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Geurherinneringen aan Veenendaal
Door Daan Thoomes

Koningin Juliana School met ouderlijk huis, ca 1965.

Herinneringen
Bij jeugdherinneringen spelen details dikwijls een grote rol. Zo herinnerde de schrijfster Hella
Haasse zich uit haar jeugd de lampenkappen van pastelkleurige zijde gespannen over een
frame van ijzerdraad, altijd met franje langs de rand. Als zij later nog eens ergens die franje
aantrof, herinnerde dat haar altijd aan een bepaalde sfeer van huiselijkheid.
Zo heeft iedereen zijn eigen specifieke herinneringen. Soms schijnbaar onbenullige
zaken maar die toch sfeerbepalend konden zijn. Voor de historische beschrijving van een dorp
worden ook wel eens de veranderingen in geluiden, kleuren en geuren genoemd. In zijn boek
Hoe God verdween uit Jorwerd beschrijft Geert Mak de veranderingen op dat vlak. Vooral
geuren kunnen iets heel typerends hebben. Omgekeerd kunnen geuren ook heel sterk
herinneringen oproepen. In de psychologische functieleer is die relatie reeds lang bekend,
maar in de dagelijkse praktijk is zo’n geur die herinneringen oproept toch vaak weer
verrassend. Bij de terugkeer in een vreemde stad, kan de geur misschien nog wel
kenmerkender zijn dan het beeld. Zo kan bij het slenteren door Parijs het plotselinge ruiken
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van de lucht van de metro boven een rooster op straat, misschien nog wel kenmerkender zijn
voor de Parijse sfeer dan het zien van de Arc de Triomphe of de Eiffeltoren.
Geuren in Veenendaal
Wanneer ik terugdenk aan mijn jeugd in Veenendaal, in de jaren 1950 en 60, spelen geuren
zeker óók een rol. Vaak op straat of in bepaalde winkels.
Er was geen sprake van één overheersende geur zoals in andere gemeenten soms het
geval is. Dan betreft het nog wel eens een onaangename lucht van bepaalde fabrieken, zoals
de Enka bij Ede of de Remia in Den Dolder. In Veenendaal kon je overal iets anders zien of
ruiken, wat betekende dat er een bonte verscheidenheid van activiteiten plaatsvond.
Veenendaal had naast fabrieken ook altijd agrarische bedrijven. Naast de ULO-school
aan de Kerkewijk stond bijvoorbeeld de boerderij van Epskamp en regelmatig werden we daar
vergast op een ‘gezonde mestlucht’. Epskamp was al oud en verhuurde daarom grote stukken
land aan andere boeren die daar van alles en nog wat verbouwden. Veel van de weilanden
waarop later nieuwbouwwijken zouden verrijzen, waren oorspronkelijk in zijn bezit. Aan de
voorkant van zijn huis aan de Kerkewijk verhuurde hij bovendien een grote ruimte aan de
drankengroothandel van Overdelinden. Die stapelde houten biervaten op tegen het hek van de
school. De biertonnen verspreidden uiteraard een sterke bierlucht.
Op hoogtijdagen en ook nog wel eens tussendoor zette Hannisse zijn Hollandse
Gebakkraam voor de school en weldra werd dan de atmosfeer gevuld met de geur van
oliebollen en appelflappen. In het voorjaar was hij altijd in de weer met zijn zaadkraam.
Aan de overkant, aan het begin van de Kanaalweg, lagen vaak planken opgestapeld.
Daar was de houtzagerij van aannemersbedrijf Kroes. In die houtzagerij lag een enorme berg
zaagsel en het geurde daar aangenaam naar hout. Piet van der Voort was één van de bekendste
timmerlieden. Je kon hem regelmatig voorbij zien lopen met een grote timmerkist op zijn
schouder.
Fabrieken produceerden soms ook specifieke geuren. In de omgeving van de
Ritmeester en de Panter rook je uiteraard de geur van tabak. Behalve de grote
sigarenfabrieken, waren er ook nog de kleine huisfabriekjes waar sigaren van een eigen merk
werden vervaardigd. Soms ook herkenbaar aan de tabaksgeur. Bij de SKF (de Zweedse
kogellagerfabriek) aan de Industrielaan hing een metaallucht. Van de wol- en katoenindustrie
herinner ik me eerlijk gezegd geen specifieke geuren.
Het stilstaande water in De Vaart kon ook nog wel eens sterk ruiken. Vooral op
maandag als er varkens waren geslacht bij Van de Bovenkamp. Dan kleurde het water rood en
verspreidde een weeë lucht.
De gasfabriek, aan het eind van de Kerkewijk, kon evenmin aan je aandacht
ontsnappen. En dan de chloorlucht in het Bergbad: iedereen die daar in zijn jeugd zwemles of
‘schoolzwemmen’ heeft gehad, zal zich die lucht nog herinneren.
In de Tuinstraat tegenover het Christelijk Lyceum was de achteruitgang van Bakkerij
Hiensch (de winkel was in de Hoofdstraat). Vanuit de Tuinstraat kon je die bakkerij inlopen
en tijdens de pauzes deden de leerlingen van het lyceum dat dan ook. Puntjes voor 6 cent,
krentenbollen voor een dubbeltje en gevulde koeken voor 15 cent. De geur van die bakkerij
blijft voor altijd verweven met de herinneringen aan de middelbare schooltijd. Een andere
bakker, Van Kooten, was gespecialiseerd in het maken van speculaas en zorgde voor een
sterke speculaasgeur in de wijde omtrek.
Een wandeling door de Hoofdstraat, de belangrijkste winkelstraat in die tijd, leverde
een heel gevarieerd beeld op. Winkels op praktisch elk terrein en soms met heel typerende
geuren. Zoals de geur van gebakken spek bij een slagerij, of de lucht van kroketten en friet
(een ‘zak patat’) bij Marinelli. Een iets andere geur dan bij de automatiekhal van Pâtisserie
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Maison Kramer. Kroketten werden nog zelf gemaakt en waren in diverse soorten en smaken
verkrijgbaar. Veenendaal is trouwens altijd rijk geweest aan snackbars. Bij de luxe
banketbakker Schuuring was ook nog een kleine automatiek, speciaal voor saucijzebroodjes.
Ook weer verschillend van smaak en geur. Daar schuin tegenover op de hoek
(Hoofdstraat/Hoogstraat) de drogisterij van Tak met de gaper boven de deur. Ik verbeeld me
dat daar de meest uitgesproken geur van drogisterij-artikelen hing: een melange van drop,
zoet hout, hoestdranken en nog veel meer.
Rondom de supermarkt van De Gruyter was de geur van het eigen koffiemerk heel
kenmerkend. En dan de geur van vers gezette koffie en het gerammel van honderden kopjes in
de pauze tijdens de concerten van het Utrechts Stedelijk Orkest in Verenigingsgebouw Sola
Fide. De heer van Bruchem was daar altijd druk mee in de weer. Klassieke concerten in de
provincie. Destijds stond het USO onder leiding van Paul Hupperts.
Uiteraard was er ook een grote gevarieerdheid in geuren in de natuur, die natuurlijk
niet alleen voor Veenendaal kenmerkend was. De onvergetelijke geur van sommige rozen in
een rozentuintje, de geur van mimosa als de mimosaverkoper een enkele keer in het dorp
stond, of de reuk van alle mogelijke gewassen in een willekeurig moestuintje.
Ten slotte de markt die een wereld van kleuren en geuren vertegenwoordigde. Te veel
om op te noemen natuurlijk. Slechts één uitzondering: de viskraam van Hanna uit
Spakenburg. De geur van lekkerbekkies natuurlijk. Onovertroffen in elk opzicht en Hanna
was een markante persoonlijkheid.
Het bovenstaande is natuurlijk niet meer dan een korte impressie en daarom verre van
volledig. Aangevuld met herinneringen van anderen geeft het iets weer van de veelkleurigheid
van de Veenendaalse dorpsgeschiedenis en van de veranderingen die op dat vlak hebben
plaatsgevonden.

Illustraties bij de oorspronkelijke versie:
• De Vaartbrug met het huis van de familie Epskamp, circa 1910
• Het Christelijk Lyceum aan de Tuinstraat
• De Hoofdstraat gezien in de richting van de Markt, circa 1960
• Programmaboekje van het USO uit 1964
Gepubliceerd in: Oud Veenendaal, maart 2007, jrg. 22, nr. 1, pp. 13-15.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugzien op het wonen aan de Kerkewijk in Veenendaal
in de jaren 50 en 60
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Daan Thoomes

Ambtswoning schoolhoofd, ca 1970

Verbouwd tot notaris- en makelaarskantoor, ca. 2005

Kerkewijk 53 (de school) en 55 (ambtswoning)
Misschien is het wel een kenmerk van mijn generatie, maar als ik terugdenk aan Veenendaal,
waar ik van 1949 tot 1970 gewoond heb, is dat eerder de plaats van mijn ouders dan van
mijzelf. De kinderwereld en de wereld van de volwassenen waren in die tijd nog wat
duidelijker van elkaar onderscheiden. En kinderen vliegen meestal uit als ze wat groter
worden. Dat neemt overigens niet weg, dat ik veel goede herinneringen heb. In ons gezin
waren vier kinderen: Rob, Frits (Mik), Daan en Huug.
Thuis en in de directe omgeving heerste altijd veel bedrijvigheid. Ons huis, de dienstwoning
van het hoofd van de school, mijn vader Dr. J.G. Thoomes, was aan de school vastgebouwd.
Dat had zo zijn voor- en nadelen. Mijn vader was daardoor altijd bij praktisch alles van de
school betrokken. Hij identificeerde zich ook heel sterk met ‘zijn school’ en iedereen wist
hem daar te vinden. Anderzijds resoneerde ons huis altijd mee met alle geluiden van de
school: het aan- en uitgaan en de pauzes konden je niet ontgaan. Bovendien was er altijd veel
aanloop aan de deur: mensen die mijn vader over iets wilden spreken of kinderen die iets
wilden vragen. Ook kwamen er vaak leveranciers aan de deur.

25-jarig ambtsjubileum in Veenendaal in 1953 (bij vader op de knie). Huug was nog te klein.

Koningin Juliana School
In het voorste gedeelte van de oude school was de Afdeling ULO (vierjarige vervolgopleiding
na de lagere school) en in het nieuwe gebouw daarachter de Lagere School. Er waren ook
twee verschillende schoolpleinen. Het was weliswaar een protestants-christelijke school,
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maar in principe waren álle kinderen welkom. Zo waren er ook buitenkerkelijke, roomskatholieke en joodse leerlingen. Voor Veenendaal in die tijd beslist een unicum. ’s Avonds
werden de lokalen van de ULO gebruikt voor de handelsavondschool. Daar kon dan cursus
gevolgd worden voor het middenstandsdiploma. Van alle drie de scholen was mijn vader
directeur. Ten slotte was er op de zolder van de ULO gedurende vele jaren tevens de
Openbare Bibliotheek gevestigd. Ook daarvan was mijn vader voorzitter (van de Christelijke
Vereeniging voor Openbare Leeszaal en Bibliotheek ).

Een beetje Veenendaal in Zwitserland

In de zomervakantie vele jaren achtereen naar Frutigen in Zwitserland (vaak wel vier weken
en soms nog langer). Voor de vermoeiende tweedaagse heen- en terugreis (over het
naoorlogse wegennet in België en Frankrijk) ging bovendien een chauffeur van Garagebedrijf
Hogendoorn mee, die mijn vader met autorijden regelmatig afwisselde.
In Frutigen waren we bijna net zo vertrouwd als in Veenendaal. Vader preekte daar in het
Duits in de plaatselijke kerk en we hadden een uitgebreide Zwitserse kennissenkring.
Veenendalers die in de omgeving op vakantie waren, kwamen gegarandeerd langs. Vanaf
begin jaren zestig waren we gelijktijdig met de familie Carsouw op vakantie in Zwitserland.
Eveneens een gezin met vier kinderen: Trineke, Greetje, Bram en Olle. De heer Carsouw was
toen leraar wiskunde en conrector van het Christelijk Lyceum. Hij werkte ’s avonds aan het
razend ingewikkelde rooster voor de hele school. Overdag maakten we samen vele
gevarieerde wandeltochten. Mijn moeder beschikte over een grote kennis van
wandelmogelijkheden in Zwitserland. Tijdens die tochten maakte zij altijd veel foto’s (met
een Leica en een Beautiflex en alle mogelijke voorzetlenzen) en zocht zij naar bijzondere
stenen voor haar mineralogische collectie.

E. Thoomes-Van der Schoot, op latere leeftijd, ca 1990.
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Contacten
Met de bewoners in de directe omgeving van de Koningin Juliana School was regelmatig
contact: aan de overkant natuurlijk met de familie Van Enk in de pastorie naast de Brugkerk.
Een bijzondere relatie bestond er met dochter Mies. Zij paste nog wel eens op en bracht ons
weg naar clubjes.
Met de familie Stuijvenberg daarnaast. Op de benedenverdieping woonde Bep en op
de bovenverdieping het gezin van zijn broer Gert (Hoofd Gemeentewerken). Zijn vrouw (Ina)
was voor ons ‘tante Zuster’. Zij was kraamverpleegster geweest bij de geboorte van mijn
broer Huug. Later is de familie verhuisd naar ‘De Blinkerd’, een vrijstaande villa aan het eind
van de Kerkewijk.
Naast ons aan de ene kant de fabriek van de Hollandia Tricotage, met ‘meneer Jaap’
en ‘meneer Henk’. De familie Van Leeuwen woonde naast de fabriek in een ruime villa en
leefde in grote welstand. In onze tuin had ik de beschikking over een houten tuinhuisje waar
ik huiswerk kon maken en mijn vrienden kon ontvangen. Dat was vlak naast de fabriekshal
van De Hollandia, waardoor ik ook kon meegenieten van de Arbeidsvitaminen die behoorlijk
hard door de fabriek schalden.
Aan de andere kant van ons huis woonde op een boerderij de familie Epskamp.
Epskamp was begin jaren zestig al oud. Hij was in het bezit geweest van grote stukken
weiland waarop later nieuwbouwwijken zijn gebouwd (het ‘Franse Gat’). Epskamp had op
zijn oude dag nog een schuur met kippen en ik ging daar wekelijks naartoe om eieren te
halen. Dan werd er zorgvuldig in de krant gekeken hoeveel de eieren op dat moment kostten.
Eén van de nieuwigheden op dat moment was de televisie: aangeschaft ter gelegenheid van de
Olympische Spelen (in 1960). Epskamp zat in een makkelijke stoel voor de televisie en was
letterlijk aan het beeld gekluisterd. Hij verstond bijna niets maar keek naar alles. Mijn broer
Mik ging daar nog wel eens kijken naar het programma ‘Kunstgrepen’ van Pierre Jansen,
omdat wij zelf nog geen televisie hadden. Epskamp heeft nog een tijdje een deel van de
boerderij verhuurd aan drankengroothandel Overdelinden. Die stapelde houten biervaten op
tegen het hek van de school. Uiteindelijk is de familie Epskamp verhuisd naar Ermelo.

Daan Thoomes, profielschets van Marius Kolvoort, Rijkskweekschool Arnhem, 1968. Daarnaast een
getekend portret door Linda van de Weerd, Veenendaal 2017.

Nog enige anekdotes
Bep Stuijvenberg, beter bekend als ‘Bep Stuif’. Woonde op de benedenverdieping van die
prachtige villa naast de pastorie van ds. Van Enk. Een doorgewinterde vrijgezel. Ontving
graag bezoek om mee te kunnen discussiëren. Hij noemde dat ‘een boom opzetten’. Liefst
over een kerkelijk onderwerp want dat lag hem na aan het hart. Hij was meelevend lid van de
gemeente in Sola Fide. Die gesprekken liepen gemakkelijk uit tot diep in de nacht. Zijn
huiskamer noemde hij, met een toespeling op de tabernakel, ‘het Heilige’ met achter een
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zwaar gordijn ‘het Allerheilige’. Daar bevond zich een (rommelige) keuken en een
slaapkamer. Het was niemand toegestaan om achter dat gordijn te kijken. In het dressoir had
hij altijd wel een paar flesjes bier en een Mars. De Mars sneed hij met zijn zakmes in kleine
stukjes die hij vervolgens opnieuw aan zijn mes prikte en zo presenteerde aan zijn bezoekers.
Een van zijn stokpaardjes was zijn kritiek op het traditionele klassikale onderwijs, waarin
veel te weinig aandacht was voor de individuele leerling. Bovendien vond hij de school veel
te veel losstaan van het gewone leven en van de natuur. Hij ging zelfs zo ver, dat hij een
nieuwe betekenis bedacht voor de afkorting ULO, namelijk ‘Uw Leven Ontwricht’. Daar
werd dan hartelijk om gelachen en niemand nam dat verder serieus.
Oudeliedenhuis aan de Kerkewijk. Daar heerste een betrekkelijk streng regime. Een
dienstmeisje dat daar had gewerkt, vertelde dat het de bejaarde bewoners beslist niet was
toegestaan om met de ellebogen op tafel te zitten. Dat gold, zeker in die tijd, als zeer
onbetamelijk. Als dat dan toch werd gedaan kregen ze een dubbeltje boete. Dat kwam voor
die mensen echt hard aan.
Het hondje van dokter Vergouwen had bij de familie Thoomes de bijnaam ‘Dokter
Vergouwen’, omdat niet bekend was wat zijn echte naam was. Zo kon het gebeuren, dat er
tijdens bezoek een keer werd opgemerkt: “Ach, nou staat warempel Dokter Vergouwen weer
in de voortuin te plassen!” Waarop bezoekers geschokt het hoofd afwendden, maar even later
schaterden toen ze hoorden dat het om een hondje ging.
In verband met een verbreding en grote opknapbeurt van de Kerkewijk omstreeks
1960, werd er een tijdelijk stoplicht geplaatst voor het huis van de familie Thoomes. Naast het
stoplicht stond een klein houten huisje waarin een politieagent de hele dag zat om dat
stoplicht te bedienen. Die agenten werden dagelijks van koffie en thee voorzien. De kopjes
werden keurig op een dienblaadje met een schoteltje koekjes door de dienstmeisjes gebracht.
Toen de straat klaar was en het stoplichthuisje werd afgebroken, werd er als dank hiervoor
namens het politiecorps een groot boeket bezorgd met bloemen in de kleuren rood,groen en
oranje. Dat boeket was hoogstwaarschijnlijk geleverd door Bloemisterij Van Ginkel (een
aantal huizen verderop richting Sandbrinkstraat). In die winkel was de vloer voorzien van een
dikke laag grind, waardoor je het idee kreeg dat je een tuin binnenwandelde. Naar mijn idee
geurde het er altijd naar hyacinten en was daar de grootste collectie cyclames. Het
hoveniersbedrijf, onder aanvoering van de heer Huiting, verzorgde jaarlijks het grote
onderhoud van onze tuin.
Of de winters vroeger altijd strenger waren is nog maar de vraag, maar wel kwam het
af en toe voor dat de Vaart bevroren was. In de buurt van de Vaartbrug werd dan geschaatst.
Voor de babyboomgeneratie in Veenendaal behoort dat zeker tot de jeugdherinneringen. Dat
was onder andere in februari 1956. Ook de Rijn bij Rhenen was toen bevroren.

Verjaardagsviering op school en thuis
De verjaardag van mijn vader, op 24 november, verliep volgens een vast patroon. Daags
tevoren werden er bij ons thuis grote trommels met Engelse toffees bezorgd. Daarmee mocht
ik met een aantal vriendjes alle klassen (van ULO en lagere school) rondgaan. Mijn vader
was zichtbaar jarig. Hij was gekleed in een driedelig donkerblauw pak en had een bloemetje
in zijn knoopsgat. ’s Morgens tijdens de koffiepauze werd het hele personeel van de school
getrakteerd op taartjes, bonbons, sigaretten en sigaren. De personeelskamer zag blauw van de
rook. ’s Middags werden er thuis allerlei bloemstukjes met felicitaties bezorgd, meestal
opgemaakt met gele fresia’s (soms wel een stuk of twintig). Die werden dan neergezet op de
schoorsteen en in de achterkamer. ’s Avonds rond een uur of acht kwam de visite (meestal
dezelfde mensen). Hun mantels en hoeden werden door de dienstmeisjes in de gang
afgenomen en vervolgens werden ze naar de achterkamer geleid. De kamer was feestelijk
ingericht met de bloemstukjes op de bijzettafeltjes, en natuurlijk met asbakjes, sigaretten en
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sigaren. Het feest was voor de volwassen genodigden, de kinderen zaten apart in de
voorkamer of hielpen mee in de keuken. Voor de traktaties werd een strakke volgorde
aangehouden: koffie met een taartje; koffie met een bonbon; een glaasje bowl; keuze uit: jus
d’orange, wijn, advocaat, bier; blokjes kaas met gember en zoute koekjes; en dan rond half
elf kwamen de bitterballen en kleine saucijzenbroodjes die bezorgd werden door
banketbakker Schuuring. Om half twaalf was de laatste bezoeker wel weer vertrokken.

Dr. J.G. Thoomes, van 1936 tot 1975 directeur van de Koningin Juliana School (ca 1970).

Als je hem vroeg: “Heb je misschien nog wensen voor je verjaardag?” , dan was het antwoord
steevast: “Ach, misschien een doosje rumbonen of een doosje sigaren”. Op hoogbejaarde
leeftijd veranderde dat. Dan was het: “Ach kind, wat moet ik op mijn leeftijd nu nog wensen?
Ik ben gelijk de witte waterlelie: ik heb het licht gezien en wens niet meer”.

De auto van mijn vader
Een oude Chevrolet met nog een spijl in de voorruit. Bouwjaar ergens begin jaren vijftig.
Daarvan werd na een aantal jaren door menigeen opgemerkt: “Wanneer wordt die nou
eindelijk eens een keer vervangen?” Maar toen er ook nog aan de voorkant een standaard
kwam met een (leren) vlaggetje van Zwitserland (als aandenken aan de vele vakanties) kreeg
die auto iets statigs en ging geleidelijk tot het meubilair van de Kerkewijk behoren. Na vele
jaren werd die Chevrolet dan toch vervangen en nam een even statige Opel Kapitän diezelfde
rol over. Eveneens met een Zwitsers vlaggetje.

Chevrolet, 1955

Opel Kapitän, 1965

Een bekorte versie van bovenstaand artikel is opgenomen in: J.M.J. Pilon (red.), Mijn Kerkewijk. Een
straatlengte nostalgie en historie. Jubileumuitgave tgv het 30-jarig bestaan van de Historische
Vereniging Oud Veenendaal, 2015, pp. 162-164.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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In en rond huis
Herinneringen aan de kinderwereld in de jaren vijftig in Veenendaal

In pakweg een halve eeuw kan veel veranderen, zoals in het huishouden dat toen nog zo heel
anders werd gevoerd dan nu en waarin voor kinderen zoveel te beleven viel. Er was elke dag
wel iets te doen. De bekende leveranciers die nog aan de deur kwamen, sommigen waren
aardig anderen iets minder aardig. Sommigen mocht je bij hun voornaam noemen en anderen
bleven altijd ‘meneer’. De aardigste was misschien wel de groenteman (Van Manen) bij wie
je even op de bok mocht zitten en de teugels van het paard mocht vasthouden.
DOOR DAAN THOOMES
Achteraf lijkt die kindertijd vaak ‘oneindig lang’. Niet helemaal ten onrechte, want de periode
dat een kind nog voornamelijk thuis liep, was ook veel langer dan nu. Niet alle kinderen
gingen immers naar de Fröbelschool en in die gevallen ging je dus pas op je zesde naar
school. Van buitenschoolse opvang had nog niemand gehoord. Kortom, de wereld thuis was
een belangrijk deel van je leven.
Bij het terugkijken naar vroeger gaat het dikwijls om leuke herinneringen. Het is nu
eenmaal een menselijke eigenschap om vervelende dingen zo snel mogelijk te vergeten en de
leuke ervaringen vast te houden. In dit stukje wil ik het ook graag voornamelijk hebben over
die aangename herinneringen. Al waren er natuurlijk ook schaduwkanten in die tijd. De
groenteman die ik zo aardig vond, had in werkelijkheid een zwaar beroep met vaak maar
geringe inkomsten. En een kolenboer die zakken kolen op zijn rug sjouwde, was voor
kinderen een leuk schouwspel om naar te kijken, maar had in praktijk een zwaar en ongezond
leven. Elke zaak heeft dikwijls twee kanten. Toch wil ik me hier beperken tot de aardige
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indrukken die kinderen opdeden in die thuiswereld van vroeger. Simpelweg omdat dat óók
een realiteit was.

De kolenboer zorgde er voor, dat de kolenkachel kon branden. In elke huiskamer nam de
glimmend zwarte kolenkachel een belangrijke plaats in. Met bewegende vlammetjes achter de
mica-ruitjes leuk om naar te kijken. ’s Avonds in bed kon je het geluid van de kachel in de
kamer horen die zo nu en dan opgepord moest worden of van het bijvullen met kolen of van
het leeghalen van de asla. Behalve om as ging het ook om sintels. Die sintels werden in de
winter uitgestrooid op het besneeuwde pad om uitglijden te voorkomen. De kachel was
bovendien onlosmakelijk verbonden met de viering van Sinterklaas. Het traditionele schoentje
met de wortel erin voor de kachel . Dé plek om sinterklaasliedjes te zingen. ’s Morgens
natuurlijk eerst kijken bij de kachel.
De bakker (Slok) die via de achterdeur de keuken binnenliep met een mand onder de
arm. Meestal met precies de hoeveelheid brood die dagelijks geconsumeerd werd. In die mand
had hij ook een groot broodmes. Dat gebruikte hij om bijvoorbeeld een halfje méér af te
snijden als er bezoek was. De bakker was zodoende precies op de hoogte van die kleine
huiselijke gebeurtenissen. Het brood was gewoonlijk nog warm en een kapje met boter en
suiker was iets waar ik me op verheugde. Voor het weekend had hij ook puntjes en
krentenbollen. Door de week moest zoiets besteld worden.
De slager (De Gooijer) kwam meestal fluitend de achterdeur binnen. Voor de kinderen
had hij natuurlijk een stukje leverworst en hij wilde ook wel eens varkensblazen meenemen,
want die kon je opblazen als ballonnen.
’s Middags was het meestal de beurt aan de melkboer (Budding) die met een grote bakfiets
met melkbussen langs de huizen reed. Bij zijn kar vulde hij een pan met ‘losse melk’.
Daarvoor gebruikte hij een aluminiumkleurige litermaat om melk uit een bus te scheppen. Die
melk moest wel eerst gekookt worden. Voor kinderen was het koken van de melk en het
rammelen van de glazen schijf in de pan die gebruikt werd om overkoken te voorkomen, een
bekend geluid. Desondanks kookte de melk toch nog wel eens over en de specifieke geur die
dat met zich meebracht, was ook een vertrouwd iets. Evenals de vellen op de melk die door de
meeste kinderen werden verafschuwd. Als je even wachtte kon je het vel in je beker toch wel
gemakkelijk met een lepeltje afscheppen en op je schoteltje doen.
De kruidenier (Molenaar) bezorgde de boodschappen thuis in een zorgvuldig
ingepakte kartonnen doos. Voor het opgeven van de benodigdheden werd ‘het boekje’
ingevuld. Voor de kinderen was er soms een zakje kleverige zuurtjes of een reep chocola
gratis toegevoegd.
In de keuken of in de bijkeuken kon je soms de geur van een petroleumstel ruiken.
Daarop kon iets op een zacht pitje heel langzaam gaar worden of worden warm gehouden.
Ook heel geschikt voor het bereiden van kip. Die stond vaak wel een hele dag op. Voor
kerstmis werd het eten zo al een dag van tevoren ingeleid. Voor de benodigde petroleum
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kwam de olieman aan de deur. Die kwam zo nu en dan het grote petroleumvat in de schuur
bijvullen.
De geuren in huis verraadden vaak wat er die dag op het menu stond. Zoals de toetjes
die elke dag werden gekookt: griesmeelpap, soms vruchtengries, karnemelksepap, rijstebrij
met bruine suiker, broodschotel uit de oven (ter verwerking van oud brood met appelmoes en
kaneel), en soms flensjes (“vooral niet te dik, want flensjes behoorden dun te zijn”). Op
vrijdagmorgen was het druk in de keuken om het eten voor de zondag voor te bereiden. De
lucht van gebraden vlees en van de bereiding van pudding. De pudding werd zelfgemaakt,
“want pudding uit een pakje was geen échte pudding”. Op zondag was er meestal soep vooraf,
dan rollade of saucijsjes en gekookte aardappels met doperwtjes, en een feestelijke pudding
toe. Ook was er soms de geur van zelfgebakken koekjes die je moest opeten “met je hand
eronder”. In huis was er de wekelijks terugkerende geur van boenwas en zilverpoets die je
eraan herinnerde welke dag van de week het was. Ten slotte de geur van een sigaar die
duidelijk maakte dat vader thuis was of dat er bezoek was, want dan werden er altijd sigaren
en chocolaatjes gepresenteerd. Sigaren voor ‘de dominee’ of ‘de dokter’ en chocolaatjes voor
‘tante Annie’, ‘tante Zuster’ of ‘tante Nanda’ uit Den Haag. Je had als kind heel wat echte en
onechte ‘tantes’.
Behalve de loodgieter en de elektricien, kwam ook de timmerman (Piet van der Voort)
nog wel eens langs om een klusje in huis te doen. Hij had een langwerpige timmerkist bij
zich. Voor kinderen uitermate boeiend.
Aan de deur werden soms pakjes bezorgd door Van Gend & Loos. Grote grijze
vrachtauto’s die hoorden bij het straatbeeld van toen. En de postbode liep nog statig in
uniform met de afkorting PTT in rode letters op zijn pet. Behalve de ‘ochtendpost’ was er ook
de ‘middagpost’.

Op straat was het voorbijkomen van een paard en wagen een normaal verschijnsel. Het ratelen
van een boerenkar en het geluid van paardenhoeven op de straatstenen. Als kind ging je altijd
even kijken wat er precies voorbij kwam.
Met verjaardagen of andere feestelijkheden werden er ‘bloemstukjes’ bezorgd (door
Van Ginkel). Vaak met gele fresia’s erin verwerkt. Of een mooie cyclaam met geribbeld
groen karton om de pot. En gebakjes werden in een grote houten doos bezorgd (door
Schuuring). Dan was het pas écht feest. En als de lege dozen naderhand werden opgehaald
dan was dát het overduidelijke bewijs dat de feestelijkheden weer voorbij waren.
De schoenmaker (Adriaan P. de Kleuver) haalde soms een hele ‘berg schoenen’ op om
te verzolen en een week later bracht hij ze weer terug. Dan vertelde hij over bijzondere
planten en bloemen die hij in de omgeving had gezien, want hij was een zeer verdienstelijk
veldbioloog.
Wekelijks kwam een naaister (tante Mien) aan huis die het nodige naai- en verstelwerk
deed. De zwarte Singer naaimachine, de naaimand en de breinaaldenkoker waren vertrouwde
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attributen in huis. En het was ook de tijd dat er nog ‘dienstmeisjes’ waren. Ons dienstmeisje
maakte min of meer deel uit van het gezin. Zij had haar eigen kamer op zolder. In de
zomervakantie ging zij mee op vakantie naar Zwitserland. De kinderen haalden dan boontjes
af, maakten de bedden op en wasten af “want Jans had óók vakantie!” Op vrijdagavond ging
zij altijd winkelen in het dorp. De gezellige drukte op vrijdagavond in de Hoofdstraat had een
grote aantrekkingskracht op veel mensen. Langzaam lopen en je kwam altijd wel bekenden
tegen om een praatje mee te maken.
Eetproblemen bij kinderen werden eenvoudig opgelost. Met het dienstmeisje eten in de
keuken met de luiken dicht en een kaarsje op tafel, deed wonderen.

De was werd nog met de hand gedaan en werd opgehangen aan de waslijn in de tuin.
Kinderen vonden het leuk om mee te helpen. De lijn moest altijd eerst met een natte doek
worden afgenomen, want er zat - dankzij de fabrieken - vaak roet in de lucht. Als het dreigde
te gaan regenen: rennen om snel de was binnen te halen. Het wassen van lakens, slopen en
overhemden werd uitbesteed. Daarvoor kwam de wasserij (Burgers uit Zeist) aan de deur om
een grote rieten wasmand op te halen. De lange waslijst werd altijd nauwkeurig ingevuld en
bij aflevering zorgvuldig ‘nagelopen’. De chauffeur droeg de grote mand met gemak op zijn
schouder. Hij had een blauwgrijs uniform en maakte altijd grapjes.
Kenmerken van een (kinder)wereld die voorgoed voorbij is, een wereld met een eigen
charme. Daarvoor in de plaats is een nieuwe wereld gekomen waarvan wij vroeger niet
konden dromen: met een sterk vergrote welvaart en ongekende technische ontwikkelingen en
voor de jongeren: schier onbeperkte (ontplooiings)mogelijkheden, televisie en pc’s, ‘de
telefoon op straat’, de mogelijkheid om wereldreizen te maken alsof het niets is. Oók een tijd
met een eigen charme. Hopelijk blijft daarbij een zekere gemoedelijkheid en gezelligheid
thuis bestaan.
Gepubliceerd in: Oud Veenendaal, jrg. 25, nr.1, maart 2010, pp. 18–21.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jazz in Veenendaal
Daan Thoomes
In de pedagogiek van een aantal jaren geleden was het niet ongebruikelijk om te schrijven
over ‘de plaats in de kinderrij’. Het maakt nogal wat uit of je als oudste, jongste of middelste
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in een gezin opgroeit. In mijn geval was sprake van de middelste met twee oudere broers
boven (Rob en Frits) en één jongere broer onder me (Huug). Twee of drie jaar verschil is op
volwassen leeftijd praktisch te verwaarlozen, maar in de kindertijd is dat een wereld van
verschil. Dat kwam vooral tot uitdrukking tijdens de middelbareschooltijd.
Christelijk Lyceum te Veenendaal
Toen ik het toelatingsexamen voor de hbs achter de rug had en als brugklasser aantrad in het
Christelijk Lyceum in de Tuinstraat, werd ik bevorderd tot ‘groentje’. Dat was de gangbare
benaming voor eersteklassers. Het vervelende was dat het ook zo aanvoelde: als je naar je
oudere broers in de vierde en vijfde klas keek dan voelde je je inderdaad grenzeloos jong en
onervaren. Het stiekeme roken van een sigaret in de fietsenloods verbeterde dat zelfbeeld niet
echt.
De oudere leerlingen manifesteerden zich bijvoorbeeld in de leerlingenvereniging Eldorado,
namen deel aan discussies over gewichtige onderwerpen in de debatingclub, speelden mee in
het legendarische CLV-1 tijdens het Kerstvolleybaltoernooi in Eltheto in de Fluitersstraat,
namen deel aan het schaaktoernooi en op schoolavonden acteerden ze in een toneelstuk of
speelden in de een of andere muziekgroep.
Wat ik me vooral herinner is de kennismaking met de jazz. Er waren op school diverse
combo’s geformeerd en de schoolavond in het verenigingsgebouw Sola Fide bood een
gelegenheid om op te treden. Veenendaal deed op die wijze mee aan de mode van die tijd.
Jaap van Vliet speelde saxofoon zoals John Coltrane dat deed in New York en het Trio Pim
Jacobs diende als voorbeeld voor Leo Coïni (gitaar), mijn broer Rob (contrabas) en mijn broer
Frits (drums). Dat drummen gebeurde natuurlijk niet alleen op schoolavonden maar ook bij
ons thuis op zolder en was te horen in de wijde omtrek.

Dave Brubeck, 1965

In het muziekleven van Veenendaal speelde de winkel van Bertus van Hees op de Markt ook
een rol van betekenis. Daar waren de geliefde muziekinstrumenten te koop en een breed
assortiment van grammofoonplaten. Als je als middelbarescholier die winkel binnenkwam
dan ging je hart sneller kloppen. In een tussenuur op school was het een bijzonder genoegen
om daar de nieuwste singles en lp’s in een cabine te beluisteren. Opnames van onder anderen
Art Blakey and The Jazz Messengers, Archie Shepp, Cannonball Adderley, Thelonious Monk,
Roland Kirk, Carles Mingus en Dave Brubeck vormden daarna het belangrijkste
gespreksonderwerp, al vroegen we ons van Dave Brubeck af of die nog wel tot de ‘echte
jazzmusici’ gerekend kon worden aangezien zijn Take five zo ‘commercieel’ was. Die
mening veranderde radicaal toen ik enige jaren later, op zeventienjarige leeftijd, Dave
Brubeck heb gesproken (!) en heb horen spelen op het Zuid-Franse jazzfestival van Juan-lesPins. Daar was ik met Han Bennink die met Misja Mengelberg optrad en toen ik hem op het
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podium hielp met het opzetten van zijn drumstel kwam Dave Brubeck naar mij toe om allerlei
praktische dingen te vragen aangezien hij daarna zou optreden. Maar belangrijker: we waren
diep onder de indruk van zijn pianospel en van zijn legendarische kwartet met Paul Desmond,
Joe Morello en Eugene Wright.
Jazzclub Euterpe
Als uitvloeisel van de jazz op school heeft er in Veenendaal zelfs korte tijd een heuse jazzclub
bestaan. Naar het voorbeeld van The Blue Note ( in New York) en Jazzclub Persepolis (de
club van Jaap van de Klomp in een werfkelder aan de Oude Gracht in Utrecht), was er in het
gebouw van De Instuif in Veenendaal met een visnet aan het plafond: Jazzclub Euterpe.
Bekende Nederlandse artiesten uit die tijd traden daar op. Zo herinner ik me een optreden van
Rita Reys met het Trio Pim Jacobs en optredens van The Diamond Five en van Louis van
Dijk. Ook was er wel eens een jamsession (geïmproviseerde muziek door uiteenlopende
musici die de club bezochten). Een ander hoogtepunt vormde de inleidingen op de concerten
door niemand minder dan Michiel de Ruyter, de radiopresentator van het veelbeluisterde
programma Radio Jazzclub. Ook werd geprobeerd – naar het voorbeeld van het bekende
Amerikaanse tijdschrift Down Beat - een Nederlands jazztijdschrift uit geven: Jazz wereld,
maar dat kwam niet echt van de grond. Kortom, Veenendaal deed volop mee met de
heersende trends.
Dat speelde zich allemaal af aan het begin van de jaren zestig. Generaties van scholieren die
het Christelijk Lyceum later bevolkten, zullen ongetwijfeld andere herinneringen koesteren,
bijvoorbeeld van popgroepen en van grammofoonplaten van de The Beatles en The Rolling
Stones. Voor mij blijft de middelbareschooltijd echter altijd verbonden met de jazz.
Illustraties in de oorspronkelijke versie:
• Verkiezingsstrijd voor het bestuur van de leerlingenvereniging Eldorado (1964)
• De Markt met muziekhandel Bertus van Hees (1960)
• Optreden in de Openbare Leeszaal in Wageningen: Frits Thoomes (drums), Daan Thoomes (fluit),
Rijk van Rotterdam (bas) met Willy Brill (voordrachtskunstenares / telefoonstem van de tijd) (1968)
Gepubliceerd in: Oud Veenendaal, december 2008, jrg. 23, nr.4, pp. 108-109.
Voor overige artikelen over Veenendaal, zie:
• SABINE (Stichts Algemeen Bibliografisch Netwerk: http://bibe.library.uu.nl/zoek/sabine/ )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kleine herinneringen
Daan Thoomes herinnert zich willekeurig een aantal details van het
Veenendaal uit zijn jeugd, zo’n goeie vijftig jaar geleden. Details die op het
eerste gezicht onbeduidend lijken, maar dat bij nader inzien niet altijd zijn.

Door Daan Thoomes
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Hoofdzaak of bijzaak?
Een gepensioneerd schoolhoofd vertelde een keer, dat hij vroeger altijd van huis naar school
wandelde en dat hij dan meestal een hoed op zijn hoofd had. Als hij dan kwam aanlopen,
konden de kinderen op het plein aan de stand van zijn hoed al zien welk humeur hij had. Dat
werd dan al snel rondverteld, vooral als dat humeur niet al te best was.
Een ogenschijnlijk detail kan soms veel uitmaken. Het luiden van de schoolbel was
ook zoiets. Als die bel een enkele keer kapot was, dan leek de schooldag ook ineens heel
anders. En wat voor een volwassene een bijzaak lijkt, kan voor een kind soms uitermate
belangrijk zijn. Zo neem je naar school niet zomaar iets mee, maar dat moet in een bepaald
trommeltje of tasje. Zoals de lege speculaastrommel van Van Kooten die zo geschikt was om
ijsjes van Jamin in te gaan halen om de hele klas op een verjaardag op te trakteren. Dubbeldik
puur (van 15 cent), verkrijgbaar aan het loket bij Banketbakkerij Hament, net over het spoor.

Radiomeubel van Grundig jaren vijftig

Details die het dagelijks leven kleuren
De rode streekbussen van De Haas en de groene van de NBM die zo kenmerkend waren voor
het straatbeeld. Maar ook nog zo nu en dan een paard en wagen, en tamelijk veel fietsers.
En dan was er blinde Riek die op vaste tijden langsliep als ze naar haar werk ging met
haar herdershond. Als je haar groette dan groette ze ook altijd heel vriendelijk terug. Dat
hoorde in die tijd toch zo. Kinderen behoorden éérst te groeten als ze een volwassene tegenkwamen.
Op school het schrijven met een kroontjespen en alles wat daarmee samenhing: het
schrijfschriftje, het inktpotje in de bank dat regelmatig moest worden bijgevuld en de van huis
meegebrachte inktlap. Naar school gaan was spannend en leuk, maar ook een beetje ernstig.
Op straat het drukke verkeer als de fabrieken aan- of uitgingen. Op gezette tijden
kwamen dan zwermen fietsers voorbij voor de Hollandia Tricotage, de Ritmeester of de
Panter. Op zulke momenten werd de sfeer op straat daardoor bepaald. Je hoorde soms ook de
fabriekssirenes. Bij het horen van zo’n ‘fabrieksbel’ konden sommige mensen precies zeggen
van welke fabriek dat geluid afkomstig was. Het kunnen onderscheiden van geluiden was
trouwens toch iets wat vaker voorkwam. Op zondag uiteraard ook de klank van de
verschillende kerkklokken.
De bedrijvigheid in en rond het postkantoor. De zichtbaar grote hoeveelheid post die
dagelijks verwerkt werd en de vele geüniformeerde postbodes die de post ‘s morgens en ’s
middags bij de mensen thuis bezorgden. En niet te vergeten het veld áchter het postkantoor
waar je goed kon voetballen en waar evenementen georganiseerd werden zoals een
lilliputtercircus, een waterorgel en de VEWIBETO (de Veenendaalse winkel en bedrijven
tentoonstelling in een grote jaarbeurstent)
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Kleinigheden die soms je leven lang bijblijven. Zoals de pot met zuurtjes bij de tandarts. Een
bijzonder aardige tandarts en ook een echte kindervriend. Na een langdurige behandeling met
de ouderwetse boor mocht je een (kleverig) zuurtje uitzoeken.
En dan het fietsen met het Veense fietsvlaggetje. Een kleurig vlaggetje met in grote
letters VEENENDAAL en het wapen van Veenendaal. Fietsen werd zo een stoere
aangelegenheid.

Fietsvlaggetje, gekocht bij fietsenmaker Piet Schuur, begin jaren vijftig

De prachtige Dinky Toys. Zo’n vijftig jaar geleden een vanzelfsprekende wens voor
praktisch alle jongens. Verkrijgbaar op de speelgoedafdeling bij Hootsen.
Die ‘ellendige nylons’ die altijd weer ergens aan bleven haken en waarin dan ladders
ontstonden. Die moesten worden ‘opgehaald’ bij Fennetje van den Bosch in de Hoofdstraat.
Een regelmatig terugkerende boodschap voor je moeder.
De introductie van de ijskast. Voortaan ‘altijd’ ijsjes in huis en de mogelijkheid om
ijsblokjes toe te voegen aan priklimonade of een flesje Coca Cola.
De eerste spaghetti met tomatensaus en de eerste macaroni met tomatenpuree,
geraspte kaas en hamblokjes uit de oven. Die macaronischotel werd ook wel koud
meegenomen voor de picknick als er met de auto een uitstapje werd gemaakt.
De ingenieuze automatische platenwisselaar die was ingebouwd in een radiomeubel.
Leuk om naar te kijken, maar na het afspelen van een aantal platen begon alles zo te wiebelen
dat de muziek niet meer om aan te horen was.
De komst van de televisie. Aanvankelijk kijken met een zonnebril op want de televisie
zou je ogen kunnen bederven. De jaren zestig waren nu duidelijk begonnen.

De zwarte Chevrolet, die onlosmakelijk verbonden was met uitstapjes en de vakantie naar Zwitserland (1955)

Prentenboek
Losse herinneringen die deel uitmaken van een soort geestelijk prentenboek. Zo nu en dan is
het leuk om dat nog eens in te kijken om snel daarna de bladzijden weer om te slaan om uit te
komen bij de dag van vandaag.
Gepubliceerd in: Oud Veenendaal, jrg. 27, nr.1, maart 2012, pp. 26-27.
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Verwijstableau ‘Veenendaalse herinneringen’
Website Pedagogiek in verscheidenheid : https://sites.google.com/site/daanthoomes/

2018:
▪

Petit à petit. Typerende uitspraken van dr. J.G. Thoomes op school
Article in press

•

Terugzien op het wonen aan de Kerkewijk in Veenendaal in de jaren 50 en 60
Bekorte versie opgenomen in: J. Pilon (red.), Mijn Kerkewijk. Een straatlengte
nostalgie en historie.
Jubileumboek tgv het 30-jarig bestaan van de Historische Vereniging Oud
Veenendaal, 2015, pp. 162 – 164.

•

Oud-Veenendaal in een gedicht
tgv de ‘week van de poëzie’, in de Cultuurfabriek op 2 februari 2013
In: Oud Veenendaal, jrg. 28, nr. 3, september 2013, pp.80-81.

•

Sprekende leraren van het CLV.
In: Oud Veenendaal, jrg. 27, nr. 4, december 2012, pp. 101-103.

•

Kleine herinneringen.
In: Oud Veenendaal, jrg. 27, nr. 1, maart 2012, pp. 26-27.

•

Dr. J.G. Thoomes, bovenmeester en dominee.
In: H. van ’t Veld (red.). Markante Veenendalers. Historische Vereniging Oud
Veenendaal, 2010, pp. 167-172.
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/275545

•

In en rond huis. Herinneringen aan de jaren vijftig in Veenendaal.
In: Oud Veenendaal, jrg. 25, nr. 1, maart 2010, pp. 18-21.

•

Zie ook: de publicatie van Mats Beek, Schrijvers geturfd. Een inventarisatie
van Veense schrijvers. Veenendaal, Van Kooten, 2010.
Zie ook: website Schrijversinfo.nl: www.schrijversinfo.nl/veenendaal.html

•

Jazz in Veenendaal.
In: Oud Veenendaal, december 2008, jrg. 23, nr. 4, pp. 108-109.
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2007:
•

Geurherinneringen aan Veenendaal.
In: Oud Veenendaal, maart 2007, jrg. 22, nr. 1, pp. 13-15
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/273336

•

Herinneringen aan de Koningin Juliana School.
In: Oud Veenendaal, jrg. 21, nr. 2, juni 2006, pp. 39-44.

2006:
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