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Auto’s, dat waren ‘dingen’ 
die een ander had in de ja-
ren ‘50. Slechts hier en daar 
stond een auto voor de deur 
geparkeerd. Mijn vader, die 
als architect vaak de provin-
cie in moest naar plekken 
die met openbaar vervoer 
slecht bereikbaar waren, be-
sloot in 1956 een auto aan te 
schaffen: een tweedehands 
Ford Consul bij de firma 
Kooij in Den Dolder.
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Een auto betekende ook dat we er 
iets mee konden voor de vakantie. 
Die zomer (1956) werd besloten met 
kennissen, de familie Van de Stad, op 
de Veluwe te gaan kamperen. Voor ons 
was dit een nieuw fenomeen. Een tent 
en ander kampeergerei werden gere-
geld via de dump op het Leidseveer. 
Dus alles uiterst degelijk en zwaar.

Hoe de ontvangst op het kampeerter-
rein (Rabbit-Hill in Nieuw-Milligen) 
was weet ik niet meer, maar we konden 
zelf een plek in het bos uitzoeken en 
dit werd een plek aan de rand van een 
zandvlakte. De tenten een beetje hoog, 
zodat de eerste de beste regenbui niet 
de tent in zou lopen. Gebruikelijk 
was toen nog dat je ook geultjes groef 
rondom de tent om dat te voorkomen.

Gat in de grond
Om het eten koel te houden groef je 
een gat in de grond dat met stokken 

verstevigd werd en op een of andere 
manier werd daar een deksel bij 
bedacht. Koken werd op primussen 
en benzinebrandertjes gedaan, op de 
grond of een gammel kastje, want 
campingmeubilair bestond nog niet. 
Pannen en borden kwamen gewoon 
uit de keuken thuis.

Bij mooi weer bestond het program-
ma vooral uit lange wandelingen 
door de bossen maken. Dat we dat 
nog leuk vonden op die leeftijd! Ge-
middeld waren de kinderen ongeveer 

12 jaar. Hoe we ons oriënteerden 
weet ik ook niet want het was vooral 
veel bos en weinig (wandel-) paden. 
Eén houvast was er wel: er liep in 
onze omgeving een kleine hoogspan-
ningsleiding over de Veluwe en die 
mastjes kwamen we dan wel tegen 
en dan liepen we daar langs terug.

Wat ook erg leuk was: paddestoelen 
zoeken om op te eten! Cantharellen 
oftewel eekhoorntjesbrood? In ieder 
geval gingen de cantharellen in de 
pan en dat vonden we heerlijk. ‘s 

Avonds maakten we gewoon een 
vuurtje, dat kon ook allemaal toen. 
Nee, er was niemand met een gitaar 
bij, maar er zal wel gezongen zijn, 
vrees ik.

Spelletjes
Het leukste was met de meiden 
van de familie Van de Stad in de 
tent spelletjes doen als het regende, 
pim-pam-petten of zo. Niet zo op-
windend, maar wel dat de verliezer 
gezoend moest worden. Dat begon 
al gauw te wennen, dus was het de 

kunst te verliezen. Of was het nou 
andersom?

Ik weet nog wel dat ik na die vakan-
tie nog vaak op de fi ets helemaal 
naar Tuindorp, aan de andere kant 
van de stad voor ons, reed om een 
van die meisjes nog te ontmoeten. Ze 
was zelfs drie jaar ouder dan ik!
 Ed. Schulte
 Burg. van Beugenstraat 22
 Oosterhout
 0162-422315

- Met de auto op vakantie naar de Veluwe -

De speciaalzaak van 
Midden Nederland 

Voor dames met 
een maatje méér
vanaf maat 44-56.

Voorstraat 72 ● 4132 AT Vianen
Tel: 0347370001

Openingstijden: di-do 10:00 tot 17:30 uur
 vr  10:00 tot 20:00 uur
 za  10:00 tot 16:30 uur

- Kamperen op de Rabbit Hill in Nieuw Milligen. Foto’s familie Schulte -

Eén jaar De Oud-Utrechter
De tijd vliegt, weten we met z’n allen. Dat De Oud-
Utrechter alweer een jaar bestaat is daarom niet 
verwonderlijk, maar wel zo leuk om bij stil te staan. 
Vorig jaar nam FC-Utrechtbaas Frans van Seumeren 
het eerste nummer in ontvangst en gingen we er met 
bijna 50.000 kranten tegenaan. Inmiddels zitten we 
op de 54.000 stuks en het is duidelijk dat de lezers de nieuwe Utrechtse 
krant, die iedere veertien dagen verschijnt, zeer waarderen.

Iedere dag opnieuw krijgen we nog steeds veel lof toegezwaaid van lezers die zeggen dat ze naar 
de krant uitkijken. Op sommige afhaalpunten zijn de kranten dan ook soms heel snel weg. Een 
enkeling liet ons ook weten wel eens een traantje te laten omdat bij de vele verhalen, die door u zelf 
geschreven worden, nogal eens goede bekenden van vroeger en toen passeren. Ook krijgen we vaak 
de wens toegespeeld dat de krant nog lang mag bestaan, en dat zijn wij dan ook zeker van plan. 
Met uw steun, en die van de adverteerders die ons ook steeds beter weten te vinden, is en blijft De 
Oud-Utrechter uw krant die met veel plezier terugkijkt op de tijd van toen. Om het te vieren krijgt 
u van ons dit keer nog meer pagina’s om te lezen via een vakantiespecial die u voor een keer ook 
buiten Utrecht brengt.

 Ton van den Berg
 Redacteur De Oud-Utrechter

op de 54.000 stuks en het is duidelijk dat de lezers de nieuwe Utrechtse 

In café Musica in de Loeff Berchmakerstraat kwamen artiesten uit het hele land een afzakkertje bij uitbater Arie Vermeulen halen, tot wel vier uur in de nacht. Utrecht stond in de jaren vijftig niet bepaald bekend als bruisen-de uitgaansstad, maar er was wel degelijk ’s nachts ook nog wat te beleven. Je moest het alleen weten te vinden. 

Vaak waren uitgaansplekken het geheim van de smid. Een verslaggever van een krant maakte een reportage over The Old Channel Swing Club, maar het adres van deze rock ’n roll-kelder mocht hij beslist niet bekend maken. De club was doodsbenauwd dat de gezagsdra-gers in de stad er aanstoot aan zouden nemen. Er waren wel meer van deze ‘bob-kelders’ waar rock ’n roll-platen werden gedraaid en soms ook bandjes optraden zoals de Crossband.

Lunchrooms en cafés
Horecagelegenheden die wel bekend waren bij een groot publiek waren lunchrooms en cafés. Deftige dames kwamen bij Formosa en Van Angeren. Weer anderen gingen naar Ruteck’s, waar ook gedanst werd of ze aten een ijsje bij ijssalon Lorenzo. Een biertje, borrel of een brandewijn werd ge-dronken in cafés zoals de Black Horse Bar, café Van Wegen, Arie op de brug en de Oportobar. Bekend ook was het 

Haagsche Koffyhuis op het Vredenburg, uitgebaat door Jo Ritzer. Zijn vader had nog een tijd lang een cafeetje, even verderop op de hoek van de Korte Koestraat: de Ritzerbar.
In de jaren zestig werd ‘uitgaan’ of ‘stappen’ steeds meer gewoon. In Hotel Noord-Brabant stonden orkestjes en er kwam in de Lange Elisabethstraat zelfs een nachtclub, Limburgia, met erotische dansshows. Maar de jeugd bleef naar de kelders trekken. De ‘bobkelders’ gingen 

over op jazz en Utrecht kreeg zelfs enige landelijke faam op dat gebied met de Utrechtse Jazzclub, de Jazzliga en de Modern Jazz Club Persepolis.

Visnetten
Ook buiten de kelders ontstonden uitgaanslocaties. De artistieke Theo Koch nam zijn kunstenaarsvrienden mee naar een zolder op de Springweg en de arbeidersjeugd vond een plek in zaal ’t Zoldertje in de Moutstraat (Zeven Steegjes). De ruimte was alleen te berei-ken via een lange steile trap en binnen werden gezellige hoekjes afgescheiden door visnetten. 

In ’t Zoldertje speelden eind jaren zestig op uitnodiging van organisator Hennie Ploeg talloze Utrechts beatbandjes. Maar je kon er ook je eigen feestje organiseren. Dat deed Adri van der Pijl met een paar vrienden: “Onder de naam Last Date Club hadden we er een aantal avondjes met zelfgedraaide muziek en met de band The Jugglers met drummer Henk de Breij.” Utrecht leek wakker geschud te worden, want met de komst 

van de beatmuziek ging er ook in de wijken opeens van alles gebeuren. Hét beatcentrum van de stad en regio was lange tijd het Pastoor Schiltehuis in Zuilen waar de organisatie Art ’66 van Loek Snatager en Fred Valkenburg allerlei bekende bandjes lieten optreden. Maar poprecensent Arne Zuidhoek zag er ook lokale groepen zoals Bob Revvel and the A-ones, de Utrechtse band waar-uit later Unit Gloria zou voortkomen en Bob Revvel werd Robert Long.

Hippies
Een ander popcentrum was het Paulus-huis, de jeugdsoos naast de Pauluskerk in Tuindorp waar een activiteitencom-missie popgroepen als Ekseption, the Shoes en Super Sister, Focus en CCC-Inc. binnenhaalde. De hippietijd zorgde weer voor andere nieuwe vormen van uitgaan zoals hasj roken in de donkere kelder Sarasani van Holly Hasenbos aan de Oudegracht of bier drinken in cafés als de Tregter en de Vriendschap. De enige vastigheid waren de dansscholen. Daar veranderden alleen de dansstijlen, 

maar ieder jaar weer trokken honderden jongeren naar Zegers, Cornelissen, Janssen of De Rijk. Dat gebeurde soms al naar gelang het geloof dat je aanhing. Een goed katholiek danste bij Zegers. En om te checken of, vooral de jongens, bezoekers katholiek waren moesten ze bij een controle het Onze Vader opzeg-gen. C. Wammes herinnert zich: “Het was er ook heel sjiek, want er werd niet gezegd: ‘Heren vraag uw dame’, maar: ‘Heren, engageer uw dame’.”

Ton van den Berg
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Dansen bij Ruteck’s en gebak bij Van Angeren
Deze week o.a.:

-  Dansen bij danscentrum Zegers in 1964. Utrechter Hennie Ploeg (met bril) danst met Corrie Heus uit Maarssen. (Foto H. Ploeg)  -
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-  Fuif van Rob van den Berg (links) bij hem thuis aan de Neude, 4 april 1964. Helemaal rechts Marco Cabo.  -

Werken met mensen waarop u kunt rekenen!Motivatie, ervaring en fl exibele inzetbaarheid maken onze kandidaten 
uitermate interessant voor opdrachtgevers, die kandidaten zoeken 
voor diverse functies, van techniek tot administratief. Kennis en ervaring is bij ons van grote waarde!Bent u op zoek naar een vaste baan of gaat u liever tijdelijk aan het 

werk, parttime of fulltime?
Kijk voor informatie en inschrijving op www.ervarenjaren.nlNobelstraat 239
3512 EM UTRECHT
Alphen aan den Rijn,Amersfoort,Amsterdam, Deventer, Haarlem, Leiden en Utrecht

Misschien wel 55 jaar de beste in 50 Plus Reizen Zie advertentie achterpagina enredactioneel artikel binnenpagina. 

Welkom bij De Oud-UtrechterDit is uw krant: De Oud-Utrech-ter. Een nieuwe krant, maar wel een die de sporen van het Utrechtse verleden bij zich draagt. Dat gebeurt door de verhalen en foto’s die u als lezer ons tegemoet doet komen. Het gaat om uw herinneringen aan de tijd dat u op-groeide in Utrecht. Herinneringen die u deelt met andere Utrechters. Dat maakt deze krant uniek.De Oud-Utrechter verschijnt ie-dere veertien dagen en is verkrijg-baar op diverse plekken in de stad en regio Utrecht. Ook is er een website waar u informatie kunt krijgen: www.deoud-utrechter.nl. Lees verder op pagina 6.


