te veel drank op, 
stond ik op een gegeven moment in 
de wijzerplaat van de klok op zo’n 
80 meter hoogte. Daar stond ik in het 
pikkedonker naar beneden te turen naar 
het plein. Onvoorstelbaar dat ik toen 
nog heelhuids en niet via de kortste 
weg de begane grond heb bereikt.

De Domkerk in de oude staat brengen 
is een gigantisch project, maar niet on-

doenlijk. Utrecht is een geweldige stad. 
Met zo’n prachtig imposant gebouw 
in het centrum, zal het toerisme verder 
aantrekken en de kassa extra rinkelen.
Utrecht komt zo meer op de kaart en 
wordt als vestigingsplaats nog aantrek-
kelijker. Amsterdam klaagt steen en 
been over het toerisme. Het beleid daar 
lijkt erop gericht de toerist de stad uit 
te jagen. Laat Utrecht die stad maar 
wat ontlasten en de “goede toeristen” 
naar Utrecht lokken. Toeristen die 
belangstelling hebben voor historie en 
schoonheid en bereid zijn wat meer 
geld uit te geven dan slechts voor een 
Italiaans ijsje.
Vakantievierders die de hele dag zo 
stoned als een garnaal languit op straat 
liggen, laat die maar lekker bij Femke 
blijven hangen. Ze kunnen dan de 
hele dag haar verstelde ambtsketen en 
familiewapen bewonderen.

    Met de trein ben je zo in Utrecht. 
Utrecht heeft een historische binnen-
stad met unieke grachten met werven. 
De mooie pleinen en werven tellen 
talloze gezellige terrasjes, kroegen en 
restaurantjes. Het centrum van het land 
kent diverse mooie musea en een reeks 

monumentale kerken.
Het mondaine winkelcentrum, het 
splinternieuwe centraal station, het 
imposante muziektheater, het Beatrix-
theater en al die kleine uitgaansgele-
genheden en winkeltjes in pittoreske 
straatjes, dat alles doet niet onder voor 
Amsterdam.
Dan nog het rijke heden en verleden 
van de rijksuniversiteit Utrecht. De 
prachtige historische universiteitsge-
bouwen en de Hortus Botanicus. Daar 
is meer uit te halen.

    Hoe de herbouw van het midden-
schip te fi nancieren? Het toegenomen 
toerisme zal de kas van de gemeente 
en de middenstand fl ink spekken en 
voor meer werkgelegenheid zorgen. 
Met grote lokale instellingen als de 
Rabobank, de verzekeraars, de musea, 
de Jaarbeurs, de Spoorwegen en de 
Rijksuniversiteit Utrecht moet je zaken 
kunnen doen.
De Domtoren en het plein zijn eigen-
dom van de gemeente Utrecht. Die pe-
perdure grond hoeft dus niet te worden 
aangekocht. De herbouw is slechts een 
kwestie van arbeid en stenen.
Als je voor honderdduizend Euro een 

aardig huis kunt bouwen, dan moet je 
met honderd miljoen Euro een heel 
eind komen.
Veel geld zou gevonden kunnen 
worden in de verkoop van grafrechten. 
Welke Utrechter met poen zou niet 
binnen dat gebouw begraven willen 
worden? Niet eeuwig willen rusten 
onder het wakend oog van de lieveheer.
Als ieder individu een ton betaalt voor 
zo’n uniek graf, dan is de beoogde 
fi nanciering best haalbaar. Zeker als 
je de koper daarbij een vloerplaat met 
eervolle vermelding aanbiedt. Stapel-
graven inbegrepen, moet er plaats zijn 
voor een groot aantal personen.
Onder twee voorwaarden wil ik ook 
wel zo’n graf hebben: mijn nieuw uit 
te geven boek “In een fl its” moet goed 
verkopen en ik wil op een bepaalde 
plek liggen.

    Als zij al voor zo’n graf kiezen, lig 
ik liever uit de buurt van die “Mag ik 
dan bij jou-vrouw” en in de buurt van 
Tineke Schouten. Dan valt er ook nog 
wat te lachen.

    Let wel: “jou-vrouw”, niet “jouw 
vrouw”.   

 Mag ik dan bij jouw vrouw?   
  De Domkerk in oude glorie 
herstellen, vind ik een goed 
idee. Is het niet fantastisch 
het Domplein te betreden als 
het “middenschip” er weer 
staat. De kerk en haar toren 
te bezoeken, zoals die er 
voor de zomerstorm van 1674 
uitzagen. Oftewel het meest 
imposante kerkgebouw van 
Nederland in ere te herstel-
len. Wie zou daar niet aan 
willen bijdragen? Aan de Dom 
bewaart iedere Utrechter wel 
mooie herinneringen. 
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Gra  s workshop voor
 inwoners van Utrecht

U Centraal biedt een workshop voor 
mensen die te maken hebben met de 
volgende levensgebeurtenissen: 

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| (Echt)scheiding | Pensioen |

| Overlijden van partner | 18 worden |

Als u stopt met werken, ziet uw fi nanciële plaatje er anders uit. Hoe blij   u uit de schulden? 
Volg de gra  s workshop Financiën rondom Pensioen, bij welzijnsorganisa  e U Centraal. U 
krijgt  ps over fi nanciële regelingen en uitleg van het een deskundige op dit gebied. Ook 
krijgt u een gra  s U Map, waarin u de administra  e handig kunt ordenen.

Gra s bijeenkomsten
 voor inwoners van Utrecht

als u met pensioen gaat?

Meld u aan via 
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen 

of bel U Centraal, team Levensgebeurtenissen 
op 06-23 33 58 93

     
      

Met gra  s U Map
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als u met pensioen gaat?

Meld u aan via 
www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen 

of bel U Centraal, team Levensgebeurtenissen 
op 06-23 33 58 93

U Centraal biedt een bijeenkomst voor 
mensen die te maken hebben met de 
volgende levensgebeurtenissen: 

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
| (Echt)scheiding | Pensioen |

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

Meer informa�e en aanmelden?
Ga naar www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen

of bel met 06 - 23 33 58 93
Voor meer cursussen over financiën
Zie: www.u-centraal.nl/financien

| Ontslag | Arbeidsongeschiktheid |
Scheiding |  Pensioen | |

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

U Centraal biedt een bijeenkomst 
Financiën voor mensen die te maken 
hebben met de volgende veranderingen  
in hun leven: 

          18 DECEMBER 
Gra�s bijeenkomst 

     
Financiën voor inwoners 

 
      

van Utrecht 

Gaat u de komende 10 jaar met pensioen of zal u AOW gaan krijgen? Dan is dat een nieuwe 
fase in uw leven waarbij veel dingen zullen veranderen. Ook op financieel gebied.  
Wat betekent het pensioen bijvoorbeeld voor uw inkomsten en uitgaven? Hoeveel geld 
heeft u straks te besteden en wat denkt u eigenlijk nodig te hebben? Kunt u eventueel ook 
eerder met pensioen gaan? 
De bijeenkomst wordt gehouden op woensdagmorgen 18 december. 

Wij hebben een uitgebreide keus in:

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

Beddenspeciaalzaak  CityBed  •  Utrechtsestraat 20
3401 CV  IJsselstein  •  Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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Since 1990

Beddenspeciaalzaak CityBed
Utrechtsestraat 20 • 3401  CV IJsselstein • 030 - 68 703 21 • www.citybedijsselstein.nl

Bij aankoop van twee
Silvana  Support kussens 

of een Donzen Dekbed ontvangt u 
een Toegangskaartje GRATIS.*

*vraag naar de voorwaarden in de winkel.

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

� 055 - 5059500  

 

 

 

Kerstmarkten Valkenburg Kerstmarkten Valkenburg   
3 dagen All Inclusive slechts € 127,3 dagen All Inclusive slechts € 127,--  p.p.p.p.  
  

Kerst autoreis Bonte Wever / AssenKerst autoreis Bonte Wever / Assen  
4 dagen All Inclusive  slechts € 369,4 dagen All Inclusive  slechts € 369,--  p.p.p.p.  
  

Kerst autoreis Asten / BrabantKerst autoreis Asten / Brabant  
5 dagen Nobis Hotel  slechts € 285,5 dagen Nobis Hotel  slechts € 285,--  p.p.p.p.  
  

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 

  

Kerst of Oud & Nieuw  Wunderland Kerst of Oud & Nieuw  Wunderland   
3 dagen All Inclusive  slechts € 239,3 dagen All Inclusive  slechts € 239,--  p.p.p.p.  
  

en nog veel meer sfeervolleen nog veel meer sfeervolle  
NajaarsNajaars––  Kerst & Nieuwjaars reizenKerst & Nieuwjaars reizen  

voor alle vakanties zie: voor alle vakanties zie:   

Knoop Maarssen • Kometenweg 7 • 3606 BD Maarssen • 0346 - 586 444

Tijdens de Mazda Madness weken bij Knoop Autobedrijven ontvangt u tot wel €6.000,- korting op 

geselecteerde modellen! Ook bieden wij de scherpste prijzen voor private lease. Zo rijdt u al een nieuwe Mazda 

vanaf €319,- per maand. 

Bekijk ons actuele aanbod op: www.knoopweb.nl

Voordeel tot wel 6000,euro
Of private lease vanaf €319.- p/m.



ook in Utrecht nijpend. Joke van Kou-
wen (23 jaar oud) ging meerdere ma-
len op voedseltocht. Een van de eerste 
keren samen met haar broer Gerard, 
toen 12 jaar oud. In deze vijfde brief 
beschrijft Joke aan de familie van 
haar moeder in Losser en haar daar 
ondergedoken broer Frans (19 jaar) 
over de terugtocht naar Utrecht. In het 
begin kon dat soms nog met een auto 
van bekenden.

Beste Losserse familie en Frans,

Eindelijk kan ik u vanuit Utrecht 
schrijven dat wij goed in Utrecht 
zijn aangekomen. We vertrokken om 
half twee met de auto zondagmiddag 
en kwamen om even over elf op de 
Biltstraat aan en zijn toen lopend naar 
de Koekoekstraat gegaan. Ze wist 
niet wat ze zagen thuis. Om half 12 
kwamen we bij huis aan. Wat waren 
we gelukkig en thuis waren ze dat nog 
meer. Vader en moeder waren dolblij. 
Nachten hadden ze wakker gelegen 
om op ons te wachten. We belden 
en Gerard riep door de brievenbus 
‘Gerard’ en Mien was wakker en 
vloog naar beneden en de rest volgde. 
Allemaal in pyjama om de tafel heen. 
De bagage was al gearriveerd. Mien 
had een sleuteltje dat op de koffer 
paste. Alles was nog heel. Die oliefles 
was ook nog heel en er was niet EEN 
ei gekneusd. Wat een wonder. Ze 
hadden niet gedacht dat we zoveel 

meebrachten. Nu kunnen we weer 
even vooruit. Alleen aardappels, dat 
is nu het grote vraagstuk. Hier is niets 
meer te krijgen en vader krijgt ook 
niets meer van Jongerius. Dus een 
grote strop voor ons. Oom Gerhard, 
als u nog eens achter de rogge heen 
wilt zitten bij Kleefstra dan dolgraag, 
want anders zijn we er zo doorheen. 
Suze Kwakman is nu weer naar Mep-
pel bij Zwolle. Op zo’n heerlijke fiets 
is dat ook niet erg. Ze hebben zeker 
de buit van Losser alweer op. Wat 
hebben die een verschrikkelijke tocht 
gehad naar Utrecht. Vier dagen zijn 
ze onderweg geweest. Ik dank God 
dat wij niet meegegaan zijn, want 
nu hebben we tenminste alle bagage 
thuis en zijn bovendien met een Rode 
Kruis thuis gebracht. Onderofficier 
Schilder, die de wagen reed, was zo 
bezorgd voor ons. We kregen een 
dikke deken om over ons heen te leg-
gen. Een lekke band heeft de trailer 
gehad; dat had een uur vertraging. U 
had ons moeten zien zitten. Veel lol 

hebben we gehad in die auto. Gerard 
heeft nog geslapen. We waren zo stijf 
van het zitten in dezelfde houding, 
want er stonden motoren in voor een 
auto. Mevrouw van de Dries kwam ‘s 
avonds ook in het hotel en heeft daar 
ook geslapen. Die kon niet mee met 
ons, omdat ze te veel bagage had en 
die niet mee had willen geven in de 
auto van meneer Cox die onze bagage 
meegenomen had. Dat was dus een 
strop voor haar, want als ze de bagage 
meegeven had, had ze nog bij ons 
kunnen zitten. Maar ik denk toch wel 
dat ze nu onderhand al wel in een 
andere auto naar Utrecht is.
De toestand van voedselvoorziening 
is hier hopeloos. Het broodrantsoen is 
verminderd van 800 tot 500 gram per 
week. Verschrikkelijk hè! In al die tijd 
dat ik weggeweest ben is er alleen een 
oliebon bekend gemaakt. U begrijpt 
dus dat ze honger en kou geleden heb-
ben thuis. Als Gerard en ik niet thuis 
gekomen waren, was het helemaal 
treurig geworden. Dus wij waren 

reddende Engelen. Er sterven hier 
zoveel mensen van honger en kou. In 
onze parochie waren er vorige week 
op EEN dag vijf mensen bediend. 
Thuis hebben ze zoveel kou geleden 
en konden ze geen hout halen. Nu 
gaat Gerard er weer op uit, omdat 
de sneeuw weg is. Wat een toestand 
toch. Het is hier allemaal ellende in 
de stad. Ze hebben veel last gehad 
van vliegtuigen en vlakbij mijn zaak 
Evora is gebombardeerd. Beide grote 
spiegelruiten zijn stuk. Veel angst 
hebben ze gehad. Mijn baas was blij 
dat ik terug was. Vanmorgen heb ik 
me laten wegen. Precies negen pond 
ben ik afgevallen, maar dat mag me 
niet hinderen. Mijn hiel geneest goed. 
Dat is maar fijn.
Heel veel hartelijke groeten van de 
hele familie, in het bijzonder van uw 
lieve nicht Jo. Deze brief Is bestemd 
voor de familie Vos, Eulderink, Knip-
pers en Nijenhuis. Geeft U hem door? 
Dank U.
Dag.Tot wederziens.

Brieven uit de Hongerwinter (5)
Wouter van Kouwen vond 
twaalf brieven van Joke 
van Kouwen, geschreven in 
Utrecht tussen oktober 1944 
en juni 1945. Ze geven een 
beeld van Utrecht in de Hon-
gerwinter. De Oud-Utrechter 
publiceert in ieder nummer 
een brief tot aan de Bevrij-
ding in mei 1945, in 2020 
precies 75 jaar geleden.

Eind 1944 werd het winter in Neder-
land en de voedselvoorziening werd 

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter Dinsdag 10 december 2019 pagina 5

De kinderen Van Kouwen in een van de latere oorlogsjaren. Van links naar rechts zie je:  Gerard, Joke, Lien, Mien, Frans en Ina.

Herinneringen
Op enig moment komt elke 
mens ter wereld met zijn of 
haar herinneringen in aanra-
king. Ik zelf kwam vandaag 
ineens met herinneringen over 
mijn moeder. Misschien heb 
ik het te weinig gezegd tegen 
haar, maar ik ben altijd dol op 
haar geweest. 

Mijn moeder heeft het in haar leven niet 
gemakkelijk gehad. In de Tweede We-
reldoorlog verliet haar man (mijn vader) 
mijn moeder en zij bleef achter met vier 
kinderen, vier zoons van 0 tot 6 jaar!

Warmte
Ik weet nog goed dat het in 1944 steen- 
en steenkoud was. Met vijf personen 
lagen we in die vreselijk koude tijd in 
één bed. Moeder in het midden en aan 
elke kant van haar twee kinderen. Op die 
wijze gaven we elkaar nog wat warmte. 
Na de Tweede Wereldoorlog (ze was 
inmiddels gescheiden) trouwde ze voor 
de tweede keer en bij deze man kreeg 
ze twee dochters, waarvan de tweede 
op dertienjarige leeftijd aan kanker 
overleed.

Alle vier
Het bijzondere was dat mijn moeder als 
ze één van haar zoons nodig had, dat ze 
ze dan alle vier noemde: Kees, Gerrit, 
Theo en Hennie. Op mijn vraag waarom 
ze dat deed, antwoordde ze: “Oh, dan 
is er altijd wel een die reageert.” En dat 
klopte!

Hemel
Zowel mijn moeder als mijn eigen vader 
en tweede vader zijn allemaal al dertig 
jaar geleden overleden.
Ik hoop dat, als de hemel inderdaad 
bestaat, ik ze daar weer zal mogen 
begroeten.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Om u nog beter lokaal én op onze 
eigen wijze van dienst te kunnen 
zijn, heeft Barbara Uitvaartverzor-
ging een prachtig uitvaartcentrum 
aan de Nieuwe Vaart 5 in Vleuten.

Opbaren, rouwbezoeken, condo-

leances en kleine plechtigheden 
(voor maximaal 45 personen) in 
een warme en prettige omgeving 
zijn mogelijk in onze vestiging in 
Vleuten. Tevens kunt u hier terecht 
voor urnen, as-sieraden, herden-
kingsmonumentjes, troostgeschen-
ken, kaarten, boeken etc.

Maar bij Barbara Uitvaartverzor-
ging Vleuten vindt u meer. U kunt 
met onze nazorgconsulente van 
gedachten wisselen, uitvaartwen-
sen bespreken en vastleggen of 

de mogelijkheden bekijken met 
betrekking tot het invullen van 
een bijzondere plechtigheid vol 
passende rituelen. Samen met u 
kijken wij naar uw persoonlijke 
mogelijkheden, krijgt u advies 
over de producten en diensten en 

wordt er vooral naar uw wensen 
geluisterd. 
Ook kunt u in onze vestiging in 
Vleuten terecht voor een gratis 
checklist, het vastleggen van uw 
uitvaartwensen of het bespreken 
van de Waardevaste Uitvaart 
(www.waardevasteuitvaart.nl). 
Daarnaast kunnen er vragen 
gesteld worden over de kosten van 
een uitvaart en brengen wij graag 
uw uitvaartverzekeringen duidelijk 
voor u in beeld, zodat u weet of u 
voldoende bent verzekerd voor uw 
uitvaart. Natuurlijk altijd onder het 
genot van een kopje koffie of thee.

Regelmatig organiseert Barbara 
hier ook exposities en evenemen-
ten rondom het thema ‘dood en 

uitvaart’ en ‘rouw en verlies’. 
Houdt u de agenda op onze web-
site in de gaten (https://barbarauit-
vaart.nl/nieuws-agenda/agenda/), 
terwijl wij er ook aandacht aan 
geven in onze column in de VAR.

Barbara Uitvaartverzorging Vleu-
ten is open elke dinsdag en don-
derdagochtend van 9:00 tot 12:00 
uur en op woensdag van 9:00 tot 
17:00 uur. Loop gerust eens langs, 
wij zijn er voor u. Mochten onze 
openingstijden u niet passen, 
dan kunt u uiteraard een 
afspraak met ons maken. 
Wij zijn 24 uur per dag 
bereikbaar op het algemene 
telefoonnummer: 
030 – 296 66 66. 

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

Maak kennis met de vestiging van Barbara Uitvaartverzorging in Vleuten!
Barbara Uitvaartverzorging heeft twee stijlvolle uitvaartcentra, namelijk een vestiging in 
Utrecht in de wijk Transwijk, en voor Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn een uitvaartcen-
trum in Vleuten. Beide locaties beschikken over alle faciliteiten en zijn goed bereikbaar met 
zowel de auto als het openbaar vervoer. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij beide 
vestigingen.
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Rijneiland 5, 3984 MA  ODIJK,
Tel: 030 65 65 592  
Tel: 06 10 71 99 87

Tandprothetische praktijk
J.C.Th. Ipenburg 

Een kunstgebit verdient de zorg

van de tandprotheticus

De tandprotheticus 
Specialist voor uw kunstgebit

Per 1 mei is onze vestiging Utrecht gesloten, 
u bent van harte welkom in Odijk

Martin Hendericks
Uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar op: 

0347 326128

Sparrendreef 8, 4132 XX Vianen

info@mhuitvaartverzorging.nl  |  www.mhuitvaartverzorging.nl

Marlice  Désirée  Martin  Amber  Machteld

Betrokken bij 
uw afscheid

Martin HendericksMartin Hendericks

Like ons op

VOLG ONS OP FACEBOOK

Heeft u ons al bezocht,
geliked en gedeeld?

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.



In het boek stonden voorgedrukte 
zegels, de bedoeling was de verza-
melde zegels daarop te plakken. Het 
luisterde nogal nauw dat opplakken; 
voor je het wist beschadigde je de 
zegels en iedere postzegelliefhebber 
weet dat beschadigde postzegels niets 
meer waard zijn. Eigenlijk begon mijn 
interesse in postzegels al veel eerder. 
Mijn vader, die zeeman was op de 
wilde vaart, stuurde zeer regelmatig 
brieven naar huis van over de hele we-
reld en de postzegels op deze brieven 
wekten mijn interesse. Ik weekte ze 
eraf en keek in de grote Bos atlas van 
mijn broer waar de zegels vandaan 
kwamen. Ik had daardoor op jonge 
leeftijd al een behoorlijke topografi-
sche kennis.

Insteekboek
Nu ik eenmaal had besloten het 
verzamelen serieus te nemen, kocht 
ik een insteekboek om de postzegels 
van mijn vaders brieven in te bewaren. 
Ook ging ik op zaterdagmorgen naar 
de postzegelmarkt op de Vismarkt om 
deze zegels te verkopen en misschien 
nieuwe zegels te kopen. Postzegels 
verzamelen van de hele wereld vond 
ik teveel, maar op welke zegels ik me 
uiteindelijk wilde richten, wist ik nog 
niet.

Fantastische plek
De vismarkt, de oudste markt in 
Utrecht waar sinds 1200 vis werd 
verkocht, was op zaterdagmorgen het 
domein van de postzegelhandelaren en 
postzegelverzamelaars op een fantas-
tische plek; onder de schaduw van de 
Utrechtse Dom en letterlijk boven de 
Oude Gracht.
Toen ik begin jaren 60 voor het eerst 
op de postzegelmarkt kwam, was het 

enorm druk. Zo druk, dat de mensen 
moesten uitwijken naar omliggende 
straatjes; postzegels verzamelen was 
erg populair. Meestal ging ik er met 
een vriendje lopend heen en dat was 
een hele tippel; van de Thomas à 
Kempisweg naar de Vismarkt was 
zeker drie kwartier lopen.

Dubbele zegels
In het begin vond ik een bezoek aan de 
markt spannend; zodra je op de markt 
was, werd je benaderd, meestal door 

mannen, die vroegen of je postzegels 
te koop had. Ik liet dan de dubbele 
zegels zien van mijn vaders brieven. 
Ik had totaal geen idee wat ze waard 
waren en wat je ervoor kon vragen, 

dus ik riep maar wat. Als de koper in-
teresse had in een zegel haalde hij een 
pincet te voorschijn, pakte voorzichtig 

de zegel uit het insteekboekje en vroeg 
hoeveel: was de prijs te hoog dan deed 
hij de zegel weer in het boekje.
De meeste zegels had ik vrij snel 
verkocht voor een habbekrats. Ik was 
natuurlijk totaal geen partij voor de 
echte postzegelhandelaren, die wél 
ongeveer wisten wat de zegels waard 
waren. Vooral de zegels uit Brunei, 
een staatje op het Indonesische eiland 
Borneo, gingen als zoete broodjes 
over de toonbank. Ik moet er wel bij 
vertellen dat er ook handelaren waren 
die meer boden dan ik vroeg, maar die 
waren in de minderheid.

Bontjas
In onze wijk woonde een handelaar/
verzamelaar en het gerucht deed de 
ronde dat hij van de winsten op de 
postzegelmarkt een bontjas voor zijn 
vrouw had gekocht. Ik had geen zin 
in deze handelaren te spekken en 
besloot maatregelen te nemen; ik ging 
naar de bibliotheek waar ik middagen 
doorbracht om al mijn zegels op te 
zoeken in de verschillende postzegel-
catalogussen en te kijken wat ze waard 

waren.
Op een middag, ik zat er weer te 
bladeren in een postzegelcatalogus, 
ditmaal van Zuid-Afrika. Ik schrok 
van de bedragen die ik zag staan. Je 
had toen in Zuid-Afrika postzegels in 
twee talen; in het Afrikaans en Engels 
en ik had ze beiden; ik rekende me al 
helemaal rijk. Toen de euforie wat was 
gezakt en ik nog eens goed had ge-
keken, bleek dat de zegels aan elkaar 
hoorden te zitten, dan waren ze veel 
geld waard en dat was bij mij niet het 
geval. Wat een deceptie! Ik had helaas 
geen dure zegels in mijn bezit.

Zegels met schepen
Ik ging steeds minder naar de post-
zegelmarkt en had besloten alleen 
nog Nederlandse zegels en zegels 
met schepen erop te verzamelen, dat 
krijg je als je vader zeeman is. Ik 
deed andere dingen, onder andere 
pleintjesvoetbal. Het verzamelen van 
postzegels bleef wel latent aanwezig.

Verkopen
Velen jaren later, ik werkte inmid-
dels als ambtenaar bij de gemeente 
Utrecht, werkte ik samen met een 
paar collega’s die actief postzegels 
verzamelden. Ik werd door hen weer 
een beetje besmet met het verzamel-
virus. Midden jaren 80 kreeg ik te 
maken met wat financiële tegenvallers 
en besloot zowel mijn boeken als mijn 
postzegels te verkopen. Ik begreep 
toen wel dat postzegels steeds minder 
waard werden, dat speelde bij de 
verkoop ook mee. Van de verkoop van 
de postzegels heb ik nooit spijt gehad, 
maar van mijn boeken wel!

Treurig gezicht
Een paar jaar geleden fietste ik op 
zaterdagmorgen langs de Vismarkt. Ik 
was op weg naar boekhandel Broese 
en zag dat er nog slechts een paar 
mensen op de postzegelmarkt aanwe-
zig waren. Ik vond het een beetje een 
treurig gezicht. Zelf heb ik een tijd 
lang met plezier postzegels verzameld 
en volgens mij is er met postzegels 
verzamelen nog steeds niets mis.

Ton van der Heijden
A.heyden@ziggo.nl

Zegels weg voor een habbekrats
Ik denk dat ik een jaar of 12 was toen ik serieuze interesse 
kreeg in het verzamelen van postzegels. De directe aanleiding 
was dat mijn oudere broer Wim zijn Davos postzegelboek aan mij 
had gegeven. Hij had blijkbaar geen zin meer om postzegels te 
verzamelen. 
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Gezicht op enkele panden op de Vismarkt te Utrecht, met op de voorgrond de postzegelmarkt 
op de Kalisbrug in de jaren zeventig (foto: P.W.F. van Raaij)

Afbeelding van enkele mensen op de postzegelmarkt op de Kalisbrug (Vismarkt) te Utrecht, 
1965 (Foto; Gemeente Archief Utrecht)

Spoorpunten
Toen ik onlangs in de vitrine 
van Neplenbroek in Zeist 
spoorpunten zag liggen, dwaal-
den mijn gedachten af naar 
mijn jeugd in de jaren vijftig 
(Dat kon, want ik had nog 
diverse klanten vóór mij). Mijn 
broer en ik zaten op de Petrus 
Canisiusschool in de Minstraat 
in Utrecht.

Wij kregen van onze ouders ieder 
twaalf cent mee voor een flesje melk bij 
ons brood tussen de middag. Dat kon-
den wij dan kopen bij melkhandel Van 
Putten, tegenover de school op de hoek 
bij de Minstroom. Echter, in overleg 
kochten wij voor zeventien cent een fles 
karnemelk en dronken die om beurten 
leeg. Eén keer hebben wij de zuurgraad 
van de karnemelk willen verminderen 
door (in de winkel) suiker in de fles te 
gieten, maar dat was geen succes. Het 
meeste viel ernaast en mevrouw Van 
Putten was niet blij.
Samen hielden wij zo iedere keer zeven 
cent over, die wij spaarden totdat wij 
genoeg hadden om 10 cent – de prijs 
van een spoorpunt – uit te geven. Deze 
kochten wij bij Do Schat, op de hoek 
van de Minstraat en de Abstederdijk en 
verdeelden die eerlijk.
Over de inhoud van deze spoorpunten 
gingen toen diverse verhalen. Volgens 
de één bestond die uit koekkruimels, 
volgens de ander mislukt gebak en een 
derde wist te vertellen dat het opveegsel 
was (volgens viesneuzen wellicht ook 
van de grond). Maar wij konden er van 
genieten.

Wij brachten vaker een bezoek aan Do 
Schat. Zoals gebruikelijk in die tijd bij 
de Petrus Canisiusschool gingen wij 
vóór school nog naar de St. Aloysius-
kerk aan de Adriaan van Ostadelaan. 
Maar de mis was nog niet afgelopen of 
wij gingen als een speer op onze step 
naar de bakkerij. Daar mochten wij de 
vuilnisbakken buiten zetten en wachten 
tot die waren geleegd. Deze brachten 
wij daarna weer naar binnen en moch-
ten er dan uit de mislukte gebakjes een 
uitzoeken. Ook dat was weer smullen.

Terug uit mijn gedachtewereld kon ik 
het niet laten om, toen ik aan de beurt 
was, weer spoorpunten te kopen.

Gerard van Keeken
gerard@vankeeken.org

 
De postzegelmarkt op de Kalisbrug boven de Oude Gracht in 1970 (foto: Gemeente Archief 

Utrecht.)
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Charmant ‘high end’ event in de lanen van Huis Doorn
Brocante & vintage, delicatessen, tuinhaarden & BBQ’s, interieur 
accessoires, outdoor boots, winterse wollen fashion, sjaals & tas-
sen, goud & edelsmeden, kunstenaars en nog veel meer…. U vindt 
het allemaal op de KerstFair van Huis Doorn, die duurt van 12 tot 
en met 15 december. Kortom héérlijk kerstshoppen en inspiratie 
opdoen in ‘the most wonderful time of the year’. geniet met een 
glaasje Glühwein in de hand van live gezongen Christmas Carols of 
de shows van het Fries Paarden showteam ‘De Dunsjede Hynders’. 
Verbaas je over het rijke leven van Wilhelm op Huis Doorn waar prachtige zilveren tafelstukken, hand-
beschilderd servies en verguld kristal de eettafel van de Keizer sieren. Maak een praatje met Butler Paul 
die je alles vertelt over sabreren en ‘tafel etiquette’ zodat je thuis ook vorstelijk kan dineren. Of bezoek 
in het Paviljoen de expositie ‘Fokker!’ (zie ook elders op deze pagina.)
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar 
zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten 
bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over 
een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten 
of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie 
(MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verza-
meling 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 minia-
tuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude 
onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal 
vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. 
Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 
16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 
7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Kunst en curiosa
Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op 
een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelob-
jecten. 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 donder-
dag 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.
 
Vincent Bijlo en The Rossetti’s – Stikstof Zijt Gij
Vincent Bijlo neemt 2019 op geheel eigen wijze door, bijgestaan door zijn huisband The Rossettis, met 
wie hij in 2017 al eens een eindejaarsshow maakte. In deze voorstelling blikt hij terug op een bewogen 
jaar vol klimaat- en boerenprotesten, warmterecords en politieke perikelen. Met mooie liederen en 
conferences. ‘Heel Holland Hackt’ of ‘John Is de Mol’. Het leken Vincent allemaal goede titels voor zijn 
eindejaarsshow, maar uiteindelijk koos hij voor ‘Stikstof Zijt Gij’, een knipoog naar de Bijbelse uitdruk-
king. Want 2019 heeft nogal wat (stik)stof doen opwaaien. Kijk voor meer informatie en toegangskaart-
jes op www.podiumhogewoerd.nl
 
Bijeenkomst ‘Financiën na scheiding’
Bij een scheiding veranderen inkomsten en uitgaven. Een scheiding brengt ook een hoop kosten met 
zich mee. Hoe voorkomt u geldproblemen? In deze eenmalige bijeenkomst krijgt u informatie over 
welke regelingen en toeslagen er zijn. Hoe u geld kunt besparen. En hoe u een overzicht maakt van 
uw inkomsten en uitgaven. Daarnaast biedt de bijeenkomst de mogelijkheid om mensen te spreken 
die hetzelfde hebben meegemaakt. Ook geeft een scheidingsadvocaat voorlichting over je rechten en 
plichten in een scheidingsproces. Er is ruimte om vragen te stellen.
U krijgt antwoord op vragen als: Wat moet u regelen tijdens het scheidingsproces? Hoe ziet mijn 
financiële plaatje er uit na scheiding? Op welke posten kan ik geld besparen? Zijn er regelingen 
waarvoor ik in aanmerking kom? Deelname is gratis. Door naar www.u-centraal.nl/scheiding te gaan 
komt u op het aanmeldformulier voor de bijeenkomst. Een week van te voren krijgt u een definitieve 
bevestiging. Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, belt u dan met 06 – 2333 5893 of mail naar 
Levensgebeurtenissen@U-Centraal.nl Een paar weken na de bijeenkomst belt iemand van U Centraal u 
op om te horen hoe het met u gaat en of u nog vragen heeft.
 
Bazuin Kerstconcert wordt dit jaar wel heel verrassend
Kerstcomposities maar ook een paar ‘uitstapjes’ naar ander repertoire: het is allemaal te horen tijdens 
het Bazuin Kerstconcert in Gorinchem. En als uitsmijter is er naast de beroemde soliste Petra Berger 
en het trio StickArts op slagwerk ook een Pools kinderkoor, het Kathedraalkoor uit Poznan, ook wel de 
Poolse Nagtegalen genoemd. In 1989 was dat koor al eens in de Grote Kerk bij het Kerst-Jubileum-
concert van 100 jaar Bazuin en ook in 1990, 1999 en 2011 deed het koor mee aan de kerstconcerten 
van Bazuin. Soliste Petra Berger is bij De Bazuin ook al lang geen onbekende meer. Onlangs was ze als 
solist bij het jubileumconcert en nu bij het Kerstconcert. StickArts is een slagwerkgroep die speciaal 
voor dit Kerstconcert is geformeerd. Deze formatie bestaat uit Adrie van Werd, Peter Bansberg en Jan 
Hendrik Hootsen. Drie geroutineerde en professionele slagwerkers die elkaar al kennen en met elkaar 
samenwerken vanaf hun jeugd en conservatoriumtijd. (Zie ook elders op deze pagina’s.)
 
Drie nieuwe tentoonstellingen in Nationaal Glasmuseum
In het Nationaal Glasmuseum in Leerdam zijn drie nieuwe tentoonstellingen te zien. ‘De Wachtkamer 
van Roos Bustek’ is een expositie van Koos Buster die dit jaar het glasstipendium van Stichting Stok-
roos is toegekend. Een tweede expositie is ‘Meydam in Kleur, 100 jaar Meydam’. Dit jaar is het 100 jaar 
geleden dat de toonaangevende glaskunstenaar Floris Meydam (1919-2011) werd geboren. Vanaf 1935 
was hij verbonden aan de Glasfabriek Leerdam. De derde expositie betreft ‘50 jaar Glasafdeling Rietveld 
Academie – Highlights uit de Collectie’. Daarmee neemt het Nationaal Glasmuseum deel aan de viering 
van het 50-jarig bestaan van de glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie, dat in mei 2019 van start 
is gegaan. Meer informatie op www.nationaalglasmuseum.nl

Donderdag 12 t/m zondag 15 december
 
KerstFair Huis Doorn
Huis Doorn houdt ook dit jaar weer de vier dagen durende KerstFair. Ruim 
90 specialisten, smaakmakers en vakmensen tonen hun werk. Schuif aan 
bij ‘live cooking’ van culinaire toppers in de Keuken van de Keizer, kom op 
vrijdagavnod naar de KerstFair by Night’ en geniet van de demonstraties van 
edelsmeden, keramisten, tekenaars en tassenmaaksters. Voor meer informa-
tie en bestellen van toegangskaarten: kijk op www.kerstfairhuisdoorn.nl

Zondag 15 december
 
Herdenken op Lichtjesavond
Op de begraafplaats Tolsteeg Maansteenweg 1 (Opaalweg) en 
begraafplaats Daelwijck, Floridadreef 11 in Utrecht is zondag 
15 december van 16.00 tot 18.00 uur een herdenking in het 
kader van Lichtjesavond. Iedereen is welkom. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Voor meer informatie: kijk op www.
utrecht.nl/lichtjesavond

Woensdag 18 december

Bijeenkomst ‘Financiën na scheiding’
Heeft u te maken met een scheiding? Dan moeten er veel dingen worden geregeld. Ook financieel, en in een 
vaak emotionele periode in uw leven. Als u hierbij behoefte heeft aan een steuntje in de rug, met name op 
financieel gebied, dan kunt u een gratis bijeenkomst ‘Financiën na scheiding’ bij U Centraal volgen. De bijeen-
komst vindt plaats op woensdagmiddag 18 december van 13:00 tot 15:45 uur op de Drift 11. Zie voor meer 
data www.u-centraal.nl/levensgebeurtenissen

Vrijdag 20 december

Vincent Bijlo en The Rossetti’s met ‘ Stikstof Zijt Gij’ in Podium hoge Woerd
Vincent Bijlo neemt het jaar 2019 op geheel eigen wijze door, 
bijgestaan door zijn huisband The Rossettis, met wie hij in 2017 al 
eens een eindejaarsshow maakte. Het is tijd om een avond terug te 
blikken en dat is precies wat Vincent gaat doen in het theater met 
zijn voorstelling Stikstof zijt gij! Aanvang: 20.00 uur. Kijk voor meer 
informatie en toegangskaartjes op www.podiumhogewoerd.nl of bel 
de theaterkassa op 030-7210933 van dinsdag t/m vrijdag van 13.00u 
t/m 17.00u en per e-mail op kassa@podiumhogewoerd.nl

Zaterdag 21 december
 
Bazuin Kerstconcert in Gorinchem
Het jaarlijkse Bazuin Kerstconcert in Gorinchem krijgt dit 
jaar een heel verrassende invulling. Met optredens van 
slagwerktrio Stick Arts en soliste Petra Berger en ook een 
optreden van een koor uit het Poolse Poznan staat het pu-
bliek echt iets bijzonders te wachten. Uiteraard treedt ook de 
Koninklijke Harmonie De Bazuin zelf aan. Het concert begint 
om 19.30 uur. Entree € 15,00 per persoon |ncl. thee/koffie 
Kaartverkoop Gorinchem: Primera Arkelstraat en Bruna Pi-
azza Center. Tickets via website: www.debazuin-gorinchem.
nl (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Tot en met 13 april 2020
 
Drie nieuwe Winterpresentaties in Nationaal Glasmuseum
In het Nationaal Glasmuseum in Leerdam zijn drie nieuwe winterpresentaties te zien: De Wachtkamer van 
Roos Bustek – Stokroos Stipendium – Koos Buster Meydam in Kleur – 100 Jaar Meydam 50 jaar Glasafdeling 
Rietveld Academie – Highlights uit de collectie. Kijk op www.nationaalglasmuseum.nl voor meer informatie. 
Nationaal Glasmuseum, Lingedijk 28-30, Leerdam, www.nationaalglasmuseum.nl

Elke woensdag
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling 
deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, 
IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. 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 vrijblijvende taxatie 
van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht bij MPO/Heritage, 
Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

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

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

Esmay Hoekman 030 - 8200570
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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

Naam + voorletters: 

Straat:

Postcode/woonplaats: 

Telefoon:

Email:

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

Ja, ik bestel:

  Oorlog in de 16 

  Een heerlijk leesboek over de topvoet-
ballers die Utrecht heeft voortgebracht, 
van Willem van Hanegem tot Wesley 
Sneijder en van Jan Wouters tot Reinier 
Kreijermaat.Geschreven door schrij-
ver, 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 zet-
ten 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.

        

  Oh ja! Het alfabet van onze 
jeugd 

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

        

  Utrechts Kleurboek 

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

        

  111 plekken in Utrecht die je 
gezien moet hebben 
Utrecht kent vele verborgen schatten. 
Henny van der Eng en Fenna Riethof 
nemen hun lezers mee op een ontdek-
kingsreis die je tot onder de Utrechtse 
straatstenen en ver daarboven brengt. 
Ze wijzen de weg naar 111 bijzondere 
en onvermoede plekken, bieden de beste tips en 
tonen Utrecht op haar veelzijdigst. Beleef Utrecht zoals je het 
nog nooit eerder beleefde!

      

 € 14,95   

 € 24,95   

 € 19,95   

 € 17,99   

 € 18,50   

 € 17,50   

 € 19,99    € 10,00    € 16,95   

      Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag                   

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     
Handtekening:

Utrecht van Toen Kalender 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   14,95
Utrecht 1930-1960  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   24,95
Eerste Bezig Boek (let op: aangepaste verzendkosten 5,75 euro) . . . . . . . . . . . . . . €   19,95
Oorlog in de 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   17,99
Fc Fusie (dvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   18,50
Utrecht Agenda 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    17,50
Oh ja! Het alfabet van onze jeugd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   19,99
Utrechts kleurboek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   10,00
111 plekken in Utrecht die je gezien moet hebben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   16,95
De enige echte Dom-sokken (blauw)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   14,95
De enige echte Dom-sokken (geel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   14,95
Het Ramblers Dansorkest – Hilversum Express (cd)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    17,95

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



  “Ik kwam in 1941 ter wereld in de 
Hofstraat, dat grofweg ligt tussen de 
Wolter Heukelslaan (die toen nog 
Mengelberglaan heette) en de Oud-
wijkerveldstraat. Op nummer 22 stond 
ons huis. Zeg maar gerust ‘huisje’. Ik 
kreeg dezelfde naam als mijn vader, 
die op dat moment schoenmaker 
was: Eef Spierenburg. Mijn moeder 
heette Nel Volp. Dat is een bekende 
achternaam voor veel Utrechters. Haar 
broer Jan had op de Burgemeester 
Reigerstraat een ijzerhandel en broer 
Henk had zo’n zelfde winkel op de 
Laan van Nieuw-Guinea.

     Buitenspelen 
Aan de overkant, in het bovenhuis 
van nummer 11, woonden opa en 
oma Volp. En op nummer 7 oma 
Spierenburg. De Hofstraat was mijn 
veilige, gezellige wereld. Wij kinderen 
speelden altijd buiten: verstoppertje, 
1-2-3-wie heeft de bal, kaatsenbal en 
voetbal. We haalden een keer iets uit 
met de opslagruimte van Do Schat. 
Die was op de hoek van onze straat. 
Door een deurkier lukte het ons een 
houten kistje met krenten om te gooien 

en zo konden we lekker snoepen.

   Trein 
Als de politie eraan kwam op de fi ets, 
vluchtten we weg naar de Heilighart-
kerk. Wie niet rooms-katholiek was, 
moest dan wel even een kruisje slaan, 
natuurlijk. Ik herinner me ook dat we 
speelden bij het Maliebaanstation. We 
hebben daar nog eens meegeholpen 
met het bevoorraden van een trein die 
naar Lourdes ging.

   Kolenkachel 
In ons huis op de Hofstraat hadden 
we een kolenkachel in de woonkamer. 
Dat was de enige warmtebron. En dus 
zetten mijn ouders daar de zinken teil 
neer, als mijn zusje en ik in bad moes-
ten. Als de kachel uitging, was dat ‘s 
avonds het sein om naar bed te gaan. 
We sliepen direct onder het dak. Als 
het regende, hoorden we de ‘muziek’ 
van waterstraaltjes en druppels in de 
goot. Daar viel ik heerlijk van in slaap. 
En ‘s ochtends was er altijd het ritueel 
van het aanmaken van de kachel.

   Gekke Bart 
Er kwam wel eens een lommerd 
met een bakfi ets de straat in. Later 
hoorde ik dat het ‘gekke Bart’ was, 
die voorkomt in het lied van Herman 
Berkien. De mevrouw van nummer 15 
haalde een keer twee paar rolschaatsen 
uit zijn handel. Die kregen mijn zusje 
en ik van haar. Er volgde wel een 
woordenwisseling die door Bart werd 
beslecht met de zin ‘afreken later!’ Dat 
begrepen we toen niet. Later wel, want 
zij verdiende haar geld met het oudste 
beroep ter wereld.

   Café Oudwijk 
Mijn moeder deed boodschappen in de 
straat. Bakker de Jager was mijn grote 
vriend. En bij juffrouw Sluis kochten 
we groente, fruit en aardappelen. Als 
ik daar voor mijn moeder boodschap-
pen deed, zei ze altijd na afl oop ‘mond 
open!’. Dan kreeg je een ‘pruim’ 
zuurkool-uit-het-vat in je mond. Dat 
had je dan maar lekker te vinden. Aan 
dezelfde kant van de straat zat Café 
Oudwijk met kastelein Jan van Gent. 
Hij was onze EHBO-man. Daar ging 
je naartoe voor een pleister of het prik-
ken van een blaar.

   Gekke vragen 
Verder was de Maliebaanschool na-

tuurlijk lekker dichtbij. Uit onze wijk 
liepen meerdere kinderen daar naartoe. 
Een tijdje was Wessel te Gussinklo 
daar mijn schoolvriendje. Hij stelde 
me altijd gekke vragen, weet ik nog 
wel: “Wie zou je het eerst iets willen 
aandoen, je vader of je moeder?” Het 
grappige is dat hij nu een gelauwerd 
romanschrijver is.

   Werkspoor 
Na de ULO ben ik in Utrecht naar de 
bedrijfsschool van Werkspoor gegaan. 

Mijn vader werkte daar. Die school 
was voor mij een goede keus. Daar 
snapte ik ineens wel de moeilijke vak-
ken meetkunde en algebra. Ik was ver-
baasd. Toen mijn vader bij Hoogovens 
ging werken, volgde het gezin hem en 
hebben we Utrecht verlaten.

  Eef Spierenburg
e.spierenburg2@kpnplanet.nl   

 Een � jne jeugd in Oudwijk   
  Eef Spierenburg (78) woonde zijn jeugd lang in Oudwijk. Hij be-
waart er warme herinneringen aan. Jim Terlingen heeft ze voor 
hem opgeschreven. 
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 Eef Spierenburg voor zijn geboortehuis   

    

28 JAN THE BIG CHRIS BARBER BAND
2 FEB PETER BEETS TRIO & FAY CLAASSEN
14 FEB JAZZ ORCHESTRA OF THE CONCERTGEBOUW
 MILES DAVIS 1960
5 MRT BRAD MEHLDAU TRIO
19 MRT CHICK COREA TRILOGY
 WITH CHISTIAN MCBRIDE AND BRIAN BLADE
3 & 4  TRANSITION FESTIVAL
APR MET O.A. JAN GARBAREK GROUP,
 ERIC VLOEIMANS, JOHN SCOFIELD
2 MEI DUTCH SWING COLLEGE BAND
12 MEI LIZZ WRIGHT
22 MEI PAT METHENY SIDE EYE

BEKIJK HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP
TIVOLIVREDENBURG.NL/JAZZ
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Door zijn leer- en weetgierigheid 
kocht hij toen al oude boeken, die 
hij netjes van een kaft voorzag en 
bewaarde. Op zijn achttiende kreeg hij 
verkering en trouwde een jaar later. 
Dat leverde al spoedig enkele kinderen 
op. Om het gezin te onderhouden ging 
hij op zoek naar bijverdienste. Hierbij 
kwamen de door hem verzamelde 
boeken van pas. Hij begon een leesbi-
bliotheek. De oudste van zijn kinderen 
nam een krantenwijk, zijn vrouw 
bestierde de bibliotheek en Hoonte sr. 
ging tot diep in de nacht kelneren. Van 
de bijverdiensten ging zoveel mogelijk 
in een spaarpot die onder een losse 
plank in de vloer was verborgen.

Ontslag
De bibliotheek aan de Willemstraat 19 
floreerde en al spoedig kon nummer 
17 aan het bestaande pand worden 
toegevoegd. Maar het harde werken 
en de weinige nachtrust begonnen zich 
te wreken. Ernstig overspannen moest 
hij kiezen: of ‘zetter in loondienst’ of 
‘eigen baas in de leesbibliotheek’. Hij 
koos het laatste en nam na 25 jaar als 
zetter in loondienst ontslag.

Een trouwe lezer van de bibliotheek 
werd ernstig ziek. Wetend dat zijn le-
ven ermee gemoeid was, bood hij zijn 
goede vriend Hoonte zijn drukkerijtje 
te koop aan. Onder één voorwaarde. 
Hij moest dan ook zijn 19-jarige 
handzetter overnemen. Wat zou er in 
hem zijn omgegaan? Van gezel hand-
zetter ineens baas van een bedrijf met 
personeel. De keus werd gemaakt en 
er werd tot koop besloten. Nu kwam 
de spaarpot goed van pas.

Neusje voor zaken
Dit was dus in februari 1901 het begin 
van Drukkerij en Bibliotheek Hoonte. 
De inventaris bestond uit een zetbok 
met letterkasten, een degelpers en 
een Franse snelpers. De meegekomen 
zetter heette J.C. (Jan) Douze, die tot 
op de dag van zijn overlijden 72 jaar 
in dienst van het bedrijf bleef en op 
91-jarige leeftijd in 1973 overleed.
Dat Hoonte sr. een neusje voor zaken 
had bleek al spoedig. Hij kon zich in 
vrijheid ontplooien en drie maanden 
na zijn start trad de tweede medewer-
ker in dienst. Kees Jongerius, die later 
vele jaren chef van de drukkerij was. 

Kees heeft nog zijn 60-jarig jubileum 
gevierd. Wat dit drietal in de eerste 
jaren heeft gepresteerd, laat zich moei-
lijk beschrijven. Feit is dat de goede 
sfeer en de hulp van de kinderen van 
vader Hoonte fors hebben bijgedragen 
aan de groei van de drukkerij. Het 
woord ‘ruimte’ werd zo al spoedig een 
nachtmerrie, maar tot grote vreugde 
kon als een geschenk pand nummer 
15 worden aangekocht. Na een eerste 
verbouwing kon de drukkerij haar 
vleugels wat wijder uitslaan. Dat 
was nodig, want de klanten, die vaak 
bevriend raakten met vader Hoonte, 
werden talrijker en steeds meer nam 
de bekendheid van de drukkerij toe.

Menselijkheid
Ook enkele banken en bonden vonden 
de weg naar de Willemstraat, waar-
door de opdrachten groter en talrijker 
werden. Er werden ook veel biljetten 
gedrukt en juist die opdrachten namen 
een grote vlucht. Toen ook de panden 
14 en 14A werden aangekocht, werd 
hierin speciaal de biljettendrukkerij 
gevestigd.
Toen in 1913 het 12,5 jarig jubi-

leum werd gevierd waren er 25 
medewerkers in dienst, waaronder 
de drie zonen van vader Hoonte. In 
de oorlogsjaren 1914-’18, waarin in 
opdracht van de Gemeente Utrecht 
de distributiebonnen werden gedrukt, 
stagneerde de groei tijdelijk. Maar 
daarna groeide het bedrijf enorm. Het 
25-jarig bestaan werd gevierd met 70 
medewerkers. Mede door het zakelijk 
inzicht van vader Hoonte en de bijzon-
dere sfeer van warme menselijkheid 
die van hem uitging. In 1938 kwam 
op 74-jarige leeftijd een einde aan dit 
werkzame leven. Zijn nagedachtenis 
werd geëerd door een plaquette met 

zijn beeltenis in de receptie van het 
bedrijf. Daaronder, achter glas, een rij 
ingekafte boeken met de spreuk: “Wat 
is van deze boekenrij de zin, wel heel 
gewoon, het was het begin”. Later 
verwierf het bedrijf de panden 11 t/m 
27 in de Willemstraat, behalve bakker 
Verbraeken. 1 Januari 1990 verhuisde 
het bedrijf, mede door acties van het 
Buurtcomité, naar de Zeehavenkade 
nabij de meubelboulevard. In 1973 
werd de onderneming van een NV een 
BV. De naam veranderde in Hoonte-
Holland Grafische Industrie bv.

Frans Waroux (fhwaroux@gmail.com)

Drukkerij Hoonte in de Willemstraat
De van oudsher bekende drukkerij Hoonte was een familiebedrijf dat onder deze naam in 1901 het 
licht zag. Grondlegger van het bedrijf, de heer E.H. Hoonte sr., deed eerder als leerlingzetter zijn intre-
de in het grafisch bedrijf. Dat bleek een schot in de roos en hij werd een bekwaam grafisch vakman.
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U kent Jan misschien als dirigent, 
cabaretier, componist, pianist en schil-
der, maar Jan zingt ook graag en heeft 
veel contacten in de muziekwereld.

Op een zomerdag kreeg ik een appje 
van hem: ‘Zeg Irene, wat zou je ervan 
vinden als wij samen gaan zingen met 
die Hofstädter Musikanten. Het gaat 
om een optreden vóór de taptoe in 
AHOY!’ Ik kreeg het er warm van en 
om het maar eerlijk te zeggen; daar 
moest ik wel even over nadenken. 
De engste scenario’s gingen door 
mijn hoofd; ik zong niet zoveel meer, 
moest alles uit het hoofd leren, Ahoy, 
voor hoeveel mensen staan we dan te 
zingen, kan ik het nog wel…..

De tweestrijd met mezelf was begon-
nen; wel leuk natuurlijk, wat een 
eer dat ik gevraagd wordt, oh die 
zenuwen, als ik ze maar de baas blijf! 
Wikken en wegen en uiteindelijk, door 
een flinke duw in de goeie richting 
van Jan, zegde ik toe. Ik schafte een 
nieuwe Dirndl aan, dan kon ik niet 

meer terug. Jan mailde de teksten 
en de muziek naar mij en…..ik was 
verkocht.

Vroeger werd bij mijn ouders thuis 
vaak de plaat van Ernst Mosch op-
gezet. Als we voor de vakantie onze 
groentezaak gingen sluiten, moest 
alles schoongemaakt worden. Mijn 
moeder haalde dan de platenspeler 
naar beneden en ieder jaar schalde het 
nummer Urlaubsschein van Ernst uit 
de speaker. We poetsten en boenden 
en zongen ondertussen uit volle borst 
mee. Zoek het eens op Youtube en u 
hoort de vrolijkheid die wij samen 
hadden, de vakantie begon!

Dat was toen, maar nu mocht ik met 
Jan en het orkest optreden. Ik oefende 
iedere dag de teksten en muziek, 
tijdens de afwas of het strijken. Af en 
toe kreeg ik kippenvel en zelfs tranen 
in mijn ogen als ik terugdacht aan die 
tijd thuis. Wat zouden mijn ouders het 
prachtig gevonden hebben dit mee te 
maken!

Jan moest voor deze happening hele-
maal uit Zwitserland komen. Hij had 
er een lange treinreis met vertraging 
voor over om onze droom in vervul-
ling te laten gaan. Zo bijzonder! 
Tijdens de repetitie in Den Haag was 
het ons al duidelijk, het smaakte naar 
meer.

Ik kon mijn enthousiasme moeilijk 
in toom houden en stond bijna te 
springen van blijdschap. Ik bedankte 
het orkest dat ze ons gevraagd hadden 
en vertelde waarom ik er zo blij van 
werd. “Nou, dat is te zien”, zeiden de 
muzikanten. Met een bos zelfge-
kweekte chrysanten van een van de 
orkestleden en onze hoofden in de 
wolken reden we naar huis.

En toen was de dag daar. Vroeg in de 
ochtend reden we, al repeterend en in 
de stromende regen, richting Rotter-
dam. Jan had een originele Lederhose 
aan en ik mijn Dirndl. We leken Heidi 
und Peter wel in onze outfit. In Ahoy 
stonden de muzikanten ons al op te 

wachten. Natuurlijk moesten we wel 
even bij het borstbeeld van Lee To-
wers op de foto, als bewijs dat we echt 
in Ahoy waren.

We kregen een mooie plek in de hal 
waar ons optreden zou plaatsvinden. 
Niet in de grote zaal, maar daar waar 
het publiek binnenkwam. Er vormde 
zich steeds een kring van toeschou-
wers om ons heen. Mensen die mee-
zongen, -klapten en -deinden op de 
muziek. Iedereen genoot, er hing een 
heerlijke sfeer. Tijdens een korte pauze 
kwam er een mevrouw naar me toe. 
Ze vroeg of ik de schrijfster van die 
leuke verhalen in De Oud-Utrechter 
ben. Dat ik dáár werd herkend, ik was 

er beduusd van.

Jan genoot, net als ik, met volle teugen 
van ons optreden. We zongen over 
Marie die gekust werd, over bergen 
en dalen, bier en wijn en de tijd vloog 
om. Het was meer dan geslaagd en er 
werd ons gevraagd of we dit misschien 
nog eens willen doen. Daar hoefden 
we niet lang over na te denken. Gráág 
zelfs, onze 
outfit hangt al 
klaar!

Irene Kraaijen-
hagen

 

Een droom komt uit!
U heeft vast weleens gehoord van guilty pleasures. Vertaald in het Nederlands is het een pleziertje 
waar je je eigenlijk een béétje voor schaamt, omdat ‘men’ het misschien niet van je verwacht. Ik 
heb er zo een: zingen bij een Egeländer kapel. Zo’n blaasorkest die van die heerlijke, traditionele 
muziek speelt van o.a. Ernst Mosch. Ik had het er weleens over met onze vriend Jan van Maanen en 
hij bekende dat hij ook groot fan van dat genre is en het hem ook leuk leek daar iets mee te doen.
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GEEF DEZE UNIEKE ERVARING CADEAU

IN SAMENWERKING MET MEDIAPARTNER



Langharigen
Ongetwijfeld herinnert u zich ook 
nog de komst van The Beatles in de 
jaren 60 – 70. In Nederland vielen zij 
voor het eerst op door hun lange haar. 
Schande werd ervan gesproken. Uiter-
aard kwam dat doordat de bevolking 
lang haar bij mannen niet gewend 
was. Vooral een aantal jonge mannen 
lieten toen ook hun haar groeien en 
gingen zich afzetten tegen de heer-
sende moraal in het algemeen en tegen 
het establishment in het bijzonder. Uit 
die denkbeelden kwam bijvoorbeeld 
de krakersbeweging naar voren. Zelfs 
in de huidige tijd spreekt men nog van 
langharig werkschuw tuig. Die waren 
er natuurlijk wel, maar ze deden ook 
een beroep op een uitkering. Uiteraard 
is dit een generalisatie. Het was echter 
relatief gezien een kleine groep die 
zich hieraan schuldig maakte. Dat zie 
je bijvoorbeeld ook aan figuren in een 
stadion bij het voetbal, in één keer zijn 
alle supporters hooligans. Zo zijn ook 
alle Belgen dom, alle Schotten zuinig 
en alle schoonmoeders onuitstaanbaar, 
terwijl ik zelf een schoonmoeder heb 
gehad waar ik heel goed mee kon 
opschieten, dat laatste bleek trouwens 
wederzijds.
Maar waar ik u graag van in kennis 
wil stellen, is dat reeds lang geleden 
over de haardracht heel wat te doen 
is geweest in het kerkelijk leven van 
de zeventiende en achttiende eeuw! 
Eerlijkheidshalve heb ik daar pas kort 
geleden over gehoord. Geloof het of 
niet, maar rond 1640 begonnen de 
klachten te komen. De synode van 
Brielle gelastte in dat jaar ‘acht te 
nemen op de habituagie en lang haar 
van sommige studenten en proponen-
ten’. Ook verschillende predikanten 
begonnen zich aan het lange haar 
te ergeren en zij lieten dan ook niet 
na om er vanaf de kansels tegen te 
waarschuwen. Men vond mannen die 
lange haren dragen als vrouwen, zo 
monstrueus en onnatuurlijk, alsof zij 
tanden hadden als leeuwentanden; 
want zowel het een als het ander is 
een brandmerk van de antichristelijke 
sprinkhanen. Natuurlijk was lang niet 
iedereen het met hen eens. Er werd 
aangetoond dat ook in nog vroeger 
tijden lang haar bij mannen gevonden 
werd en dat niemand daar enige aan-
stoot aan had genomen. Zo zie je maar 
weer dat elke jaargetijde zijn eigen 
problemen kent.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Bedankje
Heerlijk is het zoveel leuke reacties te 
ontvangen op het genoemde artikel. 
Er zijn zelfs vragen beantwoordt, 
zoals; de schoenenzaak op de Sweder 
van Zuylenweg blijkt Venema als 
naam te dragen en niet Van Kouwen. 
Met die naam wist iemand me weer 
op het rechte pad te krijgen wat 
betreft een andere schoenenzaak, 
dat bleek Van Kouwenhoven te 

zijn op de Amsterdamse Straatweg, 
even voorbij het Ondiep en naast 
de monumentale gebouwen van ´t 
Abattoir. Een mevrouw raadde me 
aan toch maar die mantelzorger aan 
het werk te zetten en me alvast op de 
toekomst voor te bereiden. Door les 
te nemen. Uit Hoograven ontving ik 
een berichtje van een mevrouw die 
zich heel veel kleine winkeltjes en 
bezorgers herinnert, maar ondanks 
haar jeugdige leeftijd geen inkopen 
doet via internet. Een dame die nog 
voor haar even oude buurman (88) de 
inkopen doet en dus heel wat fiever is 
dan ik. Een beetje jaloers ben ik wel. 
Verder een straatgenoot; altijd leuk 
om herinneringen op te halen. En een 
medeschrijver die zich meldde voor ik 
wist dat het geplaatst was. Verder kan 
ik melden dat ik kopen via internet zo-
lang mogelijk zal uitstellen. We moe-
ten niet te lui worden en in beweging 
blijven. Heb in Overvecht de Buurt 
Mobiel ontdekt en zijn voortreffelijke 
vrijwilligers, die mij naar elke plaats 
brengen die ik maar noem. Zelfs de 
tandarts in Tuindorp schuwen ze niet. 
Ha ha, ik ben het slachtoffer, niet 
zij. De bloemenman die zo mooi het 
artikel sierde, heeft bij mijn moeder 
nooit iets afgeleverd. Daar was eerlijk 
gezegd geen geld voor. Vader bracht 
weleens een bos mee, maar dat was 
om iets te vieren, een speciale dag. 

Verder plukten wij op het land achter 
de Pekstraat wilde bloemen. Kikker-, 
schapen-, paarden- en pinksterbloe-
men. Verder was het assortiment 
kamille, klaproos, korenbloem en 
pispotjes. Bij de sloot van boer Bosch, 
rietpluimen en sigaren. Ik dacht alle 
leveranciers te hebben genoemd, maar 
helaas is me er toch een ontsnapt. De 
olieman die litertjes olie leverde voor 
het petroleumstel, dat een belangrijke 
schakel bleek te zijn in het perfecte 
suddervlees dat regelmatig op ons 
bord lag. Alsnog genoemd en ik meen 
dat hij in de Lelimanstraat woonde. In 
de Lelimanstraat was ook een slager, 
maar daar wilde ik nooit heen, omdat 
ik daar in de winkel door een wesp 
ben gestoken; een jeugdtrauma van 
jewelste dus. Vandaar de klandizie op 
Mariëndaal. Dank aan allen.

Senta de Haas (atnes@live.nl)

Sinterklaas
Bij ons werd Sinterklaas ieder jaar ge-
vierd. Als de Sint in het land was aan-
gekomen, mochten we op zaterdag-
avond onze schoen zetten. ‘s Zondags 
gingen we al vroeg ons bed uit om te 
kijken of er wat in de schoen zat. Mijn 
moeder spaarde altijd de bonnetjes die 
op de margarine van Gouda`s Glorie 
zaten. Daar kon je sparen voor heel 
mooi speelgoed. En ze spaarde de 

bekende oranje kassabonnen van De 
Gruyter. Waar dan mooie cadeautjes 
voor ons van werden gekocht. Ook 
gingen we ieder jaar Sinterklaas 
vieren bij mijn opa en oma, mijn oom 
en tante en mijn nichtje kwamen dan 
ook. Wat wel raar was; mijn oom 
moest altijd ineens naar zijn werk 
toe. Als er dan met een hoop kabaal 
die avond werd aangebeld, deed mijn 
moeder altijd de deur open. Zo ook 
die keer; we hoorden mijn moeder zo 
hard lachen, we vonden wel dat Piet 
er vreemd uitzag. Maar wij keken 
naar de zak met cadeautjes, dat was 
veel belangrijker voor ons. Jaren later 
hoorden we dat het een mombakkes 
was die Piet op had. Mijn broer riep 
ieder jaar ‘ik geef Piet een keer een 
lel’. Maar na dat mombakkes hebben 

we hem er nooit meer over gehoord 
om de Piet te slaan.
Een keer is de Sint bij ons thuis op 
bezoek geweest. Ik mocht, als klein 
meisje, op schoot zitten. Maar wat 
ik toen zag; de baard zat vastgeplakt 
met plakband! Later, toen ik aan mijn 
moeder vroeg waarom dat was, ant-
woordde ze dat het tegen het zweten 
was en ik geloofde dat. We gingen 
ook wel naar de Galeries Modernes, 
daar zat Sinterklaas ook. Mijn moeder 
moest dan eerst langs de kassa en 
daarna gingen we naar binnen. En 
mochten we op schoot bij de Sint. 
Daarna kregen we iets van snoep mee 
(vandaar dat mijn moeder eerst naar 
de kassa ging)! Maar op 5 december 
`s avonds na het eten werd er hard op 
de ramen gebonkt en bij de deur stond 
dan de wasmand vol met cadeaus. Wat 
hebben wij in onze kindertijd van deze 
Sinterklaastijd genoten.

Bep Sturkenboom
bepsturkenboom@hotmail.com

Roodharigen
Toen ik onlangs een roodharige 
jongeman op de televisie zag, moest 
ik onmiddellijk terugdenken aan mijn 
eigen jeugd. Ook ik was namelijk 
roodharig en natuurlijk werd ook ik 
uitgescholden voor: “rooie”, of “vuur-
toren” enz. Maar het kwaad straft 
zichzelf. Toen een van de jongens in 
de schoolklas mij weer aan het uit-
schelden was, hoorde de meester het. 
Voor straf moest de scheldbrok twee 
uur, met zijn handen op zijn rug, in 
de hoek staan. Mijn moeder zei, toen 
ik vertelde dat ik weer uitgescholden 
was: “schelden doet geen pijn”. Mis-
schien daarom deed het schelden mij 
eigenlijk weinig. Ik heb er in ieder 
geval geen trauma aan over gehou-
den. Verbeeld ik het mij nu, of zag je 
vroeger meer roodharigen? Ik weet 
het niet, maar tegenwoordig is het een 
zeldzaamheid als je ze tegenkomt, ter-
wijl je dat zelf niet bepaalt. Mogelijk 
komt het in een familie voor, maar dan 
nog. Het bijzondere was, dat mijn haar 
eerst rood was, daarna werd het rood-
bruin (veel dames waren toen jaloers 
op die kleur) en tenslotte redelijk grijs. 
En dat alles zonder kleurvloeistoffen.

Theo de Ruiter
ruit 2181@planet.nl
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Hongerwinter

In dezelfde week dat Jo(ke) van Kouwen haar derde brief schreef aan haar familie in Losser, at ik op de Leidseweg in 
Utrecht vrolijk mijn bakje met pap leeg. Mijn vader werkte bij de PUEM en met de collega’s waren zij in staat toch hun 
kostje in de provincie bij elkaar te ‘scharrelen’. Daar moest dan zelf wel voor gewerkt worden, zoals de beide andere 
foto’s laten zien. Op 5 juli 1943 stonden ze het land te bewerken (schoffelen tussen de aardappels?) en op 19 oktober werd 
geoogst. Om 14.00 uur werd het vrachtwagentje volgeladen. Twee uur later zaten ze weer (?) aardappels tussen het stro uit 
te halen en tenslotte, met de zakken tussen hen in, uit te rusten.
Ik heb er geen tekst of brieven over, maar mijn vader hield nauwgezet de tijdstippen van de gemaakte foto’s bij. Hij staat 
zelf op de foto met vier mannen met hoed en strik. Hij had ook een vooruitziende blik, want zeven maanden later zat ik 
mijn bakje leeg te eten… Ik neem ook aan dat ze in ‘44-’45 op dezelfde manier aan eten kwamen. Aan de kleding te zien 
waren het allemaal kantoorcollega’s. Een nauwkeurige blik op de op de achtergrond staande woningen/boerderijen leert 
dat het zich op hetzelfde land afspeelde. 
Maar waar? Geen idee … Het doet me 
opeens denken aan wat Rijk de Gooier 
in zijn boek ‘Krentebollen, kogels en 
klatergoud’ uit 1968 beschrijft.

Ed. Schulte
Burg. van Beugenstraat 22, 4904 LT 
Oosterhout
0162-422315/06-53197294

Wat is dit voor clubje?

Is er iemand die weet wat voor clubje op deze foto staat en waarom deze foto 
gemaakt werd? Er staan twee familieleden van mij op. Het kind op het paard 
is Wil Dix en de oudere persoon geheel rechts op de foto is Til Hesse. Geen 
van beide kunnen zich ook maar iets herinneren van de foto. Maar misschien 
u wel? Ik ben benieuwd.

Mevr. Dix van Tuil
Sluyterslaan 445
3431 BK Nieuwegein
030-6052347

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



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.

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 vooraan-
melding vooraf. Gaat u mee?

Repair cafés in Utrecht
In een Repair Café worden je kapotte 
spullen gerepareerd. Lampen, huis-
houdelijke apparaten, elektronica, ge-
reedschap (elektrisch en mechanisch), 
speelgoed, kleding, huishoudtextiel, 
kleine meubelstukken, fietsen, eigen-
lijk alles dat redelijk eenvoudig te 
vervoeren is. Handige vrijwilligers la-
ten zien hoe je de spullen herstelt. De 
toegang tot het Repair Café is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt 
gewaardeerd. De sfeer in een Repair 
Café is ongedwongen en informeel. Je 
kunt een babbeltje maken met andere 

bezoekers. Eventueel met een kopje 
koffie erbij. Dit is – net als thee en 
fris – tegen een schappelijk prijsje 
verkrijgbaar. In Utrecht zijn tien repair 
cafés waar u op vaste tijdstippen 
terecht kunt. Meer informatie daarover 
is te vinden op internet. Kijk op: 
http://rcu001.repaircafe-utrecht.nl

Truien laten repareren
Het is wollen truienweer! Zit er een 
gaatje in? De handige naaister van 
het Repair Café weet er raad mee! 
Zaterdag 14 december is Repair Café 
Lunetten open, van 10.00 tot 12.30 
uur. Ook voor de reparatie van je 
Kerstverlichting, je huishoudelijke 
apparaten, audio-visuele apparatuur, 
gereedschap, fietsen of kleine meubels 
is er deskundige hulp. Alles dat mak-
kelijk vervoerd kan worden, wordt 
aangepakt. Locatie: Buurtcentrum De 
Musketon, Hondsrug 19. Iedereen is 
welkom! Toegang is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Meer informatie is verkrijg-
baar via e-mailadres repaircafelunet-
ten@gmail.com, www.facebook.
com/repaircafelunetten of Twitter @

repaircafelunet.

Repair Café Votulast
Is je Kerstverlichting niet in orde? 
Gelukkig is Repair Café Votulast deze 
maand nog een keer open! Zaterdag 
14 december kun je er tussen 13.00 
en 15.00 uur binnenlopen. Handige 
vrijwilligers helpen bij de reparatie. 

Ook andere kapotte spullen die je 
makkelijk kunt vervoeren, worden 
aangepakt, zoals huishoudelijke appa-
raten, video- en geluidsapparatuur, ge-
reedschap (elektrisch en mechanisch), 
kleine meubels, textiel en fietsen. En 
iedereen is welkom! De toegang is 
gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Locatie: Buurt-

centrum De Leeuw, Samuel van Hou-
tenstraat 1. Meer informatie via Henny 
Boer, e-mailadres Sandervankappel@
yahoo.com, of www.facebook.com/
buurtcentrumdeleeuw. Website Repair 
Cafés in Utrecht: repaircafe-utrecht.nl.

 

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte UtrechterDinsdag 10 december 2019pagina 14

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.

Inschrijving Utrecht Marathon 
geopend

Zondag 19 april 2020 is de 39e editie van 
de Utrecht Marathon. De deelnemers lopen 
langs de highlights van de stad en finishen 
op het Utrecht Science Park waar Running, 
Food en Music centraal staan. Omdat ook 
de nodige ouderen vast de loopschoenen 
weer willen aantrekken: de inschrijving is 
inmiddels geopend. Inschrijven is mogelijk 
via www.utrechtmarathon.com
Met een vernieuwd programma en mu-
ziekpunten langs het parcours wordt van 
de Utrecht Marathon een sfeervol Utrechts 
evenement gemaakt. De verschillende 
oude- en nieuwe stadsdelen van Utrecht 
zijn door het marathonparcours (42,195 
km) aan elkaar verbonden. De combinatie 
van het lopen door de parken, stadsdelen zoals Leidsche Rijn en door de oude binnenstad zorgt voor een prachtige loopbelevenis. Ook dit jaar starten de deel-
nemers op de Utrecht Science Park Halve Marathon (21,1 km), Kwart Marathon (10,55 km) en de KWF Mini Marathon (± 1,5 km). Op het foodplein op het Utrecht 
Science Park, kan iedereen nagenieten onder het genot van een drankje, hapje en muziek. De Utrecht Marathon steunt ook in 2020 KWF Kankerbestrijding. Minder 
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding. De deelnemers kunnen het verschil maken 
door bij inschrijving een donatie te doen en/of een actiepagina aan te maken bij het KWF. Tevens heeft KWF een unieke actie. Als je via KWF inschrijft voor de kwart, 
halve of de hele marathon én minimaal 500 euro ophaalt aan sponsorgeld, word je beloond met een gratis startbewijs en het unieke Ren tegen kanker shirt.

Boeken over Utrecht

Wij hebben een aantal boeken over Utrecht 
die wij graag schenken aan een echte 
Utrechter. Onder andere de boeken ‘Zuilen 
toen Zuilen nog Zuilen was’ deel 1, 2 en 3 en 
‘Kijk op Utrecht’. Ik ben te bereiken via mijn 
mailadres.

Hans van Doren
35jv.doren@casema.nl
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  De jaren vijftig 
In de jaren vijftig waren moeders de 
hele dag thuis en hadden vaders een 
48-urige werkweek. Ze werkten dus 
ook op zaterdag en droegen veelal 
een net kostuum en een hoed. Men 
waste zich in het algemeen slechts 
één keer per week en liep de hele 
week in dezelfde kleding, behalve op 
zondag, want dan werden er zondags-
kleren gedragen. In die jaren waren 
mensen veel godsdienstiger dan nu. Er 
bestond afstand tussen katholieken en 
protestanten. Er werd niet over seks 
gesproken in het gezin noch op radio 
en TV en er waren op TV geen naakte 
mensen te zien. Kortom, de jaren 
vijftig waren erg preuts. Desondanks 
vond ik die jaren heel boeiend, omdat 
er zoveel nieuwe dingen tot ontwik-
keling kwamen en je voelde dat het 
langzaam beter ging in Nederland. Ik 
werd teenager in dit decennium en was 
nog volkomen afhankelijk van mijn 
ouders. Ik hoefde me nog geen zorgen 
te maken over de fi nanciële en sociale 
aspecten van het leven. Mijn ouders 
zorgden voor mij. Ik hoefde alleen 
maar te genieten van het leven, alles 
in me op te nemen wat ik meemaakte 
en uit te voeren wat er van mij werd 
verwacht, namelijk een aardige jongen 
zijn en een sportieve student worden, 
want dan zou het allemaal goed ko-
men. Dat is inderdaad redelijk gelukt.

  Rob van den Hurk
r.vandenhurk@planet.nl

     Stikstofproblematiek 
Eerlijk is eerlijk, nu ik ben gepensio-
neerd kijk ik meer televisie. Onlangs 
zag ik minister-president Mark Rutte, 
geassisteerd door drie (vrouwelijke) 
ministers op televisie de eerste ‘oplos-
singen’ voor de stikstofproblematiek 
presenteren. Volgens velen is het 
grootste pijnpunt van de zogenaamde 
oplossing van de stikstofproblematiek, 
het terugbrengen van 130 km per uur 
naar 100 km per uur. Mark Rutte zien 
we redelijk veel het scherm vullen, de 
ministers stukken minder. En als ik 
nu de dames bekijk dan weet ik niet 
of we daarmee landelijk, laat staan 
Internationaal scoren. Nu ik het toch 
heb over de mannen en vrouwen, het 
zal wel aan mij liggen, maar het ver-
schil tussen beide sexen wordt steeds 
kleiner als je kijkt naar de personen. 
Sinds vrouwen ook broeken dragen, 
en dat doen ze massaal, is het soms 
verdraaid moeilijk het verschil te zien. 
Je ziet ook steeds meer mannen met 
een knotje op hun haren-hoofd! Dat 
knotje zag je vroeger alleen bij oudere 
dames. Ik heb geen idee wat ons nog 
meer te wachten staat. Ik laat mij maar 
verrassen.

  Theo de Ruiter
ruit2189@planet.nl
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Puzzel mee en win !!!

  Horizontaal 
1. nationale sport in Amerika; 7. draagbaar zonnescherm; 12. pasvorm; 13. bijenhouder; 14. liefkozing; 15. deel van 
bijbel (afk.); 17. Amerikaanse boerderij; 19. oosters oliestaatje; 21. verenigde Naties (afk.); 22. jongensnaam; 24. soort 
woordraadsel; 27 verbindingsstuk; 28. grondstof voor linnen; 30. pratende Indische vogel; 31. kleine rode vrucht; 32. 
hoedenstof; 33. sterke drank; 35. kleurling; 37. lichaamsdeel; 38. � iere� uiter; 41. voertuig; 42. land in Noord-Amerika; 
44. Franse wiskundige; 46. vertaler; 47. gewicht; 48. Spaanse wijn met fruit; 49. delfstof; 50. windrichting; 52. Ned. 
omroepvereniging; 54. warme drank; 56. mannetjesschaap; 58. band om een ton; 61. sterk ijzerhoudende grond-
soort; 62. drink� es voor wielrenners; 64. Sociaal Economische Raad (afk.); 65. Europeaan; 67. boerderijdier; 68. 
mager (slank); 70. reclameverlichting; 72. bloeimaand; 73. droevig gestemd; 76. Internationaal Olympisch Comité 
(afk.); 77. kippenproduct; 78. houtsoort; 79. zijrivier van de Donau; 81. soort onderwijs (afk.); 82. aardkluit; 83. Duits 
wijngebied; 84. uitkering voor bejaarden (afk.); 86. deel van uitlaat; 87. gezellig dineren.
 
   Verticaal 
1. van hoop vervuld; 2. maanstand (afk.); 3. afval van koren; 4. deel van boom; 5. citrusvrucht; 6. heildronk (Deens); 
7. net en schoon; 8. vreemd; 9. voorzetsel; 10. muzieknoot; 11. legendarische Nederlandse voetballer; 16. duivenhok; 
18. zeehond; 20. snijwerktuig; 21. tuimeling; 23. naam van de vierde planeet; 25. kraaiachtige vogel; 26. cafébe-
diende; 27. paarsachtige kleur; 29. luidspreker met basweergave; 32. plaats in Noord-Holland; 34. afgemat; 36. 
loopruimte in een trein; 37. sportattribuut; 39. oké (voor de bakker); 40. plaats in Zuid-Holland; 42. hoofdtrainer; 43. 
hazenslaapje; 45. lang stuk hout; 46. zachte metaalsoort; 51. nakomeling; 53. vurig strijdpaard; 54. onderscheidings- 
en herkenningsteken; 55. tipgeld; 56. ceintuur; 57. tijdelijk voorbijgaand gebruik in kleding; 59. soort groente; 60. 
voormalig Amerikaanse president; 62. bosje bloemen; 63. naaktloper; 66. uitroep van schrik; 67. bergpapegaai; 69. 
muurholte; 71. familielid; 73. jong dier; 74. bezittelijk voornaamwoord; 75. heel (onbeschadigd); 78. doortochtgeld; 80. 
gordijnstang; 82. familielid; 85. westerlengte (afk.). 

 De oplossing van vorige puzzel in De Oud-Utrechter sloeg op de naderende kerstdagen en luidde:

     We gaan de kerstbomen weer optuigen 

  Vele inzenders hadden dat goed en uit hun inzendingen hebben we drie prijswinnaars geloot die ieder een exemplaar 
van de cd ‘Het Ramblers Dansorkest 1944. Hilversum Expres(s) ontvangen. De prijswinnaars zijn: Clasien Koop-
man, A. Silfhout en W. Lit.

    Voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie leuke prijzen. Deze keer gaat het om KunstKadoBonnen ter waarde van 

30 euro om een kunstwerk van een 
professioneel kunstenaar te lenen 
bij Kunstuitleen Utrecht. Check 
via www.kunstuitleenutrecht.nl de 
openingstijden en adresgegevens 
en snuffel door de online catalo-
gus met ruim 5000 kunstwerken om uw favoriete 
werken te ontdekken en te reserveren.
Wilt u kans maken op deze prijs? Stuur dan uw oplossing voor DONDERDAG 19 
DECEMBER 12.00 UUR naar info@deoud-utrechter.nl of naar De Oud-Utrechter, 
Postbus 615, 3500 AP Utrecht. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoud-
utrechter.nl.   
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Horizontaal  1. nationale sport in Amerika; 7. draagbaar zonnescherm; 12. pasvorm; 13. bijenhouder;
14. liefkozing; 15. deel van bijbel (afk.); 17. Amerikaanse boerderij; 19. oosters oliestaatje; 21. verenigde
Naties (afk.); 22. jongensnaam; 24. soort woordraadsel; 27 verbindingsstuk; 28. grondstof voor linnen;
30. pratende Indische vogel; 31. kleine rode vrucht; 32. hoedenstof; 33. sterke drank; 35. kleurling; 37.
lichaamsdeel; 38. flierefluiter; 41. voertuig; 42. land in Noord-Amerika; 44. Franse wiskundige; 46. verta-
ler; 47. gewicht; 48. Spaanse wijn met fruit; 49. delfstof; 50. windrichting; 52. Ned. omroepvereniging; 54.
warme drank; 56. mannetjesschaap; 58. band om een ton; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. drink-
fles voor wielrenners; 64. Sociaal Economische Raad (afk.); 65. Europeaan; 67. boerderijdier; 68. mager
(slank); 70. reclameverlichting; 72. bloeimaand; 73. droevig gestemd; 76. Internationaal Olympisch
Comité (afk.); 77. kippenproduct; 78. houtsoort; 79. zijrivier van de Donau; 81. soort onderwijs (afk.); 82.
aardkluit; 83. Duits wijngebied; 84. uitkering voor bejaarden (afk.); 86. deel van uitlaat; 87. gezellig dine-
ren.

Verticaal  1. van hoop vervuld; 2. maanstand (afk.); 3. afval van koren; 4. deel van boom; 5. citrusvrucht;
6. heildronk (Deens); 7. net en schoon; 8. vreemd; 9. voorzetsel; 10. muzieknoot; 11. legendarische
Nederlandse voetballer; 16. duivenhok; 18. zeehond; 20. snijwerktuig; 21. tuimeling; 23. naam van de
vierde planeet; 25. kraaiachtige vogel; 26. cafébediende; 27. paarsachtige kleur; 29. luidspreker met
basweergave; 32. plaats in Noord-Holland; 34. afgemat; 36. loopruimte in een trein; 37. sportattribuut;
39. oké (voor de bakker); 40. plaats in Zuid-Holland; 42. hoofdtrainer; 43. hazenslaapje; 45. lang stuk
hout; 46. zachte metaalsoort; 51. nakomeling; 53. vurig strijdpaard; 54. onderscheidings- en herken-
ningsteken; 55. tipgeld; 56. ceintuur; 57. tijdelijk voorbijgaand gebruik in kleding; 59. soort groente; 60.
voormalig Amerikaanse president; 62. bosje bloemen; 63. naaktloper; 66. uitroep van schrik; 67. bergpa-
pegaai; 69. muurholte; 71. familielid; 73. jong dier; 74. bezittelijk voornaamwoord; 75. heel (onbescha-
digd); 78. doortochtgeld; 80. gordijnstang; 82. familielid; 85. westerlengte (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

  De Gruyter 
Beste Hans Hauer, wat leuk dat u de foto van uw tante 
met haar collega’s in de winkel in de Twijnstraat deelt! 
Ik heb zelf (mooie) herinneringen aan de winkel op nr. 
63, al is dat van decennia later. Waarschijnlijk heeft 
uw tante in de winkel op nr. 63 gewerkt. Dit omdat u 
vermoedt dat de foto van de jaren dertig is. Tot 1928 zat 
De Gruyter in een ander pand in de Twijnstraat, namelijk 
op nr. 69. Vanaf 1928 zat De Gruyter in Twijnstraat 63. 
Zie de foto’s verderop. Aan de kleding van de dames te 
beoordelen, zou de foto ook tien jaar vóór en tien jaar ná 
de jaren dertig genomen kunnen zijn. Dit ontleen ik aan 
foto’s van enkele publicaties over De Gruyter: daarin 
zie ik dat deze kledingstijl gedurende zeker 30 jaar 
voorkwam. De publicaties die ik bedoel zijn: “De kunst 
van De Gruyter” door Peter Sprangers en “De Gruyter 

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

– Geschiedenis van een kruideniersimperium” door Kees van den Oord. Uw 
foto is een mooie aanleiding foto’s van de twee verschillende DG-winkels 
in de Twijnstraat naar voren te halen. Hieraan zie je dat DG erg hechtte aan 
uitstraling van de panden. Dat gold voor de buiten- én binnenkant. Datzelfde 
gold voor het winkelpersoneel: een mooie uitstraling via personen, houding 
en kleding. Onder andere daarover is veel te lezen in de hierboven genoemde 
publicaties. Ik hoop dat het bovenstaande u een leuk aanvullend beeld geeft bij 
uw mooie foto en hopelijk leidt uw en deze inzending (als de redactie van De 
Oud-Utrechter deze reactie wil plaatsen) tot meer reacties.

  Ton Hooft
ajmhooft@ziggo.nl   
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Horizontaal  1. nationale sport in Amerika; 7. draagbaar zonnescherm; 12. pasvorm; 13. bijenhouder;
14. liefkozing; 15. deel van bijbel (afk.); 17. Amerikaanse boerderij; 19. oosters oliestaatje; 21. verenigde
Naties (afk.); 22. jongensnaam; 24. soort woordraadsel; 27 verbindingsstuk; 28. grondstof voor linnen;
30. pratende Indische vogel; 31. kleine rode vrucht; 32. hoedenstof; 33. sterke drank; 35. kleurling; 37.
lichaamsdeel; 38. flierefluiter; 41. voertuig; 42. land in Noord-Amerika; 44. Franse wiskundige; 46. verta-
ler; 47. gewicht; 48. Spaanse wijn met fruit; 49. delfstof; 50. windrichting; 52. Ned. omroepvereniging; 54.
warme drank; 56. mannetjesschaap; 58. band om een ton; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. drink-
fles voor wielrenners; 64. Sociaal Economische Raad (afk.); 65. Europeaan; 67. boerderijdier; 68. mager
(slank); 70. reclameverlichting; 72. bloeimaand; 73. droevig gestemd; 76. Internationaal Olympisch
Comité (afk.); 77. kippenproduct; 78. houtsoort; 79. zijrivier van de Donau; 81. soort onderwijs (afk.); 82.
aardkluit; 83. Duits wijngebied; 84. uitkering voor bejaarden (afk.); 86. deel van uitlaat; 87. gezellig dine-
ren.

Verticaal  1. van hoop vervuld; 2. maanstand (afk.); 3. afval van koren; 4. deel van boom; 5. citrusvrucht;
6. heildronk (Deens); 7. net en schoon; 8. vreemd; 9. voorzetsel; 10. muzieknoot; 11. legendarische
Nederlandse voetballer; 16. duivenhok; 18. zeehond; 20. snijwerktuig; 21. tuimeling; 23. naam van de
vierde planeet; 25. kraaiachtige vogel; 26. cafébediende; 27. paarsachtige kleur; 29. luidspreker met
basweergave; 32. plaats in Noord-Holland; 34. afgemat; 36. loopruimte in een trein; 37. sportattribuut;
39. oké (voor de bakker); 40. plaats in Zuid-Holland; 42. hoofdtrainer; 43. hazenslaapje; 45. lang stuk
hout; 46. zachte metaalsoort; 51. nakomeling; 53. vurig strijdpaard; 54. onderscheidings- en herken-
ningsteken; 55. tipgeld; 56. ceintuur; 57. tijdelijk voorbijgaand gebruik in kleding; 59. soort groente; 60.
voormalig Amerikaanse president; 62. bosje bloemen; 63. naaktloper; 66. uitroep van schrik; 67. bergpa-
pegaai; 69. muurholte; 71. familielid; 73. jong dier; 74. bezittelijk voornaamwoord; 75. heel (onbescha-
digd); 78. doortochtgeld; 80. gordijnstang; 82. familielid; 85. westerlengte (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Lenen, huren en kopen      088 - 10 20 100      www.medipoint.nl/winter

Winkellocaties
Bussum, Brinklaan 78B | Maasdijk, Aardsdijkweg 67 | Dordrecht, Kamerlingh Onnesweg 15 | Utrecht, Reactorweg 160 | Spijkenisse, Ohmweg 2A | Vlaardingen, Fransenstraat 12A

Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 15-2-2020. Niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. Vraag overige voorwaarden en inruilvoordeel in de winkel.

Rollator Travixx 
Traveller 
Zeer geschikt voor buiten

Rollator Move Light

Lichtgewicht en opklapbaar

Hometrainer Kettler 
Condor
Conditieopbouw en revalidatie

Lichttherapielamp

Geeft u meer energie

Omron M3 bloeddrukmeter

Eenvoudig in gebruik

€ 389,- € 329,-  
Prijs voor leden € 299,-

€ 99,99 € 89,99  
Prijs voor leden € 84,99

€ 399,- € 329,-
Prijs voor leden € 299,-

€ 99,99 € 84,99  
Prijs voor leden € 79,99

€ 64,99 € 52,99  
Prijs voor leden € 49,99

Op alle scootmobielen 
tot wel 25% ledenkorting
U koopt al een scootmobiel vanaf € 849,-

Nu met 
extra inruil-

voordeel!

Web-
only 
deal

Ik blijf in de 
winter actief
Gezond en fi t met Medipoint
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