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Een schot 
in de roos
De eerste uitgave van De 
Oud-Rotterdammer bleek 
een schot in de roos. Het 
aantal reacties overtrof 
onze stoutste verwachtin-
gen. Vele honderden tele-
foontjes, brieven en mail-
tjes bereikten de redactie. 
En de een nog positiever 
dan de ander.

De krant blijkt duidelijk in een be-
hoefte te voorzien. Erg veel mensen 
toonden grote waardering voor de 
mix van nostalgische verhalen en 
actuele informatie. Die formule 
slaat dus klaarblijkelijk aan en daar 
zullen we zeker mee doorgaan.

Ook op de website www.deoudrot-
terdammer.nl hebben veel mensen 
hun waardering uitgesproken. Zoals 
het hoort gaf de column van Gerard 
Cox aanleiding tot discussie, al 
waren meer lezers het met hem eens 
dan oneens.

De reacties van sommige lezers 
waren af en toe zelfs vertederend. 
Menig lezer gaf uiting aan zijn 
of haar liefde voor Rotterdam en 
schroomde niet enkele persoonlijke 
ontboezemingen op te schrijven. 
Dat leverde al meteen een fl inke 
hoeveelheid artikelen op. Zelfs zo-
veel dat we niet alles zullen kunnen 
publiceren. Niettemin, dank voor de 
moeite en alle inzenders ontvangen 
sowieso de beloofde CD.

Net als de winnaars van het kruis-
woordraadsel. De reactie ontving 
honderden oplossingen en heeft 
daarom besloten het aantal prijzen 
te verdubbelen en maar liefst twin-
tig winnaars een CD toe te sturen.

Gelukkig bleven ook de oproe-
pen om medewerkers niet zonder 
resultaat. Verscheidene mensen heb-
ben zich aangemeld om artikelen 
te schrijven en ook dienden zich 
enkele bezorgers aan, al kan De 
Oud-Rotterdammer er daar nog heel 
wat van gebruiken.

De mooiste complimenten die De 
Oud-Rotterdammer ontving waren 
de opmerkingen van lezers dat ze 
met deze krant eindelijk weer een 
échte Rotterdamse krant in handen 
kregen. Daar zijn wij uiteraard heel 
blij mee en met hulp van u zul-
len we er alles aan doen dit zo te 
houden.
Wij hopen dat u net zo tevreden zult 
zijn over deze tweede krant als over 
de eerste uitgave.

Dank voor al uw positieve reacties 
en blijf vooral reageren.

Fred Wallast, hoofdredacteur
info@deoudrotterdammer.nl

Voedingssupplementen
voor mensen van
45 jaar  en ouder
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De RANO brengt de stad bij uw thuis
RANO Rotterdam (www.rano.nl / e-mail info@rano.nl

Autobusondernemers zoals Van Ipe-
ren uit Schoonhoven reden op die 
dagen speciale marktdiensten om de 
boeren naar Rotterdam te brengen. 
De wagens bleven de hele dag op 
de veemarkt staan en reden laat in 
de middag terug. Soms vervoerden 
ze op de terugweg een op de markt 
gekochte geit of een paar lammeren. 
Dat kon toen allemaal. Al vroeg op 
de dag heerste op het Veemarktter-
rein een gezellige drukte van boe-

ren, veehandelaren en kooplui die 
al of niet in een marktkraam diverse 
artikelen te koop aanboden. Vooral 
lederwaren, zoals portefeuilles en 
portemonnees, maar ook werkkle-
ding en klompen. Verder koptouwen 
voor de koeien, zadels en tuigen 
voor de paarden en andere artikelen 
voor het boerenbedrijf. En natuurlijk 
kon je er ook een zak patat of een 
doos sigaren kopen.
De aan- en verkoop van het vee 

ging gepaard met veel handgeklap 
en kwinkslagen over en weer. Soms 
ging het om een paar koeien, maar 
er werden ook hele kudde’s schapen 
verkocht, waarmee aanzienlijke 
bedragen gemoeid waren. De bank-
biljetten kwamen uit dikke porte-
feuilles die aan een ketting waren 
bevestigd, maar je zag ook wel 
bundels geld gewoon in de zak van 
een stofjas gepropt waar de briefjes 
van honderd uithingen! Niet zelden 
stond er dan de volgende dag in de 
krant dat er weer een “buitenman” 
was beroofd. 
Trouwens, dat gebeurde ook wel 
in de talrijke cafés en koffi ehuizen 
in buurten rondom de markt, die 
op de marktdagen goede zaken 
deden, vooral zo tegen het einde 
van de markt. Voor veel boeren was 
de markt het enige “uitje” waar ze 
zich eens konden vermaken met 
hun vrienden en vaak ook met losse 
vriendinnen!
Wij schooljongens beleefden ons 
plezier bij het testen van paarden die 
op een open stuk moesten galoppe-
ren. Of met het melken van koeien 
dat we al snel geleerd hadden en 
waar je soms een paar centen mee 
kon verdienen. 

De grootste sensatie was het drijven 
van de slachtkoeien naar het nabij 
gelegen abattoir. Voor een paar 
dubbeltjes per koe mocht je helpen 
de beesten zo snel mogelijk door de 
Boezemstraat te drijven, zodat het 
verkeer en vooral de tram niet te 
veel oponthoud ondervonden. Met 
veel geschreeuw en de nodige stok-
slagen werden de arme beesten naar 
hun laatste verblijfplaats gedreven 
en de weg weer vrijgemaakt.
Wie dit ooit heeft meegemaakt zal 
nog altijd met veel plezier terugden-
ken aan die dagen op de Veemarkt. 
Dat was Rotterdam op zijn best!

Martin Wallast

Wildwest in Rotterdam!
Een vast programma tijdens mijn schoolvakanties was 
een bezoek aan de Veemarkt in Rotterdam, waar elke 
maandag en dinsdag groot vee werd verhandeld.
Met grote veewagens werden koeien, schapen en paarden 
aangevoerd uit de omliggende plaatsen. ’s Maandags voor 
de slacht en dinsdag voor de handel.
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Wim Noordzij verbaast zich er
nog dagelijks over dat er zoveel
mensen zijn die problemen
hebben met een pijnlijke en
loszittende prothese, niet
wetende dat er een manier is
om terug te kunnen gaan naar
de tijd datze nog eigen tanden
hadden en zonder na te denken
konden eten, praten en lachen.

Nu kunnen mensen met
gebitsproblemen eindelijk
geholpen worden, door het
inzetten van implantaten door
de implantoloog waar wij nauw
mee samenwerken.
Als u dit leest denkt u: dit is
alleen voor rijke mensen. Nee
hoor, want na een bezoek aan
de implantoloog wordt de
behandeling aangevraagd en bij
goedkeuring wordt bij
ziekenfondsverzekerden de
behandeling vergoed op een
eigen bijdrage van Euro 180,-
na.

Informeer vrijblijvend bij ons
naar de mogelijkheden die er
voor u zouden kunnen zijn en u
kunt eindelijk eens genieten van
een vastzittende prothese.

De Rolls Royce onder de kunstgebitten

DENTAL KRALINGEN
Goudse Rijweg 39
(Rotterdam-Oost)
010 - 453 05 12

DENTO TANDPROTHETIEK
Bongert 1 (hoek Beukendaal)

(Rotterdam-Zuid)
010 - 419 25 64

Gebitsprothese
op implantaten

Wim Noordzij en Ellen Akkermans.

TANTE POST(BUS)

  Reactie op de column van Gerard Cox van 4 oktober 2005 (I)

Beste redactie,
Een goed initiatief dit nieuwe blad, maar kijk uit dat het geen ouwezeurenblad wordt, zoals in 
de column van Gerard Cox. Vandaar dat ik de volgende reactie heb geschreven.

Wat kan die man zeuren...
Op zondagavond heb ik de afgelopen jaren genoten van de serie ‘Toen was geluk heel 
gewoon’. Het jaren zestig sfeertje, de interieurs, bijna alles riep jeugdherinneringen op. De 
hoofdrolspeler speelde zijn rol van goeiige dommerd met verve, ook al moest zijn vrouw zijn negativisme 
vaak afremmen.
Na het lezen van zijn column in De Oud-Rotterdammer begrijp ik de drijfveren van schrijver en hoofdrolspe-
ler Gerard Cox heel wat beter. Hij lijdt aan het euvel waar veel oude mensen, 50+ ers, last van hebben, het 
‘vroeger was alles beter’ syndroom.
Goh, wat was het vroeger leuk in de stad, maar zijn verwachtingen dat het allemaal nog beter zou worden zijn 
niet uitgekomen. Althans niet op de manier die men toen had gewild. Er zijn veel allochtonen komen wonen, 
de Lijnbaan huisvest allemaal uitdragerijen en geen hoer meer te vinden op Katendrecht (ja Gerard, ‘op’ en 
niet ‘in’). En op zondagavond om half tien kwam hij niemand tegen in de stad tijdens een wandeling van de 
Pannekoekstraat naar de Mathenesserlaan.
Misschien is het niet wat oude zeurpieten zich hadden voorgesteld, maar de wereld is ook na 1970 verder 
gegaan. De stad bruist van de initiatieven. 
Vele tienduizenden weten ieder weekend de weg naar de clubs, discotheken en andere uitgaansgelegenheden 
te vinden; de koopgoot is een paradepaardje zoals eerder de passage en de Lijnbaan dat waren en als Gerard 
graag naar de hoeren wil dan zijn er talloze nachtclubs om hem op zijn wenken te bedienen.
Het is zo makkelijk vanuit de Hoeksche Waard te beoordelen wat er allemaal mis is, maar kijk ook eens naar 
de positieve zaken. Misschien is het op zondagavond om half tien wel zo rustig op straat, omdat dan veel 
mensen in een van de vele goede restaurants zitten? Of misschien zijn ze gewoon thuis, omdat ze maandag 
naar ‘het baassie’ moeten? Rotterdam is geen Benidorm aan de Maas met iedere avond horden lallende toeris-
ten, maar is dat erg?
Ook ik ben boven de vijftig, maar ik geneer me wel eens voor dat ouwemannen gezeur dat vroeger alles beter 
was. Toen hadden ze Pschorr en later Rutecks. Nu zijn er Night Town, Off Corso, de Baya Beach Club en 
Planet Hollywood om slechts een paar namen te noemen. Bovendien moeten we niet vergeten dat de armoede 
in vooroorlogs Rotterdam, maar ook in de eerste twintig jaar na de oorlog nou niet iets is om naar terug te 
verlangen. Kom op Gerard, er is nog hoop voor je. Word wakker en tel je zegeningen, ga eens eten in de 
Bazaar om te zien wat die allochtonen voor leuks hebben gebracht in de stad waar je ongetwijfeld nog steeds 
van houdt.

Sjaak van der Velden, 51 jaar
opgegroeid in Rotterdam, maar nu in exile in Leiden.

  Reactie op de column van Gerard Cox van 4 oktober 2005 (II)

Geachte redactie,
Met belangstelling las ik het stukje van Gerard Cox. Helemaal mee 
eens. Ik heb de stad voor het ‘bommen’ gooien als knulletje van tien 
jaar meegemaakt. Ik mocht vaak mee met m’n ouders; die pikten dan 
altijd de Hoogstraat, Blaak. Voor mij was dat Meyer en Blessing, 
met z’n treinen die door de etalage reden. Ernaast een cafetaria, m’n 
ouders een kop koffi e en voor mij altijd een sorbet. Iets om nooit te 
vergeten. En wat te denken van de Sint Nicolaastijd, de prachtige etalages van de 
Bijenkorf. Men moest soms dringen om vooraan te staan om maar niets te missen. 
De eerste grammofoonplaat kocht ik voor m’n moeder in de passage bij Willem de 
Jong, meen ik. Ik weet nog dat ik een keus moest maken uit De Zwarte Zigeuner of 
Reginella Campagnola. Het werd De Zwarte Zigeuner. Daarna naar het Beursplein; 
daar kwamen veel tramlijnen samen en had je de centrale post van de RET. Mijn 
vader was buschauffeur bij de RET. Hij had een vaste baan en een vaste buslijn; 
Prinsenhoofd-Statenweg. Overigens, het huisje waar de centrale post gevestigd was, 
bestaat nog steeds. Alleen is het nu een horecabedrijf. Op de Mauritsweg is het te 
bewonderen. Met Koninginnedag mocht ik ook in de avond mee. Dan was het feest 
helemaal compleet; de Kruiskade, de straatversieringen in de zijstraten (er woonden 
veel joden in de buurt). Ik keek m’n ogen uit. Alles speelde zich af op straat. En nu? 
Rotterdam is een mooie stad, maar gezellig …? Nee, ik ben het volkomen met Gerard 
Cox eens. Zoals het vroeger was, voor de oorlog, dat komt nooit meer terug. Rest mij 
nog te zeggen, uw krant, De Oud-Rotterdammer ‘PERFECT’!

G.J. Wijers

GEZOCHT
Ik woon al 50 jaar in Californië en Hawaii, maar ben geboren en getogen in Rot-
terdam, 8 mei, 1930. In al die jaren heb ik slechts één vriend terug gevonden van 
mijn schooltijd op het Ericaplein, waar de heer Roukus hoofdonderwijzer van de 
jongensschool was. Misschien kan een van u lezers zich mij herinneren. Mijn eer-
ste naam is Johan, maar als jochie noemde iedereen mij Herman, want er waren 
teveel Johans in de familie. Bij voorbaat bedankt.

Herman van Oldenbarneveld, Blazoen Straat en later Mijnsheerenlaan

Via postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de 
Oud-Rotterdammer. (Er worden geen anonieme geplaatst en de redactie behoudt het recht om brieven niet te plaatsen). 
Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.
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Het team dat vorig jaar een theatersucces maakte van Een Zomerzotheid, 
presenteert in 2006 een nieuwe muzikale komedie naar een klassieker van Cissy van 
Marxveldt. Van 30 januari tot 31 mei is Joop ter Heul met 75 voorstellingen te zien 
door het hele land. De muzikale komedie van Kik Productions wordt geregisseerd 
door Bruun Kuijt, de hoofdrollen zijn voor veelbelovende theatertalenten.

Joop ter Heul vanaf 
30 januari 2006 in de 
Nederlandse theaters

In 1919 verscheen De HBS-tijd van 
Joop ter Heul, het eerste boek van 
Cissy van Marxveldt. De vrijge-
vochten en sportieve hoofdper-
soon groeide uit tot een populaire 
heldin, afhankelijk van de lezer een 
ideale vriendin, geliefde of dochter. 
Samen met haar vriendinnen van 
de Jopopinoloukico-club verzette 
Joop zich tegen leraressen en ouders 
die vonden dat meisjes zich netjes 
moesten gedragen.

In de muzikale voorstelling Joop 
ter Heul keren de makers Cissy van 
Marxveldt binnenstebuiten, op zoek 
naar het geheim van de aantrek-
kingskracht van de energieke Joop 
en haar baldadige vriendinnen. Een 
snelle montage van de vele verwik-

kelingen in hun meidenleven. De 
nadruk ligt op de durf, kordaatheid 
en spitsvondigheid waarmee ze 
strijden. En natuurlijk op de liefdes-
perikelen van Joop met Leo van Dil. 
Joop richt zich regelmatig tot de zaal 
om haar gevoelens van blijheid, pijn, 
verdriet en onzekerheid te delen. 

In de voorstelling klinkt volksmu-
ziek en zitten vele liedjes, Neder-
landse en buitenlandse klassiekers 
zoals Hab’ mich lieb, Whispering, 
Een zoen, I’m sorry I made you cry 
en Toch ben ik dol op jou. Boven-
dien componeert Bas Odijk muziek 
bij liederen uit de boeken van Joop 
ter Heul.

CCtjeCCtje
Ik ga deze plaats in deze 
krant natuurlijk niet 
om de twee weken mis-
bruiken door steeds te 
gaan zitten beweren dat 
vroeger alles beter was. 
Vroeger was alles zeker 
niet beter. Ik denk dat 
we vandaag de dag be-
ter eten, dat we minder 
roken en dat we ons veel 
beter bewegen, om maar 
eens een paar dingen te 
noemen. We hebben een 
beetje poen in onze zak, 
en we hebben een hele 
boel vrije tijd. 

Ik moet elke dag wel een keertje 
aan mijn vader denken. De man is 
al twee en dertig jaar dood, en toen 
was ie pas 65. Ik ben inmiddels al 
een paar maanden ouder dan hij 
ooit geworden is. Het enige dat ik 
die man zijn hele leven heb zien 
doen, is werken. 

Ik heb nog eens een liedje over hem 

geschreven: “Tallieman”. Want dat 
was ie. Altijd op z’n fi etsie naar de 
haven, door weer en wind, in zo’n 
leren jas, die je, uitgetrokken, zo 
rechtop in de hoek van de kamer 
kon zetten. 

We woonden op Zuid, maar hij 
moest altijd ver weg, de Merweha-
ven bij Schiedam, altijd drie taken, 
altijd de late nacht, om maar zoveel 
mogelijk te verdienen. Als ie thuis 
kwam opende hij één pulletje bier.

‘s Zaterdags ging ik naar de slijter 
met zeven lege pulletjes in wat toen 
om de een of andere onverklaarbare 
reden een WEEKENDTAS werd 
genoemd, die ik van mijn moeder 
ook nog goed dicht moest houden, 
anders gingen de buren maar praten, 
en dan dacht ik dat wij een van de 
beste klanten van die slijter waren. 
Soms, met Oud en Nieuw, kochten 
we dan ook nog eens een fl es Drie 
Sterren Cognac, wat natuurlijk ge-
woon ordinaire vieux was, want we 
wisten niet eens wat cognac was. 

Zo rond mijn achttiende las ik de 
Avonden van Van het Reve, waarin 
het legendarische verhaal voorkomt 
dat de moeder van de hoofdpersoon 
een fl es wijn bij de kruidenier heeft 
gekocht, waarop hij ontdekt dat 
er “Bessen- appel” op het etiket 
staat, en verbijsterd uitroept, “Maar 
moeder, dat is geen wijn…” Waarop 
de moeder antwoordt: “Bessen- ap-
pel, wijn zei die man”. Ik kan nu, nu 
ik u haarfi jn het verschil tussen een 
Grenache of een Syrah druif kan 
uitleggen, wel bekennen dat ik de 
portee van dat verhaal niet helemaal 
begreep. Bij ons thuis ook, “wijn”, 
dat was Saranto van de Gruijter. 

Voor de oorlog, in zijn vrijgezel-
lenjaren had mijn vader een motor 
bezeten, en wel een Norton. Dat 
was de keizer onder de motoren, na 
de oorlog luisterden we op de radio 
naar de TT van Assen, de stem van 
Piet Nortier, en dan werd de Norton 
bereden door Artie Bell, en later 
Geoffry Duke. 

Mijn vader was helemaal wezenloos 
van motorsport, maar hij heeft nooit 
iets anders dan een fi ets bereden. 
Alles voor zijn gezin. 

Als ik tegenwoordig op de tele-
visie zie hoe de MotoGP in beeld 
wordt gebracht, camera’s voor- en 
achterin de motoren, de ongelofe-
lijke strapatsen die ze tegenwoordig 
op die machines kunnen maken, 
en alles spectaculair op het scherm 
alsof je op de eerste rij zit, dan zit 
mijn vader imaginair naast mij op 
de bank, en genieten we samen van 
de capriolen van Rossi en Biaggi en 
Capirossi. En zoals gezegd, dan ben 
ik al ouder dan hij…

Vroeger was alles… anders…

UITGAANS TIP 
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Cox Column

- Bruun Kuijt -

Deze aantrekkelijke voorstelling staat begin volgend jaar ook op diverse 
podia in onze regio op de planken. 

Woensdag 1 februari 2006 : De Stoep, Spijkenisse, 0181-652200
Donderdag 2 maart 2006  : Het Kruispunt, Barendrecht, 0180-615958
Dinsdag 28 maart  : Isala, Capelle a/d IJssel, 010-4586400
Zaterdag 8 april  : Fortis Theater, Schiedam, 010-2467467
Zondag 21 mei  : Schouwburg, Rotterdam, 010-4118110
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Hare Majesteit de Koningin woont vrijdagavond 11 november in het Hofplein-
theater in Rotterdam de Jubileumshow van Jeugdtheater Hofplein bij.

Koningin bij Jubileumshow 
Jeugdtheater Hofplein

UITGAANS TIP 

De Jubileumshow is speciaal 
gemaakt ter gelegenheid van 
het twintigjarig bestaan van het 
jeugdtheater. 

Jeugdtheater Hofplein is een the-
ater voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. Het maakt dertien 
producties per seizoen, waarin 
naast leerlingen van Jeugdthea-
terschool Hofplein professionele 
acteurs spelen. De producties 
zijn veelal een bewerking van 
een klassiek jeugdboek of opera, 
of een moderne versie van een 
bekend sprookje.

De Jubileumshow is een compi-
latie van de mooiste liedjes, beste 
dansen en meest aansprekende 
scènes van de afgelopen 20 jaar. 

De vaste regisseurs Louis Lemai-
re, Carla van Driel en Jaco van 
der Moolen maken met leerlingen 
van Jeugdtheaterschool Hofplein 
een vloeiend geheel van deze 
voorstelling. 

De voorstelling bestaat uit drie 
delen: de sprookjes en de depen-
danceproducties, de voorlopers 
en de opera’s, en de kerstproduc-

ties. De lustrumshow is een met 
decor, kostuum en licht volledig 
aangeklede voorstelling voor 
jong en oud, gespeeld, gedanst 
en gezongen door leerlingen van 
Jeugdtheaterschool Hofplein.

Naast de jubileumshow wordt 
het vierde lustrum gevierd met 
optredens en masterclasses van 
oud-leerlingen, straattheaterop-
tochten in de diverse dependance-
gemeenten, een cd, een boek en 
een dvd.

De OudDe OudDe Oud
Dé krant voor de vijftigplusser in Rotterdam en omgeving

Een stad om nooit te vergeten!

De Oud-Rotterdammer verschijnt eenmaal per twee weken in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, 
Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Poortugaal, Ridderkerk, Barendrecht en Hendrik 
Ido Ambacht.

De Oud-Rotterdammer wordt bezorgd in alle vormen van ouderenhuisvesting en is voor zelfstandig wonenden gratis te ver-
krijgen in bibliotheken, supermarkten en winkelcentra.

De Oud-Rotterdammer wil een krant zijn waarin de vijftigplusser die zijn jeugd in Rotterdam heeft doorgebracht zich herkent.

Daarom zijn wij op zoek naar vijftigplussers

�  Die het leuk vinden af en toe eens een artikel te schrijven over onderwerpen  uit heden en verleden die interessant zijn voor 
Rotterdamse vijftigplussers. Bent u handig met de pen (of liever nog met de computer), bent u zelf vijftigplusser en vindt u 
het leuk verhalen van leeftijdgenoten op te tekenen, meld u dan bij de redactie van De Oud-Rotterdammer. 

�  Die leuke, interessante of aandoenlijke verhalen te vertellen hebben, maar die niet zelf willen of kunnen opschrijven. De 
Oud-Rotterdammer stuurt dan een journalist naar u toe, die uw verhaal opschrijft.

�  Die bereid zijn eenmaal per twee weken De Oud-Rotterdammer in hun eigen omgeving te bezorgen in bejaardenhuizen, 
servicefl ats, 55+ fl ats en dergelijke.

Uw reacties kunt u richten aan:

De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180-322575
Email: info@deoudrotterdammer.nl

Weet je nog.....Weet je nog.....

Geïnspireerd door uw blad De Oud Rotterdammer, kreeg 
ik een verschrikkelijke trek in ouderwetse fl ensjes.

Mmmm, lekker, 
ouderwetse flensjes

Het brood niet door ei gehaald, 
zoals men dat tegenwoordig doet. 
Nee, heel eenvoudig: wit brood 
met kaneel bestrooien en dat lekker 
drenken in de melk. Met bakken 
blijft het brood dan lekker zacht. 
Suiker erop (echte suiker, geen 
poedersuiker) en daar is ‘ie weer, 
die ouderwetse smaak. Helaas, 
het is geen oud brood meer, zoals 
vroeger; het is uit de diepvries, 
bijna vers!
Maar uw blad inspireert verder. 
Ik bedacht me opeens, dat wij de 
laatste tijd, sinds m’n man met 
vervroegd pensioen is (we zijn uit 
1944), we weer veel Hollandse pot 
eten. Zoals andijvie met gehaktbal-
len, postelein, hutspot en hachee. 
Alles op de eenvoudige manier 
klaargemaakt, geen moderne 
toevoegingen, geen roomsausjes 
op de andijvie. Het komt misschien 
burgerlijk over, maar we vinden dat 
we meer van het eten genieten.

Natuurlijk eten wij wel eens buiten 
de deur, maar we hebben er steeds 
minder behoefte aan. Sterker nog, 
we weten vaak niet eens meer wat 
we moeten kiezen van de menu-
kaart. We zijn uitgekeken op al die 
lifl afjes, zoals wij het noemen.
We hebben ontdekt dat er niets 
boven de Hollandse pot gaat uit 
vroeger jaren: eenvoudig, lekker en 
gezond. We hebben wel de vette jus 
door magere jus vervangen.
Wat hier verder nu zo leuk aan is? 
De afgelopen week kochten we 
andijvie voor 25 eurocent, sla voor 
29 eurocent, uien voor 29 eurocent. 
We hebben al boerenkool zien 
liggen en knolselderij voor de erw-
tensoep. Dat kopen we volgende 
week. We gaan dan boerenkool 
met worst koken. Op verzoek van, 
jawel, onze kleindochter van twaalf 
jaar.

T.Heijberg Goudriaan

Een mooie Rotterdamse 
CD voor de inzenders 

van een verhaal
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De 50+ beurs die in september in Utrecht werd gehou-
den, trok zeer veel bezoekers. Opvallend was de grote 
belangstelling voor nieuwe producten, met name voor 
LCD televisies. Als een schilderij (slechts 10 cm dik) 
kunnen deze platte toestellen aan de muur gehangen 
worden. Vooral de beeld en geluidskwaliteit van deze 
toestellen maakten op de bezoekers diepe indruk. Een 
steeds weerkomende vraag was echter of het  instellen 
van zo’n LCD TV niet te moeilijk was.

Uniek Service 
Plus Pakket

Maar ook in dat eerste gedeelte 
werd gevoetbald en dat kon heel 
goed, want er was hoegenaamd 
geen verkeer en er waren in dat 
gedeelte slechts twee mensen die 
een auto hadden, ruimte genoeg 
dus! De een was een graanhande-
laar met een Ford uit 1934 die er 
alleen ‘s nachts stond, de tweede 
was van Sjakie’s vader die een 
goedlopende winkel in de Noord-
molenstraat dreef en met zijn 
Dodge de gehele dag op pad was.
Maar er was meer te doen dan 
alleen voetballen en er woon-
den nogal wat jongens van mijn 
leeftijd, echte straatjongens die na 
schooltijdzo gauw mogelijk naar 
buiten kwamen. We deden alles 
wat er in die tijd op straat gedaan 

werd, bokspringen, diefi e met 
verlos, koten, cowboy-spelen en 
hoepelwedstrijden.
Een van de grootste belhamels was 
Sjakie, een zoon van die winkelier 
met die auto. Hij was er altijd bij 
en als er wat bijzonders aan de 
hand was, kon je er donder op 
zeggen dat Sjakie er op de een of 
andere manier bij betrokken was. 
Hij had het zakentalent van zijn 
vader geërfd en had altijd wel wat 
te koop; van postzegels en sigaren-
bandjes tot fi etsonderdelen en on-
derstellen van oude kinderwagens. 
Oude fi etsvelgen poetste hij op tot 
ze als hoepels dienst konden doen 
en ook voor opgelapte voetbal-
schoenen kon je bij hem terecht. 
Er werd veel verzameld, voetbal-

plaatjes, bierviltjes, ansichtkaarten, 
enz. En in de tijd van de schaak-
kampioenschappen waar dr. Eeuwe 
zoveel succes boekte, bood Sjakie 
onder meer zakschaakspelletjes 
aan. Na de Melbourne race waren 
bij hem natuurlijk vliegtuigfoto’s 
te koop, altijd up-to-date.
Als ik me niet vergis was het de 
zangeres Connie van de Bos die na 
de oorlog het liedje ‘Sjakie van de 
Hoek’ in haar repertoire had. Toen 
ik dat voor het eerst hoorde, dacht 
ik meteen aan onze Sjakie. Door 
de oorlog hadden we elkaar uit het 
oog verloren en toen ik terugkwam 
in Nederland, hoorde ik dat Sjakie 
inmiddels was overleden. Hoe hij 
omgekomen is, weet ik niet, maar 
we misten hem wel. Ik weet niet of 

de zangeres Sjakie heeft gekend, 
maar het was of hij model gestaan 
had voor dat nummer. Die blonde 
kop, dat ondeugende smoelwerk 
met die altijd lachende ogen en die 
ongekende humor die hij bezat, 
vergeet je nooit. Een rasechte 
Rotterdamse straatjongen. Zijn 

oudere broer leeft nog en woont in 
Canada waar hij een succesvolle 
zakenman is. Dat had Sjakie ook 
gekund, maar helaas heeft hij 
daarvoor niet lang genoeg mogen 
leven.

Martin Wallast

Sjakie van de hoek
Het eerste gedeelte van de Bloklandstraat, vanaf de Bergweg tot de Benthuizer-
straat is bij oude Rotterdammers wat minder bekend dan het overige gedeelte van 
die straat, van Benthuizerstraat tot Tochtstraat, waar later beroemde voetballers 
als Coen Moulijn en Faas Wilkes altijd wel met een bal te vinden waren bij de be-
roemde “oefenmuur”, waar ze naar hartelust penalties konden scoren.

De fi rma ETC biedt bij de aanschaf 
van een FINLUX LCD televisie een 
passend antwoord op deze vraag met 
een interessant introductieaanbod; 
het Service-Plus-Pakket. Tegen een 
kleine vergoeding krijgt de koper 
een all-inclusief service die uniek is 
voor Nederland.
De mensen van ETC leveren de 
LCD TV niet alleen bij u thuis af, 
maar sluiten hem ook voor u aan! 

Samen met u stellen zij de gewenste 
kanalen voor u in en nemen ze 
de werking van het toestel en de 
afstandbediening door.
Als u dat wilt, nemen zij ook uw 
oude toestel mee. De service omvat 
bovendien de garantie dat u uw 
toestel twee jaar lang gratis kunt 
omruilen.

Op 1 januari 2006 wordt 
de nieuwe zorgverzeke-
ringswet ingevoerd. De 
gemiddelde premie voor 
de basisverzekering komt 
op gemiddeld € 1.100,-. 
Met de gelijktijdige invoe-
ring van de zorgtoeslag, 
een ingewikkelde com-
pensatieregeling voor de 
gestegen premies, dreigt 
dit kabinet een bureaucra-
tisch systeem in het leven 
te roepen, dat vooral bij 
kwetsbare groepen tot pro-
blemen kan leiden. Rotter-
dam zal daar bij uitstek de 
gevolgen van ervaren.

PvdA Rotterdam bezorgd 
over voorlichting zorgtoeslag 

Een aantal maatschappelijke orga-
nisaties vraagt zich bezorgd af of 
een groot aantal ouderen, migranten 
en bijstandsklanten wel (op tijd) 
de zorgtoeslag zal aanvragen. Een 
groot aantal wethouders Sociale 
Zaken vreest dat bijstandsgerech-
tigden zich als gevolg hiervan niet 
kunnen verzekeren en aankloppen 
bij de sociale dienst voor bijzondere 
bijstand.
Het is verder de vraag of de zorg-
toeslag in alle gevallen wel besteed 
zal worden aan het betalen van de 
premie voor de basisverzekering. De 
druk op de schuldhulpverlening zou 
wel eens kunnen stijgen.

Rotterdam is een stad met veel 
armoede. Er zijn veel mensen rond 

het minimum die wel recht hebben 
op bepaalde voorzieningen, maar 
daar geen gebruik van maken. Het is 
daarom belangrijk bekendheid te ge-
ven aan voorzieningen en regelingen 
voor huishoudens met een inko-
men rond het minimum. Met veel 
kwetsbare groepen in de stad kom 
je er niet met alleen de standaard-
voorlichting. De PvdA-fractie vindt 
dat de gemeente Rotterdam een 
eigen verantwoordelijkheid heeft 
om Rotterdammers te voorzien van 
informatie en eventuele hulp bij het 
invullen van formulieren. Ook bij de 
invoering van de nieuwe zorgwet en 
de zorgtoeslag.

Daarom vraagt de PvdA het college 
een voorlichtingsoffensief voor de 

zorgtoeslag te starten om ervoor te 
zorgen dat Rotterdamse burgers hun 
zorgtoeslagformulieren op tijd en 
goed ingevuld inleveren. Ook wil 
de PvdA weten welke stappen het 
college onderneemt om fi nanciële 
problemen van burgers bij de invoe-
ring van het nieuwe zorgstelsel te 
voorkomen. 
Ten slotte vraagt de partij zich af 
hoe ver het college is gevorderd 
met de uitbreiding van het concept 
van de ouderenteams uit het district 
Noordrand en of het college een rol 
voor deze teams ziet in de voorlich-
ting over de zorgtoeslag.
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Stereo KTV
28” Flat Square Beeldbuis

100 voorkeuzezenders

Fast Tekst, 7 pagina’s geheugen

Sleep timer,; Automatisch uit

2x Scart (RGB + AV)

Hoofdtelefoon aansluiting

Afstandbediening

Nederlandstalige handleiding

Adviesprijs 399,-

Electrostore prijs: 199,-
AWP 
061/5
Wasautomaat 1.200 toeren

Ruime RVS trommel voor 5 kg was-

goed. 14 programma’s waaronder 

gemengde was 40 oC wol en zijde

Slechts 44 liter waterverbruik

Energieklasse A, Wasresultaat A

Droogresultaat B

Adviesprijs 389,-

Electrostore prijs: 299,-

Electrostore uw adres voor nieuwe
Plasma televisies
L.C.D. schermen
Home Cinema systems
D.V.D. & Videorecorders
Audio apparatuur
Groot huishoudelijk
Klein huishoudelijk

Unieke service:
NOOIT VOORRIJKOSTEN!!
(zelfs na de garantieperiode)
Gratis thuisbezorgen, monteren 
en installeren. 

Inruil mogelijk, flexibele betalings-
mogelijkheden, uitgebreide en eerlijke 
voorlichting.

Mijn gedachten gaan terug naar de jaren vijftig. Die 
bracht ik grotendeels door in het Liskwartier. Het was 
een heerlijke omgeving om op te groeien. Er was nog 
volop ruimte op straat om lekker te ravotten en te 
voetballen. Terug denkend aan die tijd komen er tal van 
beelden op mijn netvlies, waaraan ik dierbare      
herinneringen bewaar.

Mijn ouderlijk huis stond in de 
Lisstraat. Wij woonden in het sou-
terrain onder de woning van mijn 
oma van vaders kant. Voor, tussen 
en achter met een aardig tuintje 
aan de slaapkamerkant. Boven 
ons woonde de familie Krol, voor 
zover ik mij herinner broer en 
zus. Daarnaast woonde de familie 
Gestel. Een groot gezin met vier 
zonen en twee dochters, dat de 
bovenverdieping bewoonde. 
Onder hen woonde de familie De 
Jeu, eigenaar van een accuwinkel-
tje. De derde zoon Gestel, Cock, 

was jarenlang mijn boezemvriend 
en daar heb ik heel wat katten-
kwaad mee uitgehaald.
Kattenkwaad uithalen was, zo 
jong als we nog waren, bijzaak. 
Voetballen was veel belangrijker. 
We hadden de hele straat tot onze 
beschikking en daar zijn heel wat 
‘topwedstrijden’ gespeeld. Met de 
put en een jasje als doel. 

Scheuren
Kwam de bal er niet aan te pas, 
dan waren er genoeg andere 
mogelijkheden om je te vermaken. 

Heel opwindend waren de zeep-
kistenraces. Soms slaagde iemand 
erin het onderstel van een oude 
kinderwagen te bemachtigen. 
Daar werd dan een soort chassis 
op gebouwd. De ene keer heel 
degelijk, de andere keer bijzonder 
gammel. Het hing er maar om 
of je een handige vader of broer 
had die een beetje kon timmeren. 
Om een beetje lekker te kunnen 
‘scheuren’, moesten we natuurlijk 
een mooie helling vinden, maar 
die was gelukkig dichtbij voor 
handen. Daarvoor sleepten we 

onze ‘bolides’ naar de kruising 
Gordelweg – Bergweg, vanwaar 
je een prachtige lange ‘racebaan’ 
had. We scheurden soms wel door 
tot vlakbij de Victoria-bioscoop.
Meestal bleven we aan de kant 
van het café op de hoek, maar 
soms kozen we de andere helling, 
langs de bakkerij van Ulrich, rich-
ting de Soetendaalseweg. Waren 
we de races zonder kleerscheuren 
doorgekomen (wat niet vaak 
gebeurde) en waren de zeepkisten 
nog enigszins intact, dan maakten 
we, voordat we naar huis gingen 

een uitstapje naar de stroopwafel-
bakkerij op de Soetendaalseweg. 

Ten minste, áls er iemand nog 
ergens een stuiver vandaan kon 
toveren. Daarmee kon je dan een 
heerlijke puntzak stroopwafel-
afsnijsel kopen, waar soms zelfs 
bijna halve stroopwafels in zaten. 
Dat was smullen. Een smakelijker 
afsluiting van een opwindende 
dag was nauwelijk te bedenken.

Met de zeep-
kist van de 
berg(weg)

Weet je nog.....Weet je nog.....

As-Relikwieën
14krt Gouden as-medaillon 
met w.g. sierrand.
incl.kunststof  collier met 
goud slot € 186,00

 
*  Tegen bijbetaling is i.p.v. kunststof  ook 

levering met gouden collier mogelijk. 
 De meeste asrelikwieen kunnen worden 

voorzien van een gravure

Bezoek en bestel via onze website: www.asrelikwieen.nl    of  
in onze winkel: v.d. Leckestraat 23-25, 3061 PA  Rotterdam, tel. 010-2120472
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Twee jaar geleden ontstond bij de vrijwilligers van de 
RANO Rotterdam (Radio omroep voor zorg en senioren) 
het initiatief om naast de uitzendingen in de ziekenhui-
zen in Rotterdam te gaan uitzenden via de kabel. Naast 
de verzorgden en verpleegden was er een groeiende 
belangstelling ontstaan voor de RANO programma’s 
onder senioren. De luisteraars van weleer, die in het 
ziekenhuis nog de tijd kregen om “uit te zieken” en te 
gaan genieten van de speciaal voor hen samengestelde 
radioprogramma’s zijn tegenwoordig gedurende hun her-
stelproces nog maar kort te bereiken, want men gaat al 
snel thuis of in een zorginstelling verder herstellen. 

De senioren omroep van Rotterdam (fm 104.9)

Een radio-omroep speciaal 
voor 50-plussers en verzorgden

De eerste stap was het overtuigen 
van de Rotterdamse Programma-
raad van het nut van een zorg- en 
seniorenzender in Rotterdam. Na 
anderhalf jaar was het een feit, op 
11 april 2005 waren ze voor het 
eerst te horen op de kabel in heel 
Rotterdam, Hoogvliet en Hoek van 
Holland. Een hele uitdaging voor 
de 45 vrijwilligers van de RANO 
Rotterdam. Vele drempels werden 
overwonnnen, fi nanciële ondersteu-
ning moest gevonden worden in het 
werven van klanten voor program-
ma’s en reclames. Momenteel wor-
den regelmatig thema programma’s 
gemaakt met MEE Rotterdam en 
Thuiszorg Rotterdam. Bijna 60 jaar 
geleden is de RANO in 1947 opge-
richt door Gerrit den Braber en het 
is jammer dat hij niet meer kan zien 
wat ze nu bereikt hebben, hij zou 
trots geweest zijn. Bij de Gemeente 
is helaas nog geen aansluiting ge-
vonden, dit in tegenstelling tot bij-
voorbeeld een aantal jongerenzen-
ders die subsidie krijgen. Maar de 
vrijwilligers van de RANO hebben 
alle hoop dat ze voor de maatschap-
pelijke groep senioren in Rotterdam 
uiteindelijk ook voor hun initiatief 

meer erkenning zullen gaan kriigen. 
Zij zettten zich in om gevarieerde 
en kwalitatief goede radioprogram-
ma’s te brengen en zijn regelmatig 
in de stad te vinden, want hun motto 
is “De RANO brengt de stad bij uw 
thuis”. Enkele voorbeelden hiervan 
zijn: De Roparun, Koninginnedag, 
Nacht van Oranje, Havendagen, 
Rotterdam on Wheels, de Noorse 
kerstboom en de Rotterdamse dag. 
Luister ook (fm 104.9) op de kabel 
van Rotterdam en ontdek de radio 
waarnaar u al lang heeft uitgekeken. 
Voor meer informatie kijk op www.
rano.nl of stuur een e-mail naar 
info@rano.nl
     
De RANO biedt haar luisteraars, 
behalve een aangenaam en geva-
rieerd muziekaanbod, landelijk en 
lokaal nieuws. Daarnaast geeft de 
RANO met themaprogramma’s 
informatie over gezondheidszorg 
en cultuur en verzorgt de omroep 
diverse magazines over uiteenlo-
pende onderwerpen. ’s Avonds is 
er van 20.00 uur tot 22.00 uur een 
dagelijks verzoekplatenprogramma: 
telefoon (010)  436 10 01 
 

- de studio -

Programmaschema
Maandag t/m vrijdag

00:00 – 02:00 uur:  
 Welterusten
02:00 – 08:00 uur:  
 RANO non-stop
08:00 – 10:00 uur:  
 Goeiemorgen Rotterdam 
10:00 – 11:00 uur:  
 RANO’s Magazine (H)
11:00 – 13:00 uur:  
 RANO non-stop
13:00 – 15:00 uur:  
 Voor een Gezond Geluid (H)
15:00 – 16:00 uur:  
 RANO’s Magazine 
16:00 – 18:00 uur:  
 RANO non-stop
18:00 – 20:00 uur:  
 Goeienavond Rotterdam 
20:00 – 22:00 uur:  
 Voor een Gezond Geluid 
22:00 – 00:00 uur:  
 Welterusten

Zaterdag

00:00 – 02:00 uur:  
 Welterusten
02:00 – 10:00 uur:  
 RANO non-stop
10:00 – 12:00 uur:  
 RANO’s visite 
12:00 – 13:00 uur:  
 Countrystrings
13:00 – 15:00 uur:  
 Voor een Gezond Geluid (H)
15:00 – 16:00 uur:  
 RANO’s Klankjuwelen
16:00 – 17:00 uur:  
 RANO’s Folkclub (Floorshow)
17:00 – 18:00 uur:  
 Flashback
18:00 – 20:00 uur:  
 RANO non-stop 
20:00 – 22:00 uur:  
 Voor een Gezond Geluid 
22:00 – 23:00 uur:  
 Kalanos 
23:00 – 00:00 uur:  
 Welterusten

Zondag

00:00 – 02:00 uur:  
 Welterusten
02:00 – 13:00 uur:  
 RANO non-stop 
13:00 – 15:00 uur:  
 Voor een Gezond Geluid (H)
15:00 – 16:00 uur:  
 RANO’s Gospel
16:00 – 20:00 uur:  
 RANO nonstop
20:00 – 22:00 uur:  
 Voor een Gezond Geluid
22:00 – 23:00 uur:  
 Aurora
23:00 – 00:00 uur:  
 Welterusten

De RANO brengt de 
stad bij u thuis!
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B e z o e k  o n z e  s h o w r o o m  o f  k i j k  o p  w w w. z - w i n d o w. n l

Je eigen stijl,
vast en zeker 

Z-window
Kunststof kozijnen op maat

De kunststof kozijnen van Z-window zijn niet alleen erg

praktisch, maar ook prachtig om te zien. Door de ruime

keus in uitvoeringen en kleurstellingen is er altijd een

kozijn te vinden dat past bij uw stijl. De onderhoudsarme

kozijnen zijn van zeer hoge kwaliteit en voldoen aan de

eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Bovendien

biedt Z-window u met het unieke Z-window Waarborg-

fonds 100% aanbetalings-, opleverings-, en 10 jaar 

herstelgarantie. Zo bent u altijd zeker van uw zaak.

Uw geselecteerde dealer:

Binneweg Kozijnen
Aelbrechtskade 122, 3023 JE  Rotterdam 
Telefoon 010-4776660

Openingstijden showroom: 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur 
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur 

Zaterdag 2 oktober organiseerde Karen Duys namens 
de CDA-fractie in café/restaurant Prachtig een brunch 
om stil te staan bij de Internationale Dag van de Oude-
ren. De fractie sloot hiermee aan bij het initiatief van 
WorldGranny en het Nationaal Fonds Ouderenhulp, die 
door heel Nederland restaurants vragen een deel van de 
dagopbrengst te schenken aan initiatieven voor ouderen 
in ontwikkelingslanden. Fractielid Karen Duys had de 
adviesgroep senioren van het CDA samen met de ver-
schillende vertegenwoordigers van de ouderenbonden in 
de stad uitgenodigd voor deze brunch.

Grote opkomst 
CDA brunch 
bewijst belang 
Internationale 
Dag van 
de Ouderen

Naast het stilstaan bij de Dag 
van de Ouderen, wilde de fractie 
verschillende groepen ouderen bij 
elkaar brengen. Naast de autochtone 
vertegenwoordigers van de ouderen-
bonden waren veel Antilliaanse 
en Turkse vertegenwoordigers 
aanwezig. Er werd onder andere 
gesproken over het belang van parti-
cipatie van ouderen, de intercultu-
rele ontmoeting en de verschillende 

wensen die er zijn bij migrantenou-
deren, en hoe hier op aangesloten 
kan worden. Er is op dit moment 
nog te weinig inzicht in de wensen 
en behoeften die het multicultureel 
ouder worden met zich meebrengt. 
Fractielid Karen Duys vindt dat dit 
onderwerp de nodige aandacht moet 
krijgen in het ouderenbeleid. Naast 
deze thema’s werd gesproken over 
de een dag eerder gepresenteerde 

ouderenparagraaf in het verkiezings-
programma.

Het CDA zal een vervolg geven aan 
deze bijeenkomst door de thema’s 
die besproken zijn een belangrijke 
rol te geven in de week van de Rot-
terdamse Senioren, die het CDA in 
november organiseert.

Fijne appartementen met alles erop en 
eraan in hartje VALKENBURG

Gratis:
Overdekt zwembad, fi etsen,

linnenpakket en parking

www.marx-motel.nl
Brochure: tel. 043-601 24 20

R

Wijn & Culinair in de Dordogne (FR)
5 t/m 10 november 2005 
6-daagse reis met dagelijks een 
wijnseminar en bezoek aan de 
belangrijkste wijnchateaux
Inclusief: 
*  Vier wijnseminars (uitleg over wijn en   
 wijnproeven) o.l.v. vinologe Barbara van   
 der Haar;
*  Bezoek aan Chateaux in Lalande de Pomerol,  
 St. Estephe, Margaux en St. Emilion;
* Stadswandeling St. Emilion o.l.v. gids;
* Stadswandeling Périgueux o.l.v. gids;
* Stadswandeling Bordeaux o.l.v. gids;
* Verblijf in ***Chateau Hotel de Lalande;
* Vijf 4-gangendiners;
* Vervoer per luxe touringcar.

Reissom: €  695,= p.p.
Vraag informatie en schrijf nu in!
I.C. Productions, Postbus 655, 5000 AR  TILBURG, 
Tel.: 013 53 63 921
info@icproductions.nl  /  www.icproductions.nl
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IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB, STICHTING VLUCHTELING, TEAR FUND,

Giro
800 800

SHO
Den Haag

Help
slachtoffers
aardbeving!

Al 30.000 doden in Pakistan, India en Afghanistan.
     Laten we weer helpen!

www.giro800800.nl
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 De pil steekt van wal

Verre reizen...
De zomervakantie is al-
weer voorbij. Als de kinde-
ren niet meer thuis wonen, 
is dit een prima moment 
om op reis te gaan. Op de 
populaire vakantiebestem-
mingen is het niet meer zo 
druk en de temperaturen 
zijn meestal weer wat 
aangenamer. Vakantie is 
een tijd om de accu op te 
laden. Voor de een is dat 
lekker luieren, voor de 
ander betekent het actief 
zijn.

Tegenwoordig maken we vaak verre 
reizen. Bestemmingen als Thailand, 
Gambia, Zuid Afrika, Brazilië 
en het Caribisch gebied zijn heel 
normaal. En het lijkt wel of iedereen 
naar Turkije op vakantie gaat. 

Waar u ook naar toe gaat: wees 
goed voorbereid! Laat u informeren 
of en welke vaccinaties u eventueel 
nodig heeft. Moet u medicijnen slik-
ken om malaria te voorkomen? Is 
er goede medische zorg in het land 
van bestemming? Deze vragen zijn 
zeker van belang, vooral als u al 
medicijnen moet gebruiken voor de 

een of andere aandoening, bijvoor-
beeld suikerziekte.

Veel heeft u ook zelf in de hand. 
U kunt veel narigheid voorkomen 
door onnodige risico’s te vermijden. 
Een voedselvergiftiging is wel de 
meest voorkomende kwaal en is snel 
opgelopen. Drink daarom uitsluitend 
gebotteld water, neem geen rauwe 
groente, schil zelf uw fruit en eet 
niets op de markt in verre landen. 
Blijf ook uit de buurt van het riool 
dat zomaar in zee kan uitkomen. 
Krijgt u toch diarree, dan gaat dit 
meestal binnen enkele dagen over. 
Het is belangrijk veel te drinken. 

Heeft u er koorts bij of bloederige 
ontlasting, dan kunt u beter een arts 
raadplegen.

Het is opvallend dat reizigers 
zonder partner meer kans lopen op 
een seksueel overdraagbare ziekte. 
Vooral in landen waar door de ar-
moede prostitutie een veel voorko-
mend beroep is. Dat we veilig moe-
ten vrijen, is geen nieuws, maar pas 
op! Condooms bieden geen honderd 
procent bescherming. Zeker niet als 
men door het gebruik van alcohol 
wat gemakkelijker in de omgang is 
geworden. Daarom beveel ik van 
harte aan om, voor het geval u in 
den vreemde de verleiding niet kunt 
weerstaan, condooms mee te nemen 
en ze zorgvuldig te gebruiken.

Vakantie, je kijkt er naar uit en 
daarna moet je er ook met een goed 
gevoel aan terug kunnen denken. 
Het is verstandig je goed te infor-
meren over de omstandigheden en 
gewoontes in je vakantieland. Zodat 
u heerlijk kunt genieten van alle 
exotische pracht in plaats van uw 
kostbare vrije dagen grotendeels in 
bed te moeten doorbrengen.

Voel ik me nog steeds Rotterdammer? Ja. Ik ben 9 juli 1940 in Kralingen geboren en 
daar ook opgegroeid. In 1972 ben ik verhuisd naar Capelle a/d IJssel. Betere scholen 
voor de kinderen, ruim huis en een mooiere omgeving. Maar ik heb heel goede herin-
neringen aan mijn jeugd en aan Rotterdam.

Ik herinner mij de paardensme-
derij van Piet Klein op de hoek 
Kortekade/Oudedijk. Dat moet 
rond 1946 zijn geweest. Daar 
stond ik vol ontzag naar de smid 
te kijken die met veel lawaai 
hoefi jzers stond te smeden. Wij 
woonden op de Kortekade vlak 
bij de Kralingse plas en het bos. 
Mijn toenmalige vriendjes en ik 
kenden iedere vierkante meter 
van het bos. De golfbaan, het 
aangrenzende, zoals wij het 
noemden, schapendijkje met de 
tamme kastanjebomen. Wij wisten 
in het bos feilloos de hazelno-
tenbomen te vinden. Zwemmen 
deden wij uiteraard als de besten. 
Van het langste bruggetje duiken 
en dwars over de plas naar het 
strandbad en weer terug naar de 

uitspanning bij de molen. Daar 
werden wij steevast weggejaagd. 
Geen geld natuurlijk. Die molen 
werd onder andere gebruikt om 
kaneel te malen. Dikwijls zochten 
en vonden we afgebroken stukjes 
kaneel tussen de keien voor de 
ingang van de molen.

Een hele kunst
Mijn opa had een waterstokerij op 
de Kortekade. Vaak hielp ik hem 
met het hakken van aanmaakhout-
jes voor de kachels. Daar moest ik 
bosjes van binden. Die werden in 
de winkel verkocht voor een paar 
cent. Op zaterdagavond bracht 
mijn opa emmers met kokend wa-
ter naar veel van zijn klanten in de 
buurt. De meeste mensen hadden 
alleen een teil om zich te baden. 

Hij droeg de zware emmers over 
zijn schouders aan een juk soms 
wel 3, 4 steile trappen op, zonder 
ook maar een druppel te morsen. 
Dit was een hele kunst daar de 
mensen boordevolle emmers 
eisten. Hij verkocht ook kolen en 
betrok deze bij een fi rma op de 
Oostzeedijk. Zijn bevoorrading 
gebeurde met een handkar en de 
trekhond onder de kar. Ik herinner 
me die steile hol aan het einde van 
de Hofl aan nog goed, doordat ik 
hem iedere week moest helpen 
de kar naar boven te duwen. Op 
latere leeftijd gingen wij graag 
biljarten bij Café Stobbe schuin 
tegenover de waterstokerij. De ei-
genaars waren ome Toon en tante 
Mart. Zo noemde iedereen hen. 
Tante Mart had altijd een pan met 

gehaktballen opstaan. Die vonden 
gretig aftrek. Een paar huizen 
naast het café was de schoenma-
kerij Tiel. De eigenaars waren 
ome Cor en tante Sjaan. Fijne 
hardwerkende mensen. Iedereen 
die je kende werd ome of tante ge-

noemd. Ik rij nog regelmatig door 
mijn oude buurt en denk dan terug 
aan mijn jeugd. Jammer genoeg 
herken ik de buurt niet meer. 
 
Remie H Deege

Zwemmen in de 
Kralingse Plas

Weet je nog.....Weet je nog.....

Wolter de Waard
huisartsRotterdam

Rotterdam, o Rotterdam
Wat heb jij veel geleden
Kerels hebben om jouw brug gestreden!
Rotterdam, o Rotterdam,
Jouw hart werd weggerukt,
Maar daarbij is het niet gelukt
Rotterdam, o Rotterdam,
Je geest en je werklust te breken,
Dat is wel met jouw nieuwe brug gebleken!
Rotterdam, o Rotterdam,
Geen land heeft zo’n fantastische brug;
Lopen kun je en auto’s razen over je brede rug.
Rotterdam, o Rotterdam,
Velen herinneren zich jou nog van voor de oorlog,
Dat doet soms pijn en men zegt dan, weet je nog:
Rotterdam, o Rotterdam,
Van Hoogstraat, Delftse Poort, Binnenrotte, Feyenoord,
Nostalgie en ouwe tijd leeft in jouw herinnering voort!
Rotterdam, o Rotterdam,
Jij houdt je blik op de toekomst gericht
En krijgt langzaam maar zeker een nieuw gezicht!
Rotterdam, o Rotterdam,
Met je openliggende straten en je Metro
Je Doelen, Ahoy, Bejaardenhuizen, Lijnbaan en zo!
Rotterdam, o Rotterdam,
Er zijn nog wel een paar buurten te noemen,
Die berucht waren of te roemen!
Rotterdam, o Rotterdam
Het was grandioos, over je Waterweg thuis te varen
En daarbij steeds weer te ervaren
Rotterdam, o Rotterdam
Dat je tot op de dag van heden,
Geen enkele uitdaging hebt gemeden!
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Zoekt mensen die bereid zijn 
eenmaal per twee weken

De Oud-Rotterdammer 
te bezorgen
Met name voor de wijken Rotterdam Noord, Kralingen/Croos-
wijk, Delfshaven, Feijenoord, Charlois en IJsselmonde zoeken 
wij nog bezorgers. 

Wilt u hierbij helpen?
Neem  dan  contact  op  met:

 De Oud-Rotterdammer
 Tel: 0180 - 32 25 75
 Email: info@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer is dé krant voor 50-plussers
in Rotterdam en omgeving

Vol met nostalgische verhalen over de stad
en relevante actuele informatie voor 50-plussers.

C A F É  -  B R A S S E R I E  -  R E S T A U R A N T

Zuidplein 116 (hoek Pleinweg) R’dam - 010-4812372
eten@montmartre.nl - www.montmartre.nl

Ouderwets gezellig!
Lekker eten, op sommige zondagen ondersteund met Live Muziek.

Of zeer compleet verzorgde arrangementen.
Montmartre maakt definitief een einde aan de vraag;

“Waar is die gezelligheid gebleven?”
Een sfeervol avondje uit zoals in vroegere jaren gewoon was, 

maar vandaag de dag tot haast vervlogen tijden behoort.
Montmartre geeft u een overzicht van Ouderwetse Gezelligheid

die u bij ons Café-Brasserie-Restaurant kunt herbeleven. 

27 oktober Ahoy
FRANS BAUER

incl. ticket, 2 gangen
diner, koffiedessert

en likeur naar keuze.
Montmartre
Arrangement

€ 77.50 per persoon

Kerstdiner Dansant
Maandag 26 december

2e Kerstdag.
De Kerstman heeft
al gereserveerd en

neemt voor alle dames
een cadeautje mee!
Info: 010-4812372

Een gezellig feestje,
receptie of vergadering?

La Cave, het kelder-
restaurant van 

Montmartre is bij
uitstek de aangewezen

lokatie. Offerte?
010-4812372

 

Live Muziek bij Montmartre
op zondag 2 oktober, zondag 6 november en zondag 4 december.

Diverse artiesten, GRATIS TOEGANG. Reserveren gewenst.

Als je een beroep doet op een jeugdherinnering komt het volgende 
boven, omdat het zo anders is dan tegenwoordig.

Het politiek besef was volop aanwezig 
(we moesten dan ook nog stemmen!!) en 
mensen hadden ook echt uitgesproken 
voorkeuren. Het zal rond 1956 geweest 
zijn dat er weer landelijke verkiezingen 
waren. Mijn ouders stemden PvdA; die 
van mijn buurmeisje aan de overkant, die 
katholiek waren, stemden KVP. De namen 
kenden wij als 8-jarigen ook al en de 
schrijfkunst waren we machtig. Getooid 
met schoolkrijt gingen we de straat op. Zij 
begon aan haar kant van de straat op de 
stoeptegels te schrijven: ‘Stem Romme’. 
Ik aan mijn kant ‘Stem Drees’. Talloze 
malen. Tot we bij elkaar terecht kwamen. 
Toen brandde de strijd pas echt los. Met 
een natte doek stufte je ‘Romme’ weg en 
schreef er ‘Drees’ voor in de plaats en 

vice versa. Uren waren we bezig, tot de 
lantaarns aan gingen, want dat was, iedere 
dag weer, het sein dat je binnen moest 
komen. ‘s Nachts regenden Romme en 
Drees weg en de volgende middag sloeg 
de verkiezingsstrijd weer toe. Ik durf te 
wedden dat kinderen van 8 tegenwoordig 
geen fl auw besef van Wouter Bos of Gerrit 
Zalm hebben!!

Carla de Koning

Verkiezingen

Weet je nog.....Weet je nog.....

De OudDe OudDe Oud
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Weet je nog.....Weet je nog.....

Een GSM om te kunnen laten weten waar je uit-
hing? Welnee, we speelden gewoon in de straat 
waar we woonden samen met de kinderen uit die-
zelfde straat. 

Een kinderspeelplaats hadden 
we niet eens nodig. We verzon-
nen zelf leuke spelletjes, zoals 
tikkertje, verstoppertje, knikke-
ren, hinkelen, touwtje springen 
waarbij aan elk uiteinde van het 
touw een speelmaatje aan het 
touw draaide; de anderen spron-
gen in en uit. Raakte je het touw 
en kon er niet meer gedraaid 
worden, moest je het touw 
overnemen. Zo kreeg iedereen 
een kans om te springen. Na-
tuurlijk zaten we ook wel eens 
in groepsverband te babbelen 
over wat we nu weer eens voor 
ondeugends zouden uithalen. 
Zoals een dun draadje aan een 
lege portemonnee vastmaken 
die we midden op de stoep 
neerlegden. Zelf verstopten we 
ons dan bijvoorbeeld achter een 
wiel van een auto en zodra we 
zagen dat een voorbijganger 
van plan was die portemonnee 
op te rapen, trokken we aan 
dat draadje en weg was die 
portemonnee. We hadden dan 

de grootste lol. Maar 
de persoon in kwestie accep-
teerde ook gewoon die grap en 
liep dan lachend door. Ze waren 
gefopt. Nou en? 
Als we even om een of andere 
reden naar huis wilden, trokken 
we gewoon aan het touwtje dat 
uit de brievenbus hing of als 
je de sleutel niet had en je kon 
niet naar binnen kreeg je van 
de buurvrouw gewoon even 
de loper. Zoiets kon toen nog 
zonder moeite.
 
Terwijl ik nu zit te schrijven, ga 
ik weer helemaal terug in die 
tijd. Als ik mijn herinneringen 
allemaal zou opschrijven zou 
heel “de Oud Rotterdammer” 
vol komen te staan.
Een heel leuk idee om ook van 
anderen hun herinneringen te 
kunnen lezen.
 
Ik kijk nu al uit naar de 
volgende krant. 

Gewoon 
lekker spelen

Rotterdam e.o. – Opa’s en oma’s die op de kleinkinderen passen kunnen daar subsidie 
voor krijgen. Rotterdammer Sander Wiese, gastouderconsulent van gastouderbureau 
Via Trumpy in Wateringen, gaat deze service aanbieden in Rotterdam en omstreken.

Een gastouderbureau in het Brabant-
se Lieshout heeft de mogelijkheid 
ontdekt. Via Trumpy is een franchi-
seonderneming van het Brabantse 
bedrijf en heeft al contracten met 
opa’s en oma’s in het Westland. 
Sander Wiese ziet mogelijkheden 
de service uit te breiden in de regio 
rond zijn woonplaats, omdat de 
afstand tussen het gastouderbureau 
in Wateringen en de gastouders geen 
probleem is. Na twee bezoekjes van 
hem aan de ouders  en grootouders 
verloopt het verdere contact via 
internet.

Opa’s en oma’s die op hun kleinkin-
deren passen, kunnen geld krijgen 
terwijl het de ouders niets kost. Dit 
hangt af van het inkomen van de 
ouders, het aantal kinderen en de 
hoeveelheid oppasuren per week. 
Volgens het gastouderbureau hebben 

mensen doorgaans een voordeel als 
hun gezamenlijke inkomen lager is 
dan 65.000 euro en ze twee kinderen 
hebben die een dag in de week naar 
opa of oma gaan. Ouders kunnen via 
de website vanVia Trumpy laten be-
rekenen of het hen voordeel oplevert.

De werkwijze is als volgt. Groot-
ouders schrijven zich als gastouder 
in bij het gastouderbureau, dat het 
opvanghuis op geschiktheid beoor-
deelt. Ouders betalen de grootouders 
het offi ciële tarief en vragen op basis 
daarvan belastingteruggave en een 
werkgeversbijdrage aan. Het bedrag 
dat de ouders zelf moeten neerleggen 
krijgen zij terug van de grootouders, 
die na belastingaftrek toch geld over-
houden. Een soortgelijke werkwijze 
is mogelijk als buren of vrienden 
voor weinig geld op de kinderen 
passen.

Er is nog een voordeel, vertelt San-
der Wiese. “Mensen die bij ons staan 
ingeschreven staan als gastouder 
krijgen belastingvoordeel voor het 
kopen van zaken als luiers of een 
traphekje.” Hij wijst erop dat het niet 
werkt als grootouders een uitkering 
hebben, zoals een WAO. “Dan wor-
den ze daarop gekort en levert het 
geen voordeel meer op.”

Op zich zou Via Trumpy de service 
in heel Nederland kunnen aanbieden. 
“Dit is niet regiogebonden omdat 
gastouders werken waar ze wonen.” 
Toch vindt hij het makkelijker om 
de klanten op reisafstand te hebben. 
“Ik ga naar de gastouders toe om een 
risico-inventarisatie te maken van 
hun woning en om de zaken door te 
spreken. Daarna kom ik nog een keer 
langs om de contracten te tekenen.”

Subsidie als 
opa en oma oppassen

50 Jaar, het lijkt wel een magisch getal. Niet vaak was er zoveel te herdenken of te 
vieren vanwege een 50-jarig bestaan. Exposities en tentoonstellingen over interieur, 
kleding en levenswijze vliegen ons om de oren. Veel 50-plussers stonden aan de wieg 
van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, en dat zullen we weten ook.
Hieronder een kleine greep uit het geheel.

World Press Photo
Ter gelegenheid van haar 50ste 
verjaardag organiseert World Press 
Photo een tentoonstelling over de 
geschiedenis van de persfotografi e. 
50 Jaar geleden werd gestart met het 
bekronen van foto’s die de moeite 
waard zijn. De expositie bevat onge-
veer 120 uitingen. Aan de hand van 
reproducties van vakbladen, vitrines 
met originele publicaties, vintage 
prints en verschillende projecties 
wordt de geschiedenis door vijf 
decennia heen getoond. Om een 
oprechte weergave van de inhoud te 
kunnen geven, zijn foto’s van over 
de hele wereld verzameld. Meer dan 
100 gerenommeerde fotografen met 

verschillende geografi sche, culturele 
en professionele achtergronden zijn 
gevraagd aan te geven wat zij de 
beste publicaties van de afgelopen 
50 jaar vinden. De moeite waard om 
te bekijken.
50 jaar World Press Photo
Van 8 oktober t/m 7 december 2005.

Foam Fotografi emuseum
Keizersgracht 609, Amsterdam  
Telefoon: 020 5516500

Citroen DS, Snoek, 
Strijkijzer of Godin?
In oktober 1955 werd op de Au-
tosalon in Parijs een nieuwe auto 
geïntroduceerd. De onthulling van 
deze auto ging met zoveel geheim-
zinnigheid gepaard, dat het leek 
alsof er een staatsgeheim werd ge-
openbaard. Het ging om de Citroen 
DS, bijgenaamd de Snoek, soms 
strijkijzer, door de fransen de Godin 
genoemd en volgens hen ‘de mooiste 
auto ooit’. De auto bleek hypermo-
dern qua techniek en vormgeving. 
Door een hydraulisch veersysteem 
zeer comfortabel, hetgeen op de 
franse wegen van die tijd, geen luxe 
was. Kortom een auto voor levens-
kunstenaars en mensen met smaak 
en geld. Een onverwoestbaar, zij het 
niet geheel roestvrij type. In 1975 
rolde na 1.400.000 exemplaren de 

laatste Snoek van de band, waarvan 
in Nederland ruim 70 verschillende 
modellen werden verkocht. De auto 
is nog steeds zeer populair; alleen al 
in ons land rijden er nog zo’n 5000 
rond. Nu, na 50 jaar, reden om eens 

bij stil te staan. Tussen de 1600 en 
1700 DS rijders maakten in Parijs 
een grandioos feest van dit jubileum.

Elly Timmers

Het magische getal 50

WORLD PRESS PHOTO
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Aan wie vraagt 
oma hulp als ze het 

niet meer weet?

Kennis en ervaring van 
de oudere werknemer...

dat is onze inzet

Slepersvest 5-7 • 3011 MK Rotterdam
Tel.: 010 404 61 81 • 010 433 42 96

e-mail: 55plus.uitzendbureau@worldonline.nl 
www.55plus-uitzendbureau.nl

“IJzeren coureurs, houten motoren”. Het is een gevleugelde uitspraak die vader Van 
der Pluym eens deed, vertelt de 75 jaar oude Ton van der Pluym. “Nu is het precies 
andersom. Tegenwoordig zijn de motoren van ijzer, maar de coureurs van hout.” De 
motorsport zit de uit Rotterdam afkomstige Van der Pluyms in het bloed. Vele fami-
lieleden waren met het virus besmet. De grootste successen behaalde Arie van der 
Pluym, oom van de nu in Hellevoetsluis wonende Ton.

IJzeren coureurs, 
houten motoren

Zelf was Ton, naar eigen zeggen, 
een bescheiden coureur. “Ik ben een 
paar keer vooraan geëindigd, maar 
een echte topper, zoals ome Arie, 
ben ik nooit geweest.”
Arie van der Pluym werd in 1906 
in Vlaardingen geboren en groeide 
op in Delfshaven, toen nog een zelf-
standige gemeente aangeplakt tegen 
Rotterdam. Zijn moeder bestierde 
daar een café aan de Mathenes-
serdijk. Door zijn eerste baantje, 
knechtje bij een autoherstelwerk-
plaats, kwam hij in aanraking met 
de motorsport. Een collega-monteur 
had een FN-motor, waaraan de 
jonge Arie eindeloos sleutelde. Na 
eerst zelf een oude motor in losse 
onderdelen te hebben gekocht was 
een echte Harley zijn eerste echte 
grote motor.
Ton: “Rijden mocht hij echter nog 
niet. Hij was nog geen zestien. 
Zijn eerste valpartij beleefde hij 
al voordat hij een rijbewijs bezat. 
Voor zijn baas moest hij een Omega 
ophalen. De baas wist niet beter dan 
dat de machine niet liep. Dus Arie 
moest het hele eind terug lopen. Hij 

wist het apparaat echter aan de praat 
te krijgen en tufte op zijn gemak 
richting werkplaats. Alles leek goed 
te gaan. Tot oom agent hem in de 
smiezen kreeg. Opgejaagd door de 
smeris reed hij op de Westzeedijk 
in een kuil. De schade heeft hij zelf 
kunnen herstellen. Zijn baas is er 
nooit achter gekomen.”
Eenmaal in het bezit van een rijbe-
wijs mocht Arie van zijn moeder een 
eigen Harley kopen. “Moeder Van 

der Pluym heeft nog nooit ergens 
zo’n spijt van gehad. De bekeurin-
gen vlogen binnen. Op een goede 
dag, Arie was niet thuis, heeft ze 
de machine voor 75 gulden van de 
hand gedaan.”

Fabrieksrijder
De racecarrière van Arie begon 
in 1927. Ton: “Zijn eerste race, 
in Haamstede, eindigde hij op 
spiegelgladde banden als derde. Zijn 
concurrenten in die tijd waren onder 
andere Flinterman, Breeman, Van 
Weel en Beverdam. Zijn volgende 
machine was een Norton. Op deze 
machine sleepte hij binnen drie jaar 
vijftig prijzen binnen. Behalve op 
de grasbaan reed hij ook op de weg. 
Ton: “Zijn eerste TT van Assen reed 
hij in 1929. De eerste de beste bocht 
vloog hij al van de baan. In 1930 
reed hij de TT op een standaard 
Sunbeam. Zelf opgevoerd, maar één 
ding was hij vergeten. De olietank 
zekeren. In de laatste ronde raakte 
de tank los en de leiding brak . Vlak 
voor de streep liep de motor vast.” 
Via Piet van Wijngaarden kwam 
hij in contact met de importeur van 
het Zweedse merk Husqvarna. Arie 
werd daarmee de eerste Nederlandse 
fabrieksrijder. Ton: “Er werd over-
eengekomen dat er eenzelfde motor 
uit Zweden zou komen als waar 
de Zweden Sunquist en Kalen op 
reden. Dinsdag voor de TT kwamen 
de “Huskies” aan, en ome Arie zag 
direct dat er een andere carburateur 
op zat dan op de zijne. Dit bleek 
een experimentele te zijn. Tijdens 
de wedstrijd hadden ze dus exact 
dezelfde motoren tot hun beschik-

king. Hij werd die dag derde in het 
algemeen klassement. In die tijd 
waren er namelijk twee races op een 
dag.” 

Sabotage
“Waarom we tegenwoordig geen 
Nederlandse fabrieksrijders meer 
hebben? Geen geld genoeg”, denkt 
Ton. “Er zijn best wel goede cou-
reurs.”
Momenteel volgt Ton het motor-
wereldje op enige afstand. “Vorig 
jaar ben ik nog op uitnodiging naar 
Assen geweest. Ik bezoek nog wel 
regelmatig oldtimerbeurzen en 
wedstrijden. In 1991 ben ik samen 
met mijn schoonzoon naar Zweden 
geweest. Er zijn daar meer mensen 
die ome Arie kennen dan hier in 
Nederland. Er waren mensen die 
me huilend om de nek vlogen toen 

ze hoorden dat ik de neef van Arie 
van der Pluym was. Er wordt zowel 
in Zweden als Nederland al vijftien 
jaar gestreden om de Arie van der 
Pluym-cup.” Een geweldig eerbe-
toon aan de eerste fabrieksrijder 
die in 1934 op het circuit van het 
Belgische Francorchamps om het 
leven kwam. Ton tot besluit: “Rond 
dat ongeluk hangt een nevel van 
verhalen. Er zijn zelfs personen die 
zeggen dat er mogelijk sprake is ge-
weest van sabotage. Dit heeft men 
echter nooit hard kunnen maken.”
Arie van der Pluym is op 19 juli 
1934, slechts 28 jaar oud, onder 
enorme belangstelling begraven 
op de begraafplaats Crooswijk in 
Rotterdam.

Bram van der Weiden

Tijdens de TT van 1932 in Assen behaalde Van der Pluym een keurige vijfde plaats in de 500cc

Moeder Van der Pluym achter de tap van het Delfshavense cafe Arie van der Pluym Norton Piet van Wijngaarden
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Langzaam, maar zeer zeker verdwijnen de vertrouwde spionnetjes van de gevels in 
de Rotterdamse straten. Met zo’n spionnetje kon je (vaak) niet alleen kijken wie de 
deurbel had gebruikt en voor de deur stond, maar je kon ook de hele straat uitkijken.
De spionnetjes hebben in heel veel plaatsen hun ruimte afgestaan aan de satelliet-
schotels. Ook een soort spionnetje, maar de eigenaars kijken veel verder.
Of het gebeuren in hun eigen Rotterdamse straat niet belangrijker is dan de blik op 
ver weg, is een onderwerp dat ik onbesproken laat.

Het oude spionnetje ken ik heel 
goed. Eerst in de Taanderstraat. 
Mijn ouders, dus ik ook, woonden 
in die straat op nummer 146, op 
de hoek van de Ghijsingstraat. 
In de spionnetjes keek ik tot aan 
het Grote Visserijplein, langs de 
praktijk van dokter Vader. Aan 
de andere kant keek ik naar de 
Schiedamseweg, waar ik nog net 
op de hoek een groentewinkel 
zag.
Op 31 maart 1943 was dat afge-
lopen. Engelse vliegers maakten 
een ‘vergissing’ en lieten hun 
bommenlast los boven Bospolder/
Tussendijken. De geplande aanval 
op de werf Wilton op de Pelgrim-
straat werd een drama voor de 
bewoners ten noorden en zuid-
noorden van het Marconiplein.
En juist de twee plekjes die ik zo 
goed kon zien in het spionnetje, 
werden dubbel hard getroffen. 
Zowel in de praktijk van de 
dokter als in de kelder van de 
groentewinkel vielen tientallen 
doden. Bij de dokter, doordat de 
wachtkamer vol zat met patiën-
ten voor het middag spreekuur, 
bij de groenteboer doordat hij 
bij het luchtalarm mensen naar 
binnen liet gaan om te ‘schuilen’. 
Mensen die bij de tramhalte voor 
zijn deur stonden of uit een bij 
de halte stoppende tram kwamen. 
Ook de leden van zijn (grote) ge-
zin kwamen om, alleen zijn zoon 
die in de wijk met de groentekar 
reed heeft het bombardement 
overleefd.

Watergeusstraat
Het tweede spionnetje dat ik mee-
maakte was in de Watergeusstraat 
op de hoek van de 1ste Schans-
straat. Midden 1944 hadden mijn 
ouders (eindelijk!) weer een 

woning toegewezen gekregen. Via 
dat spionnetje kon ik weer naar 
de Schiedamseweg kijken. Er viel 
niet veel te zien: Jamin op de hoek 
en recht daar tegenover Boek-

handel Leerdam. Dat Leerdam de 
‘wereld’geschiedenis heeft ge-
haald, doordat Adrianus Marinus 
Kyvon daar gewerkt heeft, wist ik 
toén nog niet. O, u weet niet wie 
die Adrianus is? Da’s de man die 
beroemd geworden is als André 
van Duin.

Over die Watergeusstraat zijn 
boeken vol te schrijven, maar de 
meeste Rotterdammers weten niet 
eens waar de straat is.
Wat mij tot heden is bijgebleven, 
is de azijnfabriek van Tromp 
en Rueb. Helemaal achter in de 
straat, tussen 3de Schansstraat 
en Hudsonstraat, lag er treinrails 
voor de goederenwagons die 
goederen losten of laden voor/van 
de fabriek. En die wagons waren 
een prachtig speelterrein voor de 
jongetjes in de buurt. Dat grotere 
jongens én meisjes ’s avond in de 
wagons ‘speelden’, heb ik later 
pas begrepen.
Tijdens mijn spelen in de wagons 
gebeurde er iets, waar ik nog 
steeds aan denk als ik dat stukje 
straat passeer. Er is niets meer dat 
aan de azijnfabriek herinnert en de 

rails zijn allang verleden tijd.
Maar toch!
Het was woensdagmiddag en de 
meest angst aanjagende avonturen 
speelden zich af in de wagons. 
Mijn vriendjes en ik sprongen van 
wagon tot wagon, tot ……..
Ineens voelde ik, dat ik dringend 

een ‘grote boodschap’ moest doen. 
Ik dacht het nog wel even te kun-
nen ophouden, maar de druk werd 
steeds erger.
De tijd ontbrak om nog naar m’n 
huis op nummer 26 te rennen, 
dus liet ik m’n broek zakken om 
het dan maar in de hoek van een 
wagon te doen.
Op ’t zelfde moment dat ik 
gehurkt wilde gaan zitten, ging 
er een hevige schok door de 
wagon. M’n vriendjes riepen dat 
ik eruit moest komen, want een 
locomotief koppelde aan om de 
wagons weg te slepen. M’n broek 
ophijsend, maar intussen poepend 
(excusez le mot) sprong ik uit de 
trein en zakte toch maar af naar 
mijn huis.
M’n moeder was in alle staten: 
hoe krijg ik dat schoon en jouw 
kleren kan ik niet zomaar uit de 
kast pakken, waren woorden die 
ik nu nog hoor.
De bijbehorende klappen konden 
er in 1944/1945 rustig bij, nu heet 
dat kindermishandeling!

En verder?
Later, veel later zag ik weer een 

spionnetje bij m’n ouders. Ik was 
inmiddels getrouwd en woonde 
hartje stad in de Boomgaards-
straat. Ik had geen spionnetje 
nodig, want ik keek zo de Witte 
de Withstraat in.
Mijn ouders woonden in de Snel-
linckstraat, maar een blik naar 
rechts leverde een nietszeggend 
beeld richting ’s Gravendijkwal 
op. En als ik het andere spionnetje 
nam, zag ik niets op de Claes de 
Vrieselaan.
Nu woon ik 13 hoog en kijk over 
heel Rotterdam heen. Delfshaven, 
Middelland, Cool, het Park en het 
Scheepvaartkwartier liggen aan 
m’n voeten. Ik zie het verkeer 
over de Willems- en over de Eras-
musbrug rijden. Het ontgaat m’n 
blik niet, als ik cruiseschepen zie 
meren aan de Wilhelminapier.
En verder denk ik vanaf m’n 
plekje te kunnen begrijpen wat er 
in ons Rotjeknor omgegaan is in 
de afgelopen jaren.
Onder de titel ‘In het spionnetje’ 
hoop ik daarom nog lang uw 
aandacht te krijgen.

Spionneur

In het spionnetje
door Aad van der Struijs

Spionnetjes in de Bloemkwekerstraat
Onze hond kijkt zonder spionnetje 

de Snellinckstraat in

Zo zag ik mijn huis na 31 maart 1943

De ravage op het Marconiplein na het bombardementDe azijnfabriek van Tromp en Rueb
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BELEEF ROTTERDAM UITTIPS IN DE STAD

Zondagsmarkt
Vanaf 16 oktober tot 23 november 
is er aan de Binnenrotte iedere zon-
dag markt van 10.00 tot 17.00 uur. 
Ga eens lekker een marktje pakken 
en struinen langs de vele kramen.
-------------------------------------------
Rotterdamse bruggen
Rotterdam heeft honderden brug-
gen. Oude en nieuwe. Kleine en 
hele grote. Bekende en minder 
bekende. In ‘Het Groot Rot-
terdamse Bruggenboek’ staan 
de meeste vermeld. Bij het City 
Informatiecentrum Rotterdam is uit 
dit materiaal een expositie samen-
gesteld. U ziet prachtige foto’s die 
de fotografen Wink van Kempen, 
Vincent Mentzel en Hajo Piebenga 
van Rotterdamse bruggen hebben 
gemaakt.
Van 2-9-2004 tot en met 30-12-
2005, niet op zondag

Openingstijden: ma. 13.00-17.30; 
di. t/m vr. 09.00-17.30; za. 11.00-
17.00
City Informatiecentrum, 
Coolsingel 197
------------------------------------------
Windkracht 10: Scheep-
vaart vanuit de lucht
De mooiste maritieme foto’s zijn 
te zien in het Maritiem Museum. 
Daarmee laat het de bezoekers de 
hedendaagse Nederlandse scheep-

vaart eens ánders bekijken: vanuit 
de lucht. En dat levert onverwacht 
mooie beelden op: kranen die als 
tentakels opdoemen uit de mist, 
viskotters die bijna verdwijnen ach-
ter reusachtige golven en verstilde 
taferelen van vrachtschepen in de 
Finse ijsvelden.
lloopt van 8-10-2005 tot en met 
5-2-2006, niet op: Maandag

Aanvangstijden: za. 10.00-17.00; 
zo. 1.00-17.00
Maritiem Museum Rotterdam, 
Leuvehaven 1

Scheepswerf De Delft
Volg van dichtbij de bouw van het 
18e-eeuwse linieschip ‘De Delft’; 
een schip dat past bij de geschiede-
nis en uitstraling van Historisch 
Delfshaven. Bij ieder bezoek aan 
de werf ziet u het schip groeien tot 
haar uiteindelijke imposante lengte 
van 63 meter. ‘De Delft’ wordt één 
van de grootste replica’s ter wereld!
U kunt een kijkje nemen in de 
werkplaatsen waar ambachtslieden 
hard aan het werk zijn, de uitgebrei-
de tentoonstelling en fi lmvoorstel-
ling bekijken en de vorderingen van 
het schip op de kade bewonderen.

Toegang: € 6,-; kinderen 4 t/m 12 
jaar € 3,-; p65 € 4,-
Geopend di t/m vr 10.00-16.00 uur; 
weekend en feestdagen 11.00-17.00 
uur. 
Scheepswerf De Delft, 
Schiehaven 15
-------------------------------------------
Art Tuition presenteert 
Koffieconcerten in Het 
Koetshuis in Oud-IJssel-
monde

Rotterdam - Vanaf 30 oktober 
verzorgt Art Tuition iedere laatste 
zondag van de maand koffi econ-

certen in het Koetshuis in Oud-IJs-
selmonde. Het eerste concert wordt 
verzorgd door Rob van Kreeveld & 
Ben Vrauwdeunt

De topmusici Rob van Kreeveld 
& Ben Vrauwdeunt laten zich 
inspireren door hun gezamenlijke 
spel. Ben en Rob kennen elkaar al 
tientallen jaren en treden regelma-
tig samen op in zowel klassieke als 
jazzprogramma’s. Uit hun geraf-
fi neerde spel blijkt hoe goed ze op 
elkaar ingespeeld zijn. Tijdens de 
koffi econcerten in Het Koetshuis 
vertolken ze voor u zowel jazz en 
klassiek als popmuziek, waarbij ze 
een toelichting geven op de stukken 
en ervaringen uit hun praktijk met 
u delen.
Datum: 30 oktober 2005
Tijd: 11.00 – 12.15 uur 
 (Inloop 10.30 uur)
Locatie: Het Koetshuis, 
Kasteelweg 53, Rotterdam (Oud-
IJsselmonde)
Entree:  € 10,- 
Reserveren: 
E: info@arttuition.nl  T: 
(06)41764073 of (06)51179779

Elke laatste zondag van de maand
2005: 30 oktober - 27 november - 
25 december 
2006: 29 januari - 26 februari - 26 
maart - 30 april - 28 mei

De OudDe OudDe OudUITTIPS BUITEN DE REGIO

Week van de Geschiedenis
Meer dan driehonderd locaties, Nederland
Opening: Madurodam, Den Haag
Van 29 oktober tot en met 6 november 2005
Info: 0900-2352666
De Week van de Geschiedenis wordt op 29 oktober in 
Madurodam geopend met hét geschiedenisfeest van 
Nederland: de Nacht van de Geschiedenis. De Week 
staat bol van live-muziek, interviews, cabaret, debatten, 
dans, toneel, fi lm en theater. Deelnemende instellingen 
zijn onder andere musea, bibliotheken, archieven en 
fi lmhuizen. Het thema van de Week en Nacht is dit jaar 
‘Buren’. 
De Week en de Nacht van de Geschiedenis worden 
georganiseerd door Anno. Anno stelt zich ten doel het 
historisch besef te vergroten om op die manier bij een 
breed publiek een beterbegrip van het heden te bevor-
deren.

Vuurtorenfietstocht
Tot 31 oktober kunt u nog deelnemen aan de Vuur-
torenfi etstocht. Een heerlijke tocht, die voert vanaf 
de vuurtoren in Noordwijk naar de miniatuurkopie in 
Madurodam. De tocht is ongeveer 45 kilometer lang. 
Deelname kost  € 15,50. De vuurtorenfi etstocht start 
vanaf de Koningin Wilhelminaboulevard 35.

Golf and living
Golfl iefhebbers met een dikke portemonnee kunnen op 
21, 22 en 23 oktober hun licht opsteken bij het Golf and 
Living Event in Amsterdam. Daar vinden zij informatie 
over golf- en woonprojecten in landen als Spanje, Aruba 
en de Verenigde Staten en kunnen zij golfmaterialen 
testen.
Plaats van handeling is het Expogebouw in Amsterdam 
Zuid.
Openingstijden; vrijdag van 13.00 – 21.00 uur.

Zaterdag van 11.00 - 18.00 uur
Zondag van 11.00 – 17.00 uur
Toegang: € 10,00

Bloembollenmarkt
In Lisse is van 21 tot en met 23 oktober de Nationale 
Bloembollenmarkt. Particulieren kunnen hier recht-
streeks van de kweker bloembollen kopen. Ook zijn er 
demonstraties, voorlichtingsactiviteiten en kraampjes 
voor de verkoop van kunstartikelen.
Locatie: Keukenhof, Stationsweg 166, Lisse
Info: 0252-465555
Toegang: gratis

C
o
lo

fo
n
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Puzzel mee en win !!!
Het kruiswoordraadsel in de eerste editie van De Oud-Rotterdammer is zeer goed in de 
smaak gevallen bij de lezers. De redactie ontving meer dan vierhonderd oplossingen. Omdat 
het de eerste keer was, hebben wij besloten het aantal prijswinnaars te verdubbelen, zodat 
dit keer maar liefst twintig lezers de fraaie CD krijgen thuisgezonden.

De winnaars zijn: J. Boonekamp-Rutten, Nieuwerkerk aan den IJssel, E. Chang Jong Chu, 
Rotterdam, E.W. Hoes, Barendrecht, H. Hoogeveen, Krimpen aan den IJssel,, A. Kars- van 
Keulen, Schiedam, F.A.W. Kramer, Capelle aan den IJssel, J.J. Krenstra, Rotterdam, N. 
Kroon, Rotterdam, G.J. Krouwer, Vlaardingen, C.J.M. Lourier, Maassluis, A. Molenaar-
Wiekeraard, Rotterdam, L. Olsthoorn, Rotterdam, P. Osinga, Spijkenisse, L.G. Stolk, 
Rotterdam, N.J. Trouw, Hellevoetsluis, E.P.H. van Doornum, Rotterdam, B. van Hamburg, 
Hoogvliet, G.J. van Kamp, Rotterdam, R.C.R. van Waterschoot, Ridderkerk

Deze keer maken opnieuw tien mensen 
kans op een prachtige dubbel-CD met 
tientallen nummers van Rotterdamse ar-
tiesten, Café Rotterdam genaamd, waarin 
ook nog fraaie foto’s van oud-Rotterdam 
zijn te bewonderen.

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publi-
ceren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens 
met de letters uit de genummerde vakjes een woord of 
slagzin vormt.
Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben, 
stuur deze dan VOOR DONDERDAG 27 OKTO-
BER op naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar 
info@deoudrotterdammer.nl.
De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele 
fraaie prijzen onder de inzenders met de juiste oplos-
sing.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56 57

58 59 60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100 101

14 56 63 21 97 87 44 90 1 66 99

96 17 59 23 48 69 55 41 40 7 54 76 101 11 61 5 78

AFHAALADRESSEN
Deelgemeenten:
Delfshaven, Looiershof 1
Hillegersberg-Schiebroek, Melanchtonweg
Hoogvliet, Middenbaan Noord 47 
IJsselmonde, Herenwaard 25
Kralingen-Crooswijk, Oostzeedijk 276
Noord, Eudokiaplein 35 
Overschie, Burg. Baumannlaan 178
Prins Alexander, Prins Alexanderplein 6 
Gemeente Rozenburg, Jan van Goyenstraat 1

Bibliotheken:
Bibliotheek Rotterdam, Hoogstraat 110 
Bibliotheek Schiedam, Stadserf 1 
Bibliotheek Spijkenisse, Breeweg 2
Bibliotheek Ridderkerk, St. Jorisplein 77
Bibliotheek H I Ambacht, Hoge Kade 52 
Bibliotheek Vlaardingen, Waalstraat 100 
Bibliotheek Maassluis, Uiverlaan 18 
Bibliotheek Hellevoetsluis, Woordbouwerplein 1 
Bibliotheek Barendrecht, Middenbaan 109 

Bibliotheek Albrandswaard, Dorpsstraat 34 
Bibliotheek Cap. a/d IJssel, Stadsplein 39 
Bibliotheek Krimpen a/d IJssel, Nachtegaalstraat 8
Bibliotheek Rozenburg, Molenweg 20

Winkels:
Montmartre, Rotterdam, Zuidplein 116 
Van Rietschoten, Rotterdam, Keizerswaard 8
Konmar, Rotterdam, Oosterhof
Shell-station V.d. Knaap, Rotterdam, Nesselande

Voskamp , Hoogvliet, Binnenban 97 
Metroshop , Spijkenisse, Ruwaard v Puttenweg 8 
Nic Visser , Capelle a/d Ijssel, Centrumpas. 45-49 
Groen Schoenen, Nieuwerkerk a/d IJssel, Reigerhof 
Van Delft Books and Gifts, Nwk a/d IJssel,Reigerhof 
Coöp Wim Bos , Nieuwerkerk a/d IJssel, Kerklaan 
Plus Dorrestein, Nieuwerkerk a/d IJssel, Dorrestein 
Edah, Krimpen, WC Raadhuisplein 
Crafts Tabak, Krimpen, WC Raadhuisplein 
Boekhandel De Korf , Krimpen, WC De Korf 

Eetcafé ’t Verschil , Hellevoetsluis, WC De Struytse  
 Hoek
Bruna , HI Ambacht, WC De Schoof 
Activiteitencentrum Het Anker 
Rozenburg, Ln van Nw BLankenburg 13 

Mijn gedachten gaan terug naar de jaren vijftig. Die bracht ik grotendeels door in het Liskwartier. Het 
was een heerlijke omgeving om op te groeien. Er was nog volop ruimte op straat om lekker te ravot-
ten en te voetballen. Terug denkend aan die tijd komen er tal van beelden op mijn netvlies, waaraan ik 
dierbare herinneringen bewaar.

Allemaal in het nieuw
Weet je nog.....Weet je nog.....

Mijn moeder hield daarom ook kostgan-
gers, die bij de RDM werkten. Ze moesten 
zeven gulden vijftig betalen voor een hele 
week in de kost. Als er iemand was die ook 
het weekend bleef kostte dat tien gulden. 
Niet al teveel zou je zeggen, maar het ging 
niet om de verdiensten, wij aten er zelf ook 
van mee. Ook kreeg mijn moeder nog een 
tegemoetkoming van sociale zaken. Geen 
geld, maar kleding en zo. Je moest er wel 
wat voor over hebben om daar aan te ko-
men. We gingen dan met z’n drieën met het 

veerbootje van Heyplaat naar Schiemond. 
Daar stapten we op de tram. Na nog een 
fl ink stuk door de stad te lopen, kwamen 
we dan uiteindelijk uit achter de toenmalige 
Koninginnekerk in Kralingen.
Daarachter, op de Slachthuiskade was 
een school waar op gezette tijden kleding 
werd uitgedeeld. Alle jongens kregen een 
corduroy korte broek, een geruit over-
hemd, geblokte kousen en een paar nieuwe 
bruine schoenen. Voor de meisjes een licht 
kleurige blouse, een schotse ruitrok met 

een grote metalen speld, effen sokken en 
nieuwe schoenen.
Zo gingen we met een schoenendoos waar 
onze oude schoenen en kleding in zaten 
weer huiswaarts. Iedereen die uit die school 
kwam liep met dezelfde kleding zo groos 
als een aap te pronken. Bij thuiskomst 
konden we (met blaren vanwege de nieuwe 
schoenen) terugzien op een goede bestede 
dag.

H. Kramer

Horizontaal
1. ovaal; 7. koker (overtrek); 13. een (Engels); 14. naaigerei; 16. oude vochtmaat van vier ankers; 17. gevol-
machtigd vertegenwoordiger (diplomaat); 20. Engels bier; 21. heibel (drukte); 23. asvaas; 24. weleens; 26. 
dam (keerwerk); 28. Europeaan; 29. uitstapje; 31. boksterm (afk.); 33. drietenige luiaard; 34. overwinning; 35. 
bladgroente; 37. toestand van rust; 40. vochtig; 41. in memoriam (afk.); 43. griezelig; 45. plaats in Noord-Brabant; 
46. plaats in België; 47. mobiele eenheid (afk.); 48. huidverharding; 50. Amsterdams peil (afk.); 52. draadloze 
telegrafie (afk.); 53. salaris; 55. rivier in Friesland; 56. geneigd zijnde tot verzet (rebels); 57. deel van bijbel (afk.); 
58. bengel (snaak); 60. eerstvolgend (afk.); 61. voorzetsel; 62. deel van gebit; 64. rijkswaterstaat (afk.); 65. kip-
penloop; 67. lofdicht; 69. vod; 71. militaire rang (afk.); 72. driekantig voorzeil of kleine vaartuigen; 73. vaartuigje 
van de eskimo’s; 75. café (tapkast); 77. stoer (flink); 79. muzieknoot; 80. regeringsreglement (afk.); 82. strook 
grond langs een weg; 84. sprookjesfiguur; 85. rustig; 87. lui (laks); 89. steen; 90. poort (entree); 92. Spaanse 
uitroep; 94. plaats in Limburg; 96. grote bontgekleurde papegaai; 97. inheemse gifslang; 99. kwelder (landtong); 
100. openbaar toilet; 101. model in het klein van een gebouw.

Verticaal
1. uitstapje naar een bezienswaardigheid; 2. rechterlijke uitspraak of beslissing; 3. gewicht; 4. enakskind; 5. 
voorzetsel; 6. vlechtwerk van metaaldraad; 7. verpakking voor vloeibare stoffen; 8. ontsmettingsdienst (afk.); 9. 
mistaanslag (rijp); 10. mannelijk dier; 11. gelukaanbrengend voorwerp; 12. overblijvend teken van een wond; 
15. aluminium (scheik. afk.); 18. vreemde muntsoort; 19. haarkrul; 21. touw om iets mee vast te zetten; 22. kip-
peneigenschap; 25. sporeplant; 27. (bier)kraan; 30. ontuchtige vrouw; 32. attribuut dat je gebruikt bij het douchen; 
34. zeer groot vertrek (lokaal); 36. meisjesnaam; 38. soort onderwijs (afk.); 39. spil; 40. niet parkeren (afk.); 
42. langvleugelige zwemvogel; 44. geeuwen; 46. ambacht (beroep); 47. logeergelegenheid voor een nacht; 49. 
soort dakbedekking; 51. Ned. voetbalclub; 52. insektendodend middel (afk.); 54. vrouwelijk dier; 58. ambtenaar 
van een rechtscollege; 59. slaginstrument; 62. tienpotig schaaldier; 63. kroeg (stamlokaal); 66. maanstand (afk.); 
67. onder andere (afk.); 68. edelachtbare (afk.); 70. rivier in Rusland; 72. snelzeilend driemaster-oorlogsschip; 
73. halsboord; 74. Ned. omroepvereniging (afk.); 76. verzoekschrift; 78. telwoord; 79. deel van week; 81. zeevis 
met een plat lichaam; 83. hertensoort; 85. vrek (gierigaard); 86. tijdelijk voorbijgaand gebruik; 87. klei-achtige 
grondsoort; 88. spijskaart; 91. alle rechten inbegrepen (afk.); 93. laus deo (afk.): 95. watering; 97. jongensnaam; 
98. rondhout.
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