
Tot zijn zevende heeft
Ben Cramer in Am-
sterdam-Oost ge-

woond, boven het kruide-
nierswinkeltje van zijn
vader. Vervolgens verhuis-
den ze naar West, waar hij
tot zijn 21e heeft gewoond.
Samen met zijn vader,
moeder en vier broers
woonde hij in deze rus-
tige volksbuurt.”

Het huis was vol-
gens de zanger erg
eenvoudig inge-
richt. „Mijn ouders
hadden het niet
breed na de oorlog.
We hadden eerst
ook geen douche of
bad. Er werd water
verwarmd op het fornuis
en dit werd met koud wa-
ter samen in een teil ge-
gooid. Dit kostte natuurlijk
ook geld dus we moesten
ons een voor een wassen,
vaak in hetzelfde water.
Verder hadden we geen tv,
wel een radio waarop we
dan 's avonds naar hoor-
spelen luisterden.” 

„Het was de wederop-
bouw na de oorlog; een
mooie tijd”, vervolgt hij.
„Speelgoed was er niet, ik
speelde op straat, met
steentjes of een bal. We

hadden ook een karretje,
zelf gebouwd, waarmee
we elkaar voortduwden.

Natuurlijk heb ik af en toe
kattenkwaad uitgehaald.”

„Toen ik veertien was
begon ik me echt te inte-
resseren voor de muziek”,
vertelt Cramer. „Ik luister-
de naar de Beatles, Rolling
Stones en Cliff Richard. Ik
zat in mijn tijd op de ULO
in een schoolbandje ge-
naamd The Sparklings. In
het bandje zong ik eerst
niet, maar tijdens een
repetitie in 1962 in de Jor-
daan begon ik I’m gonna
knock on your door van
Eddy Hodges te zingen. Dit
viel in de smaak en ik be-
gon vaker te zingen. Daar-
na traden we op in de

weekenden in Amsterdam
en Badhoevedorp. In no-
vember 1967 scoorde ik
mijn eerste hit Zai zai zai,
en werd ik bekend.”

„Nadat wij naar Amster-
dam-West waren verhuisd,
werkte mijn vader niet
meer in zijn winkeltje,
maar bij de Spaarbank.
Vanaf de tweede verdie-
ping, waar wij woonden,
ging hij de trap af en was
hij binnen een paar minu-
ten op zijn werk. Uiteinde-
lijk zijn mijn ouders naar
Almere verhuisd, waar ze
89 zijn geworden. Voordat
mijn moeder overleed ben
ik met haar in mijn oude
rode Citroën DS 23 nog
langs het huis gereden. Ik
rij er nu nog regelmatig
langs en er is nog niks
veranderd.”

Ben Cramer speelt op dit
moment in de musical Suske
en Wiske – De circusbaron,
die nog t/m april te zien is.

HIER GROEIDE BEN CRAMER OP

’Speelgoed was er niet’

Ben Cramer
heeft in

Amsterdam
een 

gelukkige
jeugd gehad.

In deze tweewekelijkse ru-
briek halen bekende Neder-
landers jeugdherinneringen
op aan hun woonomgeving.
Deze week Ben Cramer.

door Dorien Wesseling

De voormalige burge-
meesterswoning in
Kedichem wordt te

groot voor Mickey van
Dinteren en haar dochter.
Toch is het met pijn in
haar hart dat ze het te
koop heeft gezet. „Ik kom
oorspronkelijk uit Amster-
dam en wist niet eens waar
Kedichem lag, maar ik
werd acht jaar geleden op
slag verliefd op dit huis.
Het heeft charme en is
gebouwd in een mooie
oude stijl. Het is ook heel
zonnig en voelt heel ruim
aan door de hoge plafonds
overal. Het is het eerste
huis van het dorp en als je
de dijk op loopt, zie je een
zijtak van de rivier de Lin-
ge. Ik kan daar heerlijk met
de hond lopen midden in
de natuur op de uiterwaar-
den. Kedichem is een klein
dorp met een openbare
school. Voor de boodschap-
pen kun je naar het vlakbij
gelegen gezellige Leerdam,
Gorinchem of Arkel.”

Wat vinden wij?
Het huis is half vrij-

staand. De linkerkant met
uitbouw is het huis van
Mickey. Zij gaat aan de
voorkant naar binnen, de

buren aan de rechter zij-
kant. Er is ook nog een
ingang via de garage en een
extra inrit om in de tuin te
komen. Het huis, dat nog
heel authentiek is, staat op
970 m2 grond, dus er hoort
een enorme en ook heel
mooie tuin bij, die veel
privacy biedt en een glooi-
ende afscheiding heeft met
de buren. De nieuwe uit-
bouw aan de woonkamer
past perfect bij het huis en

heeft een heerlijke veran-
da, leidend naar een be-
schut terras. Het huis heeft
vijf slaapkamers en is hele-
maal onderkelderd. Aan de
rand van de Betuwe en op
een half uur afstand van
Utrecht en Den Bosch heeft
het ook een uitstekende
ligging. Wat een leuk huis!

Wilt u ook gratis in deze
rubriek. Stuur een e-mail
naar woonkrant@telegraaf.nl

Aan de rand van de Betuwe
365 DAGEN TE KOOP

door Petra Slaats

WAT?
halfvrijstaand

huis
OPPERVLAK?
178 m2 woon-

oppervlak
WAAR?

Kerkstraat 4,
Kedichem

PRIJS?
€495.000

k.k.
HOE LANG?

twee jaar
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We beginnen met het aan-
kleden van de tafel. Moni-
que: „Lopers en tafelkle-
den zijn met de feestda-
gen populair. Het combi-

neren van een kleed met daarover lopers
of placemats geven de gedekte tafel nog
meer luxe en een rijke uitstraling mee.
Een snelle stylingtip: maak een loper van
behang en laat 'm over het midden van de
tafel lopen.”

Als je geen mooi servies hebt, wat te
doen? Monique: „Servies nu kopen is na-
tuurlijk wel erg last minute, maar je kunt
ook bij anderen, zoals ouders, vrienden of
opa en oma, een servies lenen en dat com-
bineren met je eigen servies. Zoals uni-
kleurige borden met borden met een mo-
tief of juist een andere kleur. Daardoor
krijg je een bonte mix wat juist een feeste-
lijke uitstraling geeft. Het is wel een aan-
rader om de wijnglazen dan wel allemaal
hetzelfde te houden of alle drinkglazen in
één kleur, zodat je toch een ‘rode draad’
krijgt. Je kunt ook voor iedereen toch nog
een (goedkoop maar leuk!) onderbord
kopen en daarop de borden van verschil-
lende serviezen zetten, dan ontstaat er
ook een coördinatie.”

Hoe meer eigen creativiteit, hoe leuker
het wordt, volgens Monique. „De ‘ster-
vorm’ is de trend van dit moment, ge-
maakt van hout of in glanzend goud en
zilver! Maar ook oosters geïnspireerde
accessoires van metaal of juist botanisch/
tropisch met veel groen, tropische bloe-
men en insecten- en vogelprints. Belang-
rijk is dat je één thema kiest en je daar ook
aan houdt. Vooral het kiezen van één
hoofdkleur en maximaal twee accentkleu-
ren is een goede manier om een mooi
geheel te krijgen.”

WONEN FEESTELIJK DEKKEN

door Petra Slaats

ER STAAT ONS EEN HEERLIJK LANG KERSTWEEKEND voor de
boeg. Lang tafelen aan een feestelijk gedekte dis. Heeft u dat laatste
nog niet voor ogen? Onze interieurstyliste en trendwatcher Monique
van der Reijden helpt u graag op weg en wij geven u een aantal voor-
beelden ter inspiratie.

Aan tafel!
VIJF TIPS EN TRUCS
VAN MONIQUE?
➤ Ga voor een uitgesproken
feestelijke trendkleur en
combineer dit met je bestaan-
de, meestal neutrale, spullen.
In deze trendkleur koop je
dan de decoratieve elementen
voor op tafel: servetten,
kaarsen, een loper of kleine
drinkglazen, bloemen en
kerstballen.
➤ Heel simpel maar wel
effectief en feestelijk is glitter
en strooisels van kleine kris-
talletjes/sterretjes over de
gedekte tafel uit te strooien.
➤ Dek niet alleen de tafel
maar versier ook in dezelfde
ruimte en in dezelfde stijl de
sidetable, de salontafel en de
bijzettafeltjes. Dat zorgt voor
extra sfeer.
➤ Op tijd beginnen met het
dekken van de tafel is een
must. 
➤ Denk aan sfeerverlichting.
Hoe witter het licht hoe min-
der sfeervol, dus dim het
licht. Kaarsen zijn natuurlijk
ook sfeerlicht! 

TRENDKLEUREN
1 Koper-goud-brons-messing:
een combinatie van warme
metaalkleuren met goud in de
hoofdrol.
2 Zilver-sneeuwwit-glitter-

kristal: een winterwonder-
land gevoel met zilver in de
hoofdrol.
3 Zwart-wit: in combinatie
met een grafisch dessin.

4 Rood: van roze tot knalrood
tot bordeaux.
5 Groen-naturellen: de natuur
op tafel met echte groene
takken, echt hout etc.

Koper was het helemaal dit
jaar. Laat zich zoals hier heel
mooi combineren met koel wit. 

Dit verwacht je toch niet van het altijd vrolijke Zweedse warenhuis.
Toch oogt deze tafel als een schilderij en is heel sfeervol. Oké, op de
octopus na dan. FOTO IKEA

Trends volgen elkaar snel op. 2016 staat in het teken van goud in de
metaaltrend. FOTO WESTWING

Lekker ouderwets en een tikkeltje Scandinavisch
kan natuurlijk ook.
FOTO ZARA HOME

Knip uit wit papier deze kristallen en bevestig er
rode linten aan. Drapeer over de tafel en succes
gegarandeerd.


