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Freerk Kuperus op
de sofa tussen de
telefoontoestellen

Wat begon met een cadeautje,
is nu een telefoonmuseum
Freerk Kuperus werd geboren in Berltsum, Friesland. Hij werd opgeleid
tot telecommunicatie-ingenieur en verhuist in 1981 naar Utrecht voor
een baan bij de NS, later bij Movares. Daar zorgt hij o.a. voor reizigersinformatie, automatisering en treinbeveiliging. Veel projecten waar hij
gedurende zijn carrière aan meewerkt, zowel in binnen- als buitenland,
hebben betrekking op telecommunicatie.
Als er gezinsuitbreiding op komst
is, gaan Freerk en zijn vrouw, Ietsje
Bontekoe, op zoek naar een groter
huis. “Ietsje is musicus,” vertelt Freerk
in de woonkamer van hun huis in
Tuindorp-Oost. “We zochten een huis
waar Ietsje ongestoord zou kunnen
spelen. Dit hoekhuis was dus zeer
geschikt. Een leuke bijkomstigheid:
het is anderhalve meter breder dan

Dit is het toestel waarmee het
verzamelen begon.

de andere huizen. De aannemer had
destijds plannen om hier zelf te gaan
wonen, maar dat is niet doorgegaan.
Inmiddels is de garage omgebouwd
tot muziekstudio”.

Meer dan 700
In 1985 krijgt Freerk een oude zwarte
bakelieten telefoon cadeau, omdat
de gever dacht dat hij daar vanwege
zijn achtergrond wel geïnteresseerd in
zou zijn. “Het was een cadeautje en
dan zeg je niet nee. Ik vond de vorm
wel mooi. Het bleek een bijzonder
exemplaar te zijn. Er werden in de
jaren ‘50 drie types uitgebracht door
de PTT. De PTT wilde uniformiteit,
zodat bij reparaties de onderdelen
konden worden uitgewisseld. Dit
model werd ontworpen door
Gerard Kiljan, een bekend Nederlands
grafisch ontwerper. De Norm 51
werd geproduceerd door de HEEMAF
(de Hengelosche Electrische en
Mechanische Apparaten Fabriek).

De oudste, de kleinste, de meest
verkochte (Nokia), de onpraktische
en de hygiënische.

Bij verzamelaars in Amerika is deze
‘Mercedes onder de telefoons’ zeer
gewild”.
Op de Vrijmarkt, de markten in de
Veemarkthallen en de Verzamelaarsbeurs begint Freerk geleidelijk zijn
verzameling uit te bouwen. “Met
twintig exemplaren vond ik mijzelf
al wel een verzamelaar”, zegt hij
lachend. “Nu zijn het er meer dan
700. De buitenkant van de telefoons
verandert steeds, maar de binnenkant, het elektrische, is in 100 jaar,
tussen pakweg 1890 en 1990, bijna
onveranderd gebleven.”

Eiffeltoren
In de hal van Freerks woning staat een
vitrine waarin elk half jaar een aantal
exemplaren wordt uitgestald. In elke
kamer is een telefoon aangesloten.
In de woonkamer staat een bijzonder
exemplaar, gemaakt van walnoten
hout ontworpen door Ericsson.
Freerk verzamelt vooral voor zijn eigen
plezier. Alle aanwinsten worden uit
elkaar gehaald en schoongemaakt.
De mooiste komen in een van de
stellingen op zolder. De meeste
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soort fietsdynamo) verwerkt, daarom
is hij zo zwaar”.

Op televisie

De Diavox Royal Wood in de woonkamer

verdwijnen echter, genummerd, in
een doos. Bij iedere telefoon hoort
wel een verhaal. Hij valt voor een
ontwerp of een nieuwe, technische
vinding. De telefoons gaan ‘leven’
als Freerk er enthousiast over vertelt.
Zo is er zijn eerste telefoon, de
oudste, de kleinste, de meest
verkochte, de meest onpraktische en
een hygiënische telefoon.
Zijn lievelingstelefoon heeft de
bijnaam ‘de Eiffeltoren’. “Ik vind
het de mooiste telefoon die
ooit is gemaakt. Het is
een ontwerp uit 1884
van Lars Magnus
Ericsson. In deze
telefoon zijn vorm en
functie fraai samengebracht. Zo was het de eerste
telefoon met een hoorn uit één stuk.
In de voet zit de z.g. inductor (een

Soms bellen mensen hem op om
te vragen of hij hen iets meer kan
vertellen over een telefoon die in hun
bezit is. “Dat gesprek eindigt bijna
altijd met de vraag: ‘Wat is ie waard?’
Wat de gek ervoor geeft, zeg ik
dan. Het ligt er maar net aan of
iemand zo’n telefoon nog voor een
verzameling zoekt. Ik heb ook wel
eens een hele partij T65-telefoons
weggegeven aan een groep mensen
die deze telefoons ombouwden voor
patiënten met dementie. Als zij op
die telefoon een nummer draaien,
horen ze een liedje uit hun jeugd. Ik
leen ook toestellen uit wanneer die
gevraagd worden voor gebruik in
een film of video. En ik heb meegewerkt aan een aflevering van
Klokhuis en een filmpje opgenomen

Herken je hem nog, de T65?

Freerks’ lievelingstelefoon, bijgenaamd
de Eiffeltoren vanwege de vorm van de
voet.

met telefoon-provider BEN. Daarin
heb ik veel over mijn verzameling
kunnen vertellen. Als het over
telefoons gaat, weet iedereen me
inmiddels wel te vinden.”
Ben je nieuwsgierig
naar Freerks telefoonverzameling?
Op zijn website
www.telefoonmuseum.eu vind
je veel foto’s en beschrijvingen.
Wil je Freerk zelf horen
vertellen over zijn telefoons?
Ga dan naar https://www.youtube.
com/watch?v=1fsIIDAc5h0)

Hé, stop: wij zijn op zoek naar jou!
In de vorige krant heb je kunnen lezen hoe de redactie van Wijkkrant Tuindorp Oost te werk gaat. Vele handen maken licht werk,
dus: heb je een paar uur per maand vrij en vind je het leuk om
bezig te zijn met wat er speelt in de wijk? Dan is de redactie van
de Wijkkrant iets voor jou.
Goede beheersing van de Nederlandse taal is handig, maar we
hebben ook een eindredactie de d’s en t’s wel op hun plaats kan
zetten. Wil je je aanmelden of heb je vragen? Stuur een mail naar
redactie@tuindorpost.nl.
Advertentie
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Groot feest tijdens officiële opening De Gaard

Foto: E. Hessels & FanWork Events

De verbouwing is voorbij, het winkelcentrum is af. Dat werd op zaterdag
5 september feestelijk gevierd tijdens de officiële opening van De Gaard.
Vanaf 10 uur ‘s ochtends vond elk uur een show plaats met muzikale
begeleiding door DJ Tony Cassanova en zijn Jukebox Show. Wijkbewoners
konden in een afgesloten deel voor het podium plaatsnemen aan picknicktafels
en meezingen met bekende nummers die door de drie zangeressen ten gehore
werden gebracht. Ook was er een Jukebox Bingo, waarmee de gasten allerlei
prijzen konden winnen die door de winkeliers van De Gaard ter beschikking
waren gesteld.
Het hoogtepunt van de dag was het optreden van Romy Monteiro, bekend
van haar hoofdrol in de Nederlandse musical The Bodyguard. Kortom: een
spetterende dag die geheel in overstemming was met de slogan van die dag,
‘I am future proof’. De Gaard is zeker klaar voor de toekomst.
Advertentie
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Evelyne Hermans
woont met haar
gezin in de wijk en
schrijft in elke editie
van de Wijkkrant
een column over het
leven en wonen in
Tuindorp-Oost.

One woman show
Er klinkt muziek uit het winkelcentrum.
Een jonge vrouw in een zwart-witte jurk
zingt uit volle borst een bekend nummer. Haar stem en de muziek galmen
vanuit de luidsprekers door de nieuwe
passage van De Gaard. Het is zaterdagmiddag, maar er zijn slechts enkele
mensen op de been. De zangeres geeft
haar show voor een niet-aanwezig
publiek.
Mijn negenjarige dochter en ik blijven
staan. “Het is wel een beetje gek,” zegt
mijn dochter. “Die mevrouw kan echt
heel mooi zingen, maar er let niemand
op haar!” Ik vind dat ze gelijk heeft.
We besluiten om even te blijven staan;
beter twee toeschouwers dan helemaal
géén publiek. Wanneer de zangeres
ons opmerkt, draait ze haar lichaam al
zingend iets meer in onze richting. Terwijl achter ons af en toe het gerammel
van AH-winkelwagentjes klinkt, kijken
mijn dochter en ik naar de one woman
show. Na het liedje klappen we kort. De
zangeres glimlacht naar ons en maakt
een kleine buiging. “Dank je wel!” zegt
ze door de microfoon. Het klinkt opgelucht. Of misschien is dat mijn eigen
gevoel.
Er blijven nu ook twee andere passanten
staan, we zijn inmiddels met vier man
publiek. De zangeres zet de begintonen
van ‘I just want to make love to you’
van Etta James in, het nummer van de
CocaCola-reclame uit de jaren ‘90. Mijn
dochter en ik bewegen mee op het
ritme van de muziek. In de verte zien we
een oudere man aankomen. Hij loopt
vastberaden op de zangeres af. Gelukkig, denk ik, nog meer toeschouwers.
De zangeres ziet de man ook en vangt
al zingend zijn blik. Op het moment dat
de man bijna naast haar staat, buigt hij
zich naar voren en roept: “Kan het wat
zachter? Het doet pijn aan mijn oren!”
De ogen van mijn dochter worden groot
en ook ik sta abrupt stil. De zangeres
zingt en danst schijnbaar onverstoord
verder. Aan het eind van het liedje
stoot mijn kind me aan en zegt: “Kom,
mama, wij klappen nu gewoon even
extra hard.”
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Van onze duurzaamheidsredacteur

Geen woorden maar...
een energiestudent!
Energiestudent Teun (r) in gesprek met klant

Per 31 juli wekt onze duurzaamheidsredacteur Judith de Bruijn
met dertien mooie zonnepanelen
haar eigen stroom op. Ze deed er
zes jaar over om de knoop door
te hakken. Maar waarom eigenlijk
zo lang?
Judith vertelt: “Gebrek aan kennis,
gebrek aan zin om het allemaal uit
te gaan zoeken, geen technische
achtergrond, geen tijd, geen zin om
veel geld uit te geven, verhuisplannen… Het is een bekend probleem in
het land van verduurzaming: mensen
willen wel stappen zetten, maar ze
doen het niet. Om één van de bovenstaande redenen.”

bedrijf EnergieStudent op. Hiermee
hoopt hij de wereld duurzamer te
maken.

Zo werkt EnergieStudent
Een student komt bij je langs en
maakt een uitgebreide inventarisatie
van je wensen, leefstijl en mogelijkheden. Hij houdt daarna ruggespraak
met een senior energieadviseur zoals
Ad Kwak (de man van de warmtescans – wijkkrant nr 4, december
2019). Daar rolt een advies uit dat
hij met je bespreekt. Hij assisteert bij
het maken van keuzes en blijft een
jaar betrokken om alle stappen te
begeleiden.

Idealistisch en leergierig
Om welwillende twijfelaars zoals
Judith met goede en betaalbare
adviezen een steuntje in de rug te
geven, zette wijkgenoot Piet-Hein
Speel samen met Siem Jans en zijn
twee zoons in augustus 2019 het

Teun Aarts (24) uit Eindhoven is één
van de energiestudenten. Hij studeert
Global Sustainability Science, maar
wil daarnaast in het klein werken
aan concrete verbetering. Een mooi
voorbeeld van ‘think global, act local’.
Advertentie

Teun legt uit: “Als je de feiten over
klimaatverandering onder ogen ziet,
kan je daar gedeprimeerd van
worden, maar ik kreeg er juist een
drive van. Ik wil er wat aan doen.
Mijn studie is nogal generiek, maar
we krijgen ook een consultancy
project waarin je leert hoe je
adviezen schrijft. Dat sluit mooi aan
bij het werk dat ik bij EnergieStudent
doe. Ik heb van de energieadviseurs
een opleiding gekregen. Ik heb
geleerd hoe je ziet of iemand een
spouwmuur heeft, welke type
warmtepompen er zijn, alle isolatiemogelijkheden, hoe je aan een dak
ziet hoeveel energie ermee opgewerkt kan worden, hoeveel energie
iemand verbruikt. Maar ik ben zelf
niet de adviseur: ik inventariseer,
vertaal en ondersteun de bewoner.”

Wat voegt het toe aan wat er
al is?
Oprichter Piet Hein: “Wij zijn door de
inzet van studenten natuurlijk goedkoper. De student leert er ook van.
Een gewone adviseur levert ook een
uitstekend advies, maar dat blijft toch
vaak op de plank liggen omdat
mensen niet weten hoe ze het verder
op kunnen pakken. EnergieStudent
helpt bij het krijgen van offertes

Drie studenten aan het werk.

vanuit ons netwerk van betrouwbare
leveranciers en helpt beslissen. En
heel belangrijk: de energiestudent
blijft ook tijdens het project beschikbaar voor advies.”

Meer subsidie en een blije
vriendin
Roy, hij woont in Tuinwijk in een
tussenwoning uit 1931, koos voor
EnergieStudent omdat hij behoefte
had aan een helpende hand en een
goed brein. “Ik had mij al aardig

ingelezen in hoe ik energie kan
besparen, maar vond het lastig om
te beslissen waar hij het beste tijd en
geld in kon steken. Ik had het gevoel
dat EnergieStudent met haar
pragmatische stappenplan, korte
lijnen en lage kosten een goede partij
zou zijn om te helpen de juiste keuzes
te maken.” En dat pakte ook zo uit.
“EnergieStudent helpt mij niet slechts
één keer met een hulpvraag, maar is
gedurende een langere periode een
helpende hand. Na een goed advies
over isoleren, tochtvermindering en
zonnepanelen, kwam het moment
van kiezen. Ook daarbij wees
EnergieStudent mij in de goede
richting.” Roy hakte de knoop door
en koos allereerst voor spouw- en
dakisolatie. “Momenteel zijn we ons
aan het verdiepen in zonnepanelen.
Ik weet inmiddels hoe ik een dakkapel
moet isoleren, maar daar moet ik zelf
nog even tijd voor vrijmaken.”
Roy heeft om te beginnen meer
subsidie ontvangen dan hij dacht,
waardoor zijn investeringskosten nu
een stuk lager uitkomen. Zijn vriendin
vindt het nu comfortabel warm in
huis. En dát is misschien wel het
allerbelangrijkste!

Advertentie

NU OPEN!
KOM JE OOK
BUURTEN IN
DE GAARD
WINKELCENTRUM DE GAARD
TUINDORP-OOST, UTRECHT

KOMBUURTEN.NL
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Coronakunst: het gemis in beeld
Huidhonger
Dan slaat half maart opeens corona
toe. Niet meer naar je werk kunnen
is één, maar hoe ga je om met je
dierbaren? Wat doe je als je een
latrelatie hebt en ook je dochters
op andere adressen wonen? Strikt
genomen vorm je dan geen huishouden en moet je het doen met
telefoon en virtueel contact. Na drie,
vier weken ga je dan toch het fysieke
contact, de aanraking, erg missen.
Monique weet als geen ander dat
schilderen emotie is: het gemis heeft
ze in een serie van drie schilderijen
(acryl op doek, 50x70cm) vast
kunnen leggen. Het zijn kleurige
schilderijen geworden.

“ Schilderen is emotie ”
Nu de strikte coronamaatregelen steeds meer versoepeld worden, kreeg
de redactie een interessant berichtje van Monique Moreau. Ook zij kon
in maart van de ene op de andere dag niet meer naar haar werk en
moest haar dierbaren missen. Zij zette haar gevoelens om in een serie
van drie schilderijen met als thema ‘huidhonger’.
Monique Moreau woont al zo’n
30 jaar in de wijk en het schilderen
is haar met de paplepel ingegoten:
haar moeder was kunstschilder. Ook
Monique volgde een kunstopleiding,
maar ja, slechts weinigen kunnen
leven van de kunst. Dus zoekt en
vindt ze werk in een winkel voor
teken- en kunstschildersbenodigdheden. Maar in haar vrije tijd blijft
ze altijd schilderen.

Monique vertelt: “Het thema is
‘huidhonger’. De vrouwen, nog
steeds kleurrijk en levendig, kunnen
slechts de schaduw van hun dierbaren zien, maar ze kunnen ze niet
aanraken. Hun armen ontbreken,
letterlijk, want afstand houden
moet.” Door zo met dit thema
bezig te zijn, voelt het voor Monique
minder vervelend.

Werken zonder titel
Monique werkt met diverse
materialen op doek en houdt ervan
om nieuwe dingen uit te proberen:
combinaties maken van acrylverf met
papiersoorten en pasta’s, die bijvoorbeeld reliëf of glans geven aan de
verf. Acrylverf droogt snel en geeft
haar daarom veel mogelijkheden.

“ De kijker moet

bepalen wat hij ziet ”

Ze ontdekt dat ze voor olieverf geen
geduld heeft; de geërfde tubetjes
olieverf van haar moeder liggen nog
ongebruikt in de kast. De onder6
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werpen van Monique zijn een mix
van abstract en figuratief. Nooit
schildert ze naar voorbeeld, altijd laat
ze haar fantasie de vrije loop. Het
liefst geeft ze haar werk ook geen
titel. “Je moet als kijker zelf bepalen
wat je ziet”, vindt ze. Haar hele
appartement is ingericht op het
schilderen: een schildersezel staat
paraat in de woonkamer en voor
het grotere werk is een slaapkamer
ingericht als atelier.
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Af en toe exposeert Monique en
verkoopt ze haar werk.
Ook deze “coronakunst” is te koop.
Wil je meer weten over de
schilderijen of heb je een vraag voor
Monique, dan mag je haar mailen:
emmoreau@xs4all.nl

Ecologisch tuinenpark de Driehoek

Sinds corona weten opvallend veel buurtgenoten, jong en oud, het ecologisch tuinenpark
De Driehoek te vinden, al ligt het wat verstopt achter de nieuwbouw in de hoek van de
Winklerlaan.
De leerlingen en docenten van de nieuwe school SO Fier weten waar ze moeten zijn om zich te verwonderden over hoe
alles groeit en bloeit. Een spechtennest ontdekken in een oude boom, jonge eendjes tellen, de bloesem in het voorjaar, het grote bijenhotel, de vlindertuin, te veel om op te noemen. De bewoners van Careyn komen regelmatig voor
een praatje over de heg, even wat frisse lucht en om in het groen zijn. Voor hen is het park buitengewoon gemakkelijk
bereikbaar, zonder dat er een straat overgestoken hoeft te worden. En de paden zijn goed begaanbaar met voldoende
bankjes én lage tuinheggen. Wel zo fijn als je niet meer zo snel ter been bent of rolstoelgebonden.
Iedereen is welkom in de Driehoek en je kunt zelfs actief meedoen, bijvoorbeeld door de handen uit de mouwen te
steken op één van de werkdagen. Of kom op de dinsdagochtend, dan ontmoet je de asielzoekers die als vrijwilligers op
het park aan het werk zijn. Interesse of wil je meer weten, bezoek de website driehoektuin.nl of neem contact op met
secretariaat@driehoektuin.nl.

Gezocht: Tuindorper die woont op huisnummer 66!
Bij de redactie kregen we een bijzonder verzoek binnen: de inzendster was op zoek naar een 85-jarige man, met wie
ze een tijdje geleden op straat een gesprekje had. Ze werd op de Prins Hendriklaan aangeproken door de man,
die een praatje wilde maken. Hij vertelde over het oude Antoniusziekenhuis wat daar nog staat. “Kijk, achter dat
raampje lag ik 85 jaar geleden met mijn moeder,” zei hij. Hij vertelde ook dat hij elke dag een rondje fietst om
de tijd een beetje door te komen. Zijn Belgische vrouw was twee maanden eerder overleden. Hij mist de
gezelligheid om zich heen, helemaal nu in de coronatijd. De inzendster herinnert zich dat de man in
Tuindorp-Oost woont op huisnummer 66, maar de straatnaam is ze vergeten. Na een half uur praten moest
ze weg en thuis aangekomen baalde ze: ze had de man zo graag nog willen zeggen dat hij altijd welkom is
voor een kopje koffie of een praatje. Weet jij wie deze man is? Ben je het zelf of herken je je buurman?
Schroom niet en stuur een mailtje naar redactie@tuindorpoost.nl. Je maakt de inzendster erg blij!
Advertentie

Ludens
kinderopvang,
ruimte voor
groei
ludens.nl

www.ouwehandrouwbegeleiding.nl
06-3971 9093
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Historisch
Bij de vorige foto hadden we
diverse goede inzenders.
De plaat heeft alles te maken
met de gezondheidszorg van toen: een foto uit
het Ooglijdersgasthuis. Preciezere datering is
lastig, waarschijnlijk is de foto van voor de
oorlog. In 1858 werd op initiatief van
F. C. Donders de Vereniging ‘Het Nederlandsch
Gasthuis voor behoeftige en minvermogende
ooglijders te Utrecht’ opgericht. Van heinde en
ver kwam men vorige eeuw naar Utrecht om
te worden geopereerd aan het oog. Inmiddels
is het gasthuis verhuisd naar de Uithof; het
monumentale pand op de foto heeft een woonbestemming gekregen.

Oproep

Heb je zelf nog oude foto’s uit de wijk?
Bijvoorbeeld van Koninginnedag, of oude schoolfoto’s?
Wij plaatsen ze graag. Mail ze naar de redactie!

Deze keer weer iets heel anders. Nozemtijd? Wie goed
kijkt kan zien waar deze foto in Tuindorp-Oost is genomen.
En wie weet meer over de brommer en de tijdsperiode?
Mail naar de redactie op het bekende adres:
redactie@tuindorpoost.nl ! (De persoon in kwestie is
natuurlijk uitgesloten van deelname).

Colofon
T-Oost, wijkkrant Tuindorp Oost, wordt gemaakt
door een onafhankelijke redactie van vrijwilligers en
wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van
het initiatievenfonds.
Redactie: Evelyne Hermans, Frans Jacobs,
Marjan Tesser, Eveline ter Wolbeek.
Gastredacteur: Judith de Bruijn.
Achterpagina: Kaspar Hanenbergh
Fotografie: Kaspar Hanenbergh.
Advertenties: Ams Slemmer
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Telefoon 030 271 80 29
WhatsApp 06 268 72 320
Poortstraat 85, 3572 HE Utrecht
info@praktijk-wittevrouwen.nl
www.praktijk-wittevrouwen.nl
• fysiotherapie • dry needling • psychosomatiek • oedeemtherapie •
• bekkenklachten • hoofdpijn • duizeligheid • slaapproblematiek •
• rugklachten • schouderklachten • loopanalyse •
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