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De meidagen
Voor een Rotterdammer, jong of 
zeer oud, is de eerste helft van 
mei altijd iets bijzonders. De ge-
beurtenissen rond 10 tot 14 mei 
1940 zijn er zo hard in gehamerd, 
dat het erop lijkt dat deze drama-
tische dagen via de genen worden 
doorgegeven.
Ik was in mei 1940 ‘pas’ 2 jaar en 
6 maanden oud, maar het bom-
bardement op Rotterdam en de 
daarop volgende brand zijn toch 
niet aan me voorbij gegaan.

Mijn eerste herinneringen aan 1940-1945 
beginnen eind 1941: m’n vader was z’n baan 
bij Slager Stijger op de hoek van de Rösener 
Manszstraat en Haringpakkerstraat kwijtge-
raakt; voor zijn baas was er te weinig vlees te 
verkopen om er personeel op na te houden.
Vader werd melkbezorger bij De Vooruitgang, 
zijn depot was op de Walenburgerweg en zijn 
bezorgwijk lag in Schiebroek. Elke dag moest 
hij z’n loodzware carrier langs de Bergweg, 
Straatweg en Kleiweg naar Schiebroek trap-
pen; logisch dat vader ’s avonds thuis geen 
‘pap’ meer kon zeggen. Mijn zus en ik bekom-
merden ons dan om de ontvangen melkbon-
nen. Wij plakten deze bonnen (kleine stukjes 
papier van 14 x 8 mm) op A4-vellen. De 
volgende dag kreeg mijn vader in het depot 
weer een hoeveelheid melk gelijk aan het 
aantal ingeleverde bonnen. Zodoende werden 
de distributiebonnen voor mij het symbool 
van oorlog.

Schokkend
Ik werd echt met de oorlog geconfronteerd op 
31 maart 1943. Geallieerde vliegeniers maak-
ten een ‘vergissing’ en lieten hun bommenlast 
boven Bospolder/Tussendijken los. Op deze 
woensdagmiddag, tegen half twee, kreeg ik 
een angst, die tot de dag van vandaag bestaat: 
brand in de woning.
Ons huis op de hoek Taanderstraat / 2e Gij-
singstraat brandde volledig uit, niets viel er 
te redden! Wat mijn moeder die middag met 
mijn zus, onze poes Topsy en mij heeft be-
leefd, heb ik helaas nooit gevraagd. Zij zorgde 
er in elk geval voor, dat wij nog diezelfde 
middag veilig bij mijn tante in de Aelbrecht 
Engelmanstraat 49 waren, waar vader ons ’s 
avonds wist te vinden.

Laatste jaren
Na wat omzwervingen ná de 31e maart kregen 
mijn ouders begin 1944 een woning in de 
Watergeusstraat 26. Bij luchtalarm sloeg de 

paniek iedere keer toe, de angst voor weer 
een bombardement zat er té dik in. Ik begreep 
mijn ouders echter niet: bij een alarm gingen 
ze naar de begane grond en zaten daar, met de 
andere buren, onder de trap. Volgens mij kon 
je echter beter op zolder gaan zitten, want als 
dan het huis instortte, kreeg je niet al het puin 
op je.

In november 1944 was vader ineens verdwe-
nen. De eerste berichten waren dat hij met de 
razzia was opgepikt, andere geruchten zeiden 
dat hij ondergedoken was. Duidelijk was 
wel, dat moeder alleen met drie kinderen zat 
opgescheept, in juni 1944 had ik een zusje 
gekregen.
We sleepten ons naar het eind van de oorlog, 
waarbij moeder het idee kreeg met z’n drieën 
in het noorden van het land onderdak voor 
m’n oudste zus en mij te gaan zoeken. Tijdens 
haar afwezigheid zou m’n tante voor de jong-
geborene zorgen.
In vijf(!) dagen wisten wij lopend, en soms 
met Duitse vrachtauto’s meerijdend, Zwolle 
te bereiken. Een zeer behulpzame politieagent 
overreedde mijn moeder niet verder naar het 
noorden te gaan, maar om hulp te vragen bij 
een familie Kamphuis aan de Herenweg. Ik 
kan vertellen, dat ná de oorlog mijn zus en ik 

niet als vermagerde kinderen naar Rotterdam 
terugkeerden. Mijn moeder was, toen zij wist 
dat haar missie voltooid was, naar huis terug-
gelopen.

Bevrijding
De ‘Kamphuisen’ behoorden duidelijk tot de 
‘betere’ families. Direct ná de bevrijding van 
Zwolle (14 april 1945) stond er ineens een 
personenauto voor de deur. Toen op 7 mei 
1945 ook Rotterdam bevrijd heette te zijn, 
werd mijn zus en mij gevraagd of we naar 
huis wilden. Natuurlijk wilden we dat!

Wanneer we thuiskwamen weet ik niet, maar 
we waren dik op tijd voor het Bevrijdingsfeest 
in onze straat. Met ons jongste zusje konden 
we ons in feestkledij laten fotograferen.
Vader was er toen ook al. Hij was in december 
1944 uit het concentratiekamp Amersfoort 
gevlucht en daarna ondergedoken geweest bij 
een boer in Zutphen. Nooit heeft hij me willen 
(of was het kunnen?) vertellen wat er met 
hem gebeurd was. Ik weet wel, dat hij in de 
meidagen 1945 een strafblad heeft opgelopen. 
Hij was van Zutphen via Arnhem en Noord 
Brabant bij de (verwoeste) Moerdijkbrug 
gekomen. De enkele ‘veerverbinding’ over het 
Hollands Diep was o.a. voor brandweerlieden 

uit Rotterdam, die wegens de oorlog buiten de 
stad waren geraakt.
‘Natuurlijk’ was mijn vader zo’n brandweer-
man en hij tekende elk papiertje dat hem 
voorgelegd werd. Als hij maar in Rotterdam 
kwam! In juni/juli 1945 werd hij van huis ge-
haald: hij had valsheid in geschrifte gepleegd.

Meidagen voor 
een Rotterdammer?
’t Is een tijdperk dat hij liever vergeet, maar 
waar hij uren over kan praten. Heeft de 
periode 1940-1945 iets bij de Rotterdammer 
losgemaakt, wat hem zo écht Rotterdammer 
laat zijn?
Zijn we daarom zo chauvinistisch, omdat we 
niet alleen die oorlog hebben overleefd, maar 
ook de stad, onze stad, nieuw leven hebben 
ingeblazen?

Aad van der Struijs

VOOR AL UW GEVELWERKZAAMHEDEN

De Gevelgigant
Tel. 0181-312582

Onze voordelen:
- Gratis prijsopgave
- Garantie op werk

- Geen voorrijkosten
- Duidelijke prijsopgave

Wij zijn 
gespecialiseerd

in gevelrenovatie, 
metselwerkreparatie,

uithakken, voegen 
en impregneren.

- Mathenesserweg vanaf Marconiplein (foto RIBcollectie) -

- Aad met zijn twee zussen -
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TANTE POST(BUS)
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 brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen).
Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.

Geachte redactie,
Hoe heerlijk dat er weer een echt 
Rotterdamse krant is, waar vooral 
de jeugdige lezers veel van kunnen 
opsteken, immers: Rotterdammer zijn 
betekent wat en dat gaat niet zomaar. 
De Rotterdamse historie moet tot in de 
vezels doorvoeld worden: elke 3e-rangs 
cabaretier kan een redelijke poging tot 
Rotterdams accent neerzetten, maar de 
lading ontbreekt.
Zelf ben ik geboren in het huis naast, 
en ik hecht eraan te benadrukken 
naast, het oude Huis van Bewaring 
aan de Noordsingel. Ook wel bekend 
als Gé van Genis. Opgegroeid in de 
Erasmusstraat, en schoolgegaan in de 
Delfgaauwstraat. Dit laatste vermeld 
ik even, omdat ik in ‘de Pil’ een mijner 
klasgenoten herken. Heeft toch nog 
iemand van ons het tot onvergankelijke 
roem gebracht.
Zo liep ik onlangs nog iemand tegen 
het lijf, ik noem hem A., die op het 
voortgezet onderwijs enkele klassen 
hoger zat en waarmee in beginsel dus 
een zekere distantie vereist was, maar 
die desondanks een soort speelkame-
raadje werd. Onze vriendschap liep 
helaas een fl inke knauw op in een van 
die echte, je zou bijna zeggen “Jetses” 
winters. De Lisvijver was bedekt 
met een redelijke ijslaag, en voor ons 
was dat al gauw dé tijd om “ijssie te 
piepen”. Voor de jeugd: als een dolle 
over het ijs rennen zonder er door te 
zakken. A. wist zich ook nog goed te 
herinneren dat wij met een grote groep 
gearmd over het ijs gingen, waarbij het 
water onder het vóór ons uit krakende 

ijs tot een steeds grotere golf werd op-
gestuwd. Zaak was het dan natuurlijk 
niet onderuit te gaan.
Na een paar van deze behandelingen 
was het ijs los en konden we “schotsie 
springen”. Deed je daar iets niet goed, 
dan haalde je een “zeikerd” en had je 
thuis wat uit te leggen – zeker als je 
schoen in de strijd was gebleven. Ge-
lukkig is het ergste dat mij is overko-
men twéé natte poten, want schoenen 
waren nogal duur in die tijd.
A. vond het wel wat en, toen al van het 
grote gebaar, nodigde ons uit om vlak 
bij zijn huis het nog eens over te doen, 
want daar lag nog onaangetast ijs.
Zo stond onze groep enige tijd later 
aan de rand van de Kralingse Plas te 
kijken naar een eilandje dat volgens 
A. makkelijk te bereiken was, hoe we 
terug moesten komen vond hij gezeur 
– dat kwam dan wel: desnoods renden 
we door tot Hillegersberg.  Dat som-
migen van ons opmerkten dat het ijs 
te dun was aan de kant en dat er riet 
stond rond het eiland wuifde hij weg, 
je moest die dingen breed zien volgens 
zijn optimistische natuur.
Bij ons bleef de twijfel, en het was 
daarom dat, toen A. met een woeste 
indianenkreet naar voren stormde, de 
twee inhakers aan weerszijden hem 
op het laatste moment loslieten. Met 
als gevolg dat A. op een metertje of 
twee, drie tot aan zijn heupen in het 
water tot stilstand kwam. Ons hilarisch 
hoongelach viel niet in goede aarde. 
Later begrijp je zoiets en bied je je 
excuses aan. A. heeft ze grootmoedig-
lijk aanvaard, veinzend de trilling niet 

te zien die mijn ingehouden lachen 
veroorzaakt moet hebben.
Ik heb A. begeleid tot aan zijn voor-
deur, wat nogal duurde, want door het 
rillen en zijn bevroren enkels hebben 
we de afstand ongeveer drie keer afge-
legd. Pas in het voorjaar hebben we A. 
weer buiten gezien, na schooltijd, en 
daarna kwam al gauw de examentijd 
die onze wegen voor langere tijd zou 
scheiden. Ook over die examentijd zijn 
genoeg verhalen te vertellen, en dat kan 
nu wel, want het meeste is verjaard.
Gelukkig heeft A. nog steeds die wijde 
blik behouden en is hij het eens met 
mijn motto “later lach je erom, schrijf 
je een boek erover en word je rijk er-
mee.” Goed, dan is het een stukje in De 
Oud Rotterdammer geworden en voor 
dat andere moet de Staats maar zorgen: 
A. en ik hebben wel gelachen, hoewel 
ik toch altijd even wacht totdat hij is 
ingestapt voordat ik in de trein stap.

R. J. W. Peters
Amethiststraat 4a
3051VC  Rotterdam
rope88@xs4all-nl
-----------------------------------------------
Speeltuin
Ik reageer op een verhaal over de 
speeltuin van Georges.J. Schravesande 
in nummer 4 van 7 maart. Mijn broers 
en ik speelden ook in die speeltuin en 
wij kenden tante Feem (zo noemden 
wij haar ook). Om negen uur ging de 
speeltuin open en je kon er de hele dag 
spelen. Hoeveel dat kostte weet ik niet 
meer. Je nam een kleedje mee en brood 
en om 12 uur werd er gegeten. Na de 

pauze moesten alle kinderen een uurtje 
slapen (vandaar het dekentje). Die jon-
gen met die spijker in z’n kont op de 
glijbaan was mijn broer. Later is er een 
door de plank gegaan en toen was die 
ook een poosje niet meer in gebruik. 
Ook ik ben heel nieuwsgierig wie er 
nog foto’s heeft. Die zou ik dolgraag 
hebben (of kopie of herprint ervan).
Met heel veel belangstelling zie ik veel 
reacties tegemoet van oude bekenden. 
Ellie Immers
Zernikeplaats 333
3068 JA Rotterdam 
-----------------------------------------------
Blommersdijksestraat
Ik ben blij verrast door het artikel van 
Henk C.Schipper in de Oud Rotterdam-
mer van 18 april. Ik ben namelijk al 
jaren op zoek naar informatie en foto’s 
over de Blommersdijksestraat en nu zie 
ik ineens een foto. Jammer genoeg uit 
1968. Ik had graag een foto gezien uit 
de dertiger jaren. De winkel rechts op 
de foto is namelijk mijn geboortehuis. 
Net als vele Brabanders kwamen ook 
mijn ouders naar Rotterdam om daar 
hun geluk te zoeken. Veel Braban-
ders begonnen een waterstokerij. Zo 
had mijn oom Janus van Dessel een 
waterstokerij in de Almondestraat 
en mijn oom Willem Bals in de, 
door Gerard Cox aangehaalde, Janne 
Bouwensstraat. Mijn ouders hadden 
dus een waterstokerij in de Blommers-
dijksestraat, pal naast de grote groene 
deur van de expeditie-uitgang van Paul 
C.Kaiser. Daar ben ik 16 augustus 1930 
geboren. In mijn eerste jaren daar werd 
ik elke dag gestald bij de bovenbuur-

vrouw (een tante van Jaap Valkhof) en 
na sluitingstijd weer opgehaald.
Ik herinner mij dat de Rottestraat, 
Noorderstraat en de Kievitstraat vol 
hingen met witte bordjes met “Te Huur 
“erop. Er stond elke dag wel een hand-
kar met huisraad, want er werd veel 
verhuisd. Bij de ene huisbaas kreeg je 
een week huur gratis en bij de andere 
een gratis behangetje. Vooral dat laatste 
was soms om te gillen, want als je de 
kamer binnenkwam, had je de kans dat 
er vijf of zes lagen behang op de muren 
zaten. Voor een kleine middenstander 
geen ideale buurt om een vaste klanten-
kring op te bouwen, terwijl de klanten 
die je had ook meestal nog op de pof 
kochten. Mijn vader is daarom in de 
bouw gaan werken als steigermaker/
opperman en wij zijn via de Almon-
destraat en de Schoterbosstraat uitein-
delijk vlak voor de oorlog verhuisd 
naar de Rembrandtstraat. Daar kwam 
ik weer in aanraking met de buurt rond 
de Rottestraat, want Jan Boers, een 
melkboer van de Vooruitgang had daar 
zijn wijk en die mocht ik op woens-
dag- en zaterdagmiddag helpen. Helaas 
kwam daar een abrupt einde aan toen 
Jan naar Duitsland moest. Ik hoop dat 
Henk C.Schipper in het bezit komt van 
foto’s. Ik zelf blijf ook zoeken, maar 
via Google kom je niet verder dan de 
Hofdijk en dan kan je net de ingang 
zien van de Blommersdijksestraat.
L.A.Dekkers
Ringdijk 185
3052 KT Rotterdam
tel: 0104223497

Nabij Ambachtsplein / metrostation Ambachtsland / Bus 37 voor de deur

Zevenkampsering 331

3068 HG Rotterdam Zevenkamp

Telefoon 010-4568242

Klikgebit, dé oplossing voor een loszittende prothese
- Volledige vergoeding via basis en aanvullende verzekering
- Kunstgebit op implantaten (KLIKGEBIT)
- Nieuwe prothese op maat gemaakt
- Reparaties en aanpassingen aan bestaande prothese

Vrijblijvend advies
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Cox Column

Dit zijn fragmenten die ik me 
herinner van een liedje dat ik in de 
jaren zestig schreef. Het is ook nog 
eens op een plaat terecht gekomen, 
met muziek van Ruud Bos, maar 
ik ben nooit zo goed geweest in 
het bewaren van mijn eigen werk; 
ik heb die plaat niet meer. Ik was 
natuurlijk pas twintig, en behept 
met een door en door romantische 

inborst, anders is het niet te verkla-
ren dat ik zo geweldig somber het 
stadsdeel beschrijf waar ik een al-
leszins gelukkige jeugd heb gehad. 
Zal ook wel te maken hebben ge-
had met de zwarte truien waar we 
in liepen, en het “existentialisme” 
dat we aanhingen, zonder te weten 
wat het betekende, alleen dat het 
van doen had met Sartre, en Saint 

Germain des Pres in Parijs en de 
zwoele stem van Juliette Greco. In 
de Fles op de ’s Gravendijkwal pro-
beerden we ons langs Theo te bluf-
fen, die aan de deur stond met een 
bolhoed waarop de letters “portier” 
waren aangebracht, en daar rookten 
we Gauloises en hielden zware 
gesprekken en probeerden we een 
baard te laten staan. Ome Tom tapte 
een biertje voor twee kwartjes, dus 
twee kon je je er wel veroorloven, 
al was je dan wel grotendeels door 
je zakgeld heen, en je luisterde 
naar de muziek van het Modern 
Jazz Quartet, terwijl thuis je ouders 
dachten dat er nooit iets van je 
terecht zou komen. Als je dan op 
het onmogelijk late uur van 1 uur 
in de nacht lichtelijk beneveld, er 
waren altijd jongens die al “werk-
ten” en die gaven wel eens wat 
weg, op je fi ets stapte, moest je de 
lange weg “de tunnel onderdoor”, 
uitkijken op de roltrappen dat je 
stalen ros er niet vanaf lazerde, je 
niet ergeren aan bromfi etsers die in 
de buis toch hun brommer aanzet-
ten, wat niet mocht vanwege de 
uitlaatgassen, die kregen trouwens 
eenmaal boven wel een uitbrander 
van een tunnelwacht, die paraat 
was in de hoek van de hal achter 

zijn raampjes, en dan de plant-
soentjes door, waar het overdag 
wemelde van de konijnen, en waar 
op maandagmorgen altijd een man 
stond met “Sport en Sportwereld” 
en dan de uitgestorven Pleinweg 
en Strevelsweg af, tot ik aan de 
Bree kwam, waar ik ter hoogte van 
het Klaphek “het witte pad” moest 
oversteken, en ik het bleke gezicht 
van mijn moeder op twee-hoog 
al achter de geraniums zag, en 
ik in de Hendrik Croesinckstraat 
in de fi etsenstalling van Jo Spee, 
waarvan alle klanten een loper 
hadden, mijn fi ets met het voorwiel 
omhoog zwiepte ten einde het aan 
zo’n haak te hangen, en hoorde 
ik mijn vader vier huizen verder 
snurken. Zo, nou heb ik het toch 
eindelijk eens een klein beetje over 
Zuid gehad.

Op Zuid
Regen, miezerige regen, regen in Zuid.
Vermoeide straten glimmen mat en nat,
Een grijze grauwe ochtend in een grijze grauwe stad.
Geblinddoekte huizen, aaneen geregen,
Uitgevloerd asfalt, niemand kom je tegen,
Zuid slaapt uit.
De Maasbrug hijst gelaten zijn stalen vlag, 
Geeft zich maar weer over aan alweer een nieuwe dag.
Rotterdam Zuid op een grauwe zondagmorgen…
Draai je nog ’s om in je zorgen.
…
Achter de huizen klagen hoorns monotoon,
Onzichtbaar aanwezig drijven schepen op de stroom.
…
De gevels gapen hun verlopen geeuw,
Onbewoonbaar erfdeel van een uitgewoonde eeuw.
…
De zondag moet om, maar niemand heeft er zin.
’t Stadion waakt als een dikke zwarte spin.
Uit z’n deur gestapt staat ’n man zich te bezinnen:
’t Voetballen zal zo wel beginnen…

Een zware beproeving
Destijds werkte ik bij het Telefoondistrict Rotterdam 
en tijdens het luchtalarm op 31 maart 1943 bevond ik 
mij ‘s middags in de schuilkelder van het postkantoor 
aan de Coolsingel. Toen het alarm werd opgeheven had 
niemand een idee wat er in die tussentijd was gebeurd. 
Ik vertrok daarna naar de Mathenesserlaan voor een 
afspraak met tandarts Dekker.

Pas na dit bezoek werd ik buiten 
aangesproken door iemand die 
vroeg hoe het met mijn ouders was, 
want dat er op de hoeken van het 
blok bommen waren gevallen. Ik 
ben naar de Taandersstraat gegaan, 
maar werd niet doorgelaten. Er was 
trouwens geen doorkomen aan met 
al die verschrikkelijke branden. 
Ook ‘s avonds lukte het niet erg 
dichtbij te komen.

Slachtoffers
Op nummer 154 hadden mijn ou-
ders een waterstokerij met brand-
stoffenhandel. Op 31 maart was 
mijn moeder nog steeds herstel-
lende van een in januari daarvoor 
ondergane spoedoperatie aan haar 
blindedarm. Vóór het luchtalarm 
is mijn vader nog op straat gezien 
toen hij de sterke en goed verzorg-
de trekhond uitliet.

Toen het alarm afging haastte hij 
zich naar huis, waar hij aankwam 
voor de bommen vielen. Een van 

de bommen viel inderdaad op de 
hoek Taandersstraat/Schiedamse-
weg, waar de groentezaak van de 
heer Kraaijeveld was gevestigd. Op 
de oudste zoon na kwamen alle be-
woners om en ook trampassagiers 
die de winkel in waren gevlucht.

Op de hoek Taandersstraat/Gij-
singstraat zat de melkwinkel 
van Claasen. Hier is echter geen 
bom gevallen. Maar wel op pand 
Taandersstraat 154. Behalve mijn 
ouders zijn hierbij vijf medebewo-
ners van het pand omgekomen.
Ook ik was de enig overlevende. 
Van mijn ouders is nooit meer iets 
teruggevonden evenmin als van het 
echtpaar Van Es met kind en het 
oudere echtpaar Kooy. De heer Van 
Es had naast ons een rijwielzaak. 
Aan de andere kant was de slagerij 
van Wintersijk en daarnaast de 
boekhandel van Van Os. Ook zij 
moeten zijn omgekomen, evenals 
het oudere echtpaar Sjouwkes dat 
boven de slagerij woonde.

Hoop
Ik heb nadien nog weken doorge-
bracht op de rampplek in de hoop 
dat toch nog lichamen konden 
worden geborgen, maar dit was niet 
het geval. Alle menselijke over-
blijfselen zijn op de begraafplaats 
Crooswijk in een gemeenschappe-
lijk graf begraven.

Van mijn vader heb ik nog een 
tabaksdoos, een sigarenpijpje en 
wat gehavende schoolrapporten ge-
vonden. Ik heb uit deze tijd alleen 
nog een kleine foto van mijn vader 
met de hond.
Ook enkele bekenden die op de 
Schiedamseweg om de hoek woon-
den heb ik nooit teruggezien, zoals 

de iets oudere gebroeders Koole 
en een leeftijdgenoot (Siem) van 
Engelsdorp-G… (Gastelaars?).

P.C.H. de Leeuw
Hendrik Ido Ambacht
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- Schiedamseweg hoek Taanderstraat (2 april 1943) -

RIB collectie
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De Boedelzorgdrager c

Een voor Nederland unieke dienstverlening aan senioren
en hun familie, die door omstandigheden (b.v. vertrek of overlijden)

geen zorg meer kunnen dragen voor de praktische boedelafwikkeling.
Correct, discreet en werkt op korte termijn met als bestemming

voor de huisraad een Goed Doel.

Vraag vrijblijvend inlichtingen of een brochure

Mevr. K. Jirka
Tel. 035 538 66 66

www.boedelzorgdrager.nl

www.fi scoop.nl  -  info@fi scoop.nl
Wevershoekstraat 582c, 3083 CZ  Rotterdam, tel. 010-2907307

Belastinghulp voor iedereen!

Aanmaning ontvangen voor de
inkomstenbelasting 2004?

Geen aangiftebiljet meer in huis?
Bel Fiscoop voor een afspraak.

Wij zorgen ervoor dat u op tijd bent.

en

Nog nooit aangifte gedaan?
Mogelijk krijgt u geld terug.

Fiscoop rekent het gratis voor u uit.
Alleen als wij aangifte doen, rekenen wij

u per aangifte 24,95

Fiscoop verzorgt 
uw belastingaangifte 
deskundig, snel en 
tegen een laag tarief

PATATJE GEZOND?
De consumentenbond heeft de patat van

Bram Ladage verkozen tot de gezondste van
héél Nederland!

Ons geheim?
* Gemaakt van dagverse geschilde aardappels

* Gebakken in zuivere plantaardige sojaolie
* Minder dan 10% vet, waarvan 82% onverzadigde

vetzuren die cholesterol verlagend werken
* Slechts 219Kcal per 100 gram

              Dus..... Blijf genieten van onze

gezonde frieten!

Schoonheidssalon

Agnes Binnendijk
*Depositaire Sans Soucis

- Algenpakking
- Gezichts-
  behandeling
- Harsen
- Peeling
- Sportmassage

Michaëlfl at
Gruttostraat 27 F, Rotterdam
Tel. 010-481 29 75

LID VAN DE ALG.NED
BOND VAN SCHOON-
HEIDSINSTITUTEN

EVENTUEEL OOK AAN HUIS

Fysiotherapie Kralingen

Tel. 010-4 521 421
Ramlehweg 24c

ROTTERDAM

Indien mogelijk wordt u direct behandeld.
 Tevens: Pedicure, Schoonheidsspecialiste,

sportmassage en Power Plate training. 

ZATERDAG
15.00 uur – 18.00 uur

Direct
toegankelijk 

zonder
verwijsbriefje

Speciaal
screenings-spreekuur

Uw gezondheid staat bij ons voorop

www.biophotonen-centrum.nl

Abdijweide 41 3223 MD Hellevoetsluis

Tel.: 0181-337254

Biophotonen-Centrum

Leren meubels spuiten

09
01
06

Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31, 3274 KJ   Heinenoord,Telefoon: 0186-603268 www.marcoleer.nl

Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.
U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het
kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bel  0186-603268 voor een prijsopgave

ECONOLOGISCH  DE  BESTE ®

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!
Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd
van een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij ons aan het goede adres.

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-2162258 www.fairdent.nl

Chef Rafaelo Maaltijdenservice brengt diepvriesmaaltijden
bij u aan huis. U heeft daarbij keuze uit meer
dan 90 verschillende maaltijden. 

Wij bezorgen deze maaltijden op
een vaste dag in de week bij u aan huis.
Nieuwsgierig? Bel voor informatie!

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

Alle maaltijden kosten
slechts  3,99 per stuk
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Kitje Kool is niet dood.
Hij leeft!!
De raadfoto van vier weken ge-
leden liet het tijdelijk kantoortje 
zien van de Gebr. Van Eijsden. 
Dit kleine houten huisje stond 
ná 1945 op de hoek Schiedamse-
weg/Mathenesserweg.
Alle inzendingen waren goed….
op één na!

Waar was dat nou?

De heer R.M. Noordermeer (Hoog-
vliet) wist het foute antwoord: 
“Volgens mij is het het eindpunt 
van lijn 9 op de Lange Hilleweg / 
Pleinweg”. Er zijn echter diverse 
inzenders die plaats en tijd volko-
men door elkaar gooien. J.M. le 
Fevre (Maassluis) is zo iemand: 
“De oplossing is Marconiplein, 
hoek Mathenesserweg/Schie-
damseweg. Als door een wonder 
overleefde Kitje Kool ‘het vergeten 
bombardement’ van 1943”. Ik teken 
aan, dat Kitje Kool toen nog niet 
‘geboren’ was. Ook bij P. Plaisier 
(Schiedam) dwarrelen realiteit en 
herinnering door elkaar: “Vóór de 
Tweede Wereldoorlog – dus vóór 
1940 – gingen wij lopend met onze 
moeder naar m’n oma in de Wa-
tergeusstraat. We liepen ‘de Dijk’ 
uit en waren ter hoogte van het 
Marconiplein al moe. Moeder zei 
dan “Kijk, daar heb je Kitje Kool 
al. We zijn bijna bij opoe”’. Diverse 
inzenders laten - vroeger of later - 
de politie bij Kitje Kool intrekken, 
maar die mooie houten politiepost 
stond op de hoek Mathenesserdijk/
Spaansebocht!
Uit drie oplossingen kan ik opma-
ken, dat Kitje Kool (en nu bedoel 
ik het gebouwtje en de ‘mense-
lijke  kolenkit) in 2006 nog steeds 
bestaat. P.A. Zeij (Vlaardingen) laat 
weten, dat het houten huisje nu als 
een vakantieverblijf op de Krui-
ninger Gors fungeert. Van Sophie 
van Eijsden (woonplaats onbekend) 
kreeg ik te horen: “Mijn vader 
en zijn broer waren eigenaar van 
deze kolenzaak. In de jaren toen 
deze foto op het Marconiplein is 
gemaakt zaten ze op het Zwaans-
hals. In die jaren verhuurden ze ook 
Kip- caravans. Kitje Kool leeft nog 
steeds, want hij hangt nu in Duits-
land bij mijn broer. Mijn vader en 
mijn oom zijn allang overleden, 
maar de verhalen over de zaak 
leven nog voort bij onze familie. 
Bij bruiloften komt altijd nog Kitje 
Kool op bezoek”. Tot slot van dit 
trio citeer ik uit een lijvige brief, 
die Eveline Visser (Rotterdam) me 
stuurde: “Dat het hoofd van Kitje 

Kool in een krat in mijn atelier ligt, 
weet natuurlijk niemand. Dat hoofd 
kreeg ik een jaar of vijftien geleden 
van één van de broers van Van 
Eijsden. Kitje Kool was een mooie 
herinnering voor hem en trots 
vertelde hij, dat tramconducteurs 
van de lijnen 4, 8, 10 en 17 geen 
Marconiplein afriepen, maar Kitje 
Koollllll. Toen de lamp bij ons naar 
voren hing, kreeg mijn vader (Lou 
Visser) van de gebroeders opdracht 
iets leuks voor de kolenhandelaars 
te verzinnen. Daardoor werd Kitje 
Kool bij ons op de eetkamertafel 
geboren en in elkaar gezet. Rijk 
zijn we er niet van geworden, maar 
we waren wel wereldberoemd in 
onze straat.”

Het lijkt er sterk op, dat alle huwe-
lijken die in Spangen en Bospol-
der/Tussendijken eind jaren ’40 en 
vijftiger jaren werden gesloten hun 
oorsprong onder het toeziend oog 
van Kitje hebben gehad. Zo lees ik 
kort maar krachtig op de briefkaart 
van mevrouw M.K. Nieuwland-
Koster (Vlaardingen): “Dit is 
hoekje Math.weg/Schied.weg. Bij 
Kitje Kool maakte ik mijn eerste 
afspraakje met een jongen die nu 
mijn man is”. Aad Jansen (Rot-
terdam) is wat uitvoeriger: “Voor 
de jeugd uit de omgeving, maar 
vooral uit Spangen was Kitje Kool 
een begrip. Dáár immers sprak je 
met je veroverde vriendinnetje af. 
Op woensdag-, maar speciaal op 
zaterdagavond tegen 7 uur was het 
er aardig druk”. Aad vertelt, dat hij 
een ééneiige tweeling als vrienden 
had. Vriend Theo ging naar Kitje 
Kool om een afspraak te realiseren, 
broer Frans ging met Aad Jansen 
biljarten in Schiedam. Na tienen 
kwam Theo met zijn verovering 
het café binnen en moest gelijk 
naar het toilet. Broer Frans zette 
z’n biljartkeu in het rek en ging bij 
het meisje  zitten. Deze had niet in 
de gaten, dat zij niet met Theo te 
maken had. Ze lag heerlijk tegen 
hem aangevleid, toen Theo van het 
toilet terugkam. Aad gaat verder: 
“Hij had direct door wat er aan de 

hand was, zei niets en ging gewoon 
recht tegenover het stel zitten. 
Het oerverbaasde gezicht dat het 
meisje toen trok én de kleur die zij 
kreeg, ben ik nooit meer vergeten. 
Volgend jaar is het stel 45 jaar ge-
trouwd, ze wonen in Wales (Enge-
land) en voor mij zijn het Vrienden 
voor het Leven”. Gerry Huysman 
Holverda (Rotterdam) laat weten: 
“Ik heb mijn jeugd doorgebracht 
in het westen van Rotterdam in de 
wijk Bospolder - Tussendijken. 
Kitje Kool stond op het Marconi-
plein tussen de Schiedamseweg 
en Mathernesserweg. Het was een 
belangrijk punt om met iemand 
af te spreken. Wij woonden in de 
Zeilmakersstraat en mochten dan 
wandelen tot Kitje Kool. En dan 
terug: we mochten de wijk niet uit 
als kind zijnde”. 

J.F. Wijnands (Spijkenisse)  vertelt 
ons dat Kitje Kool vele dichters 
geïnspireerd heeft: “Het slot van 
het lied ligt voor de hand, Als u 
ook eens klappertandt: Het adres 
zal altijd zijn, Kitje Kool Marconi-
plein!”.
Grappig is, dat bijna alle inzenders 
weten dat Kitje Kool een bestelkan-
toortje voor kolen van de Gebr. Van 
Eijsden was. De naam Van Eijsden 
stond ook met grote letters aan de 
voorkant van het dak. Toch plaatsen 
zo’n 12 inzenders Kieboom, Sint 
Maartensdijk of Kolencentrale in 
het gebouwtje.

Heel veel inzenders schrijven over 
het vriendelijke baliepersoneel in 
het kantoortje. Verrast was ik, toen 
een email bij me binnenkwam: “In 
het kantoor van de Kolenhandel 
Gebr.Van Eijsden op het Mar-
coniplein, aan het einde van de 
Mathenesserweg en de Schiedam-
seweg, konden wij als 2 appetijte-
lijke jonge dames, Maaike van der 
Wilt en Riek Lans, toen nog zonder 
vrees bestellingen voor kolen op-
nemen en andere werkzaamheden 
verrichten. Nu zou dat waarschijn-
lijk niet meer gaan. Kitje Kool was 
het handelsmerk van de Kolenhan-

del. Overdag draaide Kitje Kool op 
het dak van het kantoor.
‘s Avonds moest hij netjes met zijn 
gezicht richting Schiedam staan. 
Voordat wij ‘s avonds naar huis 
gingen, moest één van ons naar 
buiten om te kijken en dan tijdig de 
schakelaar draaien om Kitje Kool 
in de gewenste richting te laten 
kijken. Piet de Jongste, de latere 
echtgenoot van Maaike, heeft nog 
eens een stripboekje met gedichten 
gemaakt over de avonturen van 
Kitje Kool als reclame voor de Ko-
lenhandel. Deze strip was voorzien 
van tekeningen van een tekenaar, 
genaamd Schreuder.

Met een blinddoek voor de ogen 
grabbelde ik in alle oplossingen 
en de Rotterdamse attentie komt 

terecht bij deze inzender: “Hier 
kwam ik als bestuurder van lijn 10 
dagelijks enkele malen voorbij, op 
weg naar of terug uit Spangen. Het 
is op de splitsing Schiedamseweg/ 
Mathenesserweg en het gebouwtje 
kenden wij niet anders dan als 
‘KITJE KOOL’
Overigens heel erg leuk deze 
rubriek. C. van Tigchelhoven, Bri-
andplaats 162 3068 JJ  Rotterdam”.

O ja, ik stop met het plaatsen van 
alle inzendingen op de site www.
dit.is/rotjeknor. Het wordt weke-
lijks té veel werk om alle brieven 
en briefkaarten te scannen. Als ik 
een secretaresse weet in te huren, 
kan ik mijn beslissing heroverwe-
gen.

Oplossing
“Waar was 
dat nou 11”

Als zoveel Rotterdammers bij elkaar staan, moet er wel iets aan de hand 
zijn. We hebben deze week weinig ruimte, dus gelijk maar de vraag “Waar 
was dat nou?”

Inzendingen, wel dan niet vergezeld van persoonlijke herinneringen, per 
post naar
Waar was dat nou?, Sint Jobsweg 22e, 3024 EJ  Rotterdam

Via email kan ook: waarwasdatnou@xs4all.nl

In beide gevallen moeten de oplossingen vóór 16 mei 2006 binnen zijn.

TOEN NU

Nieuwe opgave
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Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht
bereikbaar

Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84 (24 u p/d)

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

NIEUW & OCCASIONS

ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN

LIGIER
X-TOO

CiTO Klaverbaan 62, 
Capelle a/d IJssel
Tel. 010 - 467 67 89

Een LIGIER 45-KM WAGEN is er v.a. € 8.999,-

Subaru en Ligier Dealer
www.citoautobedrijf.nl

CiTO
houdt u 
MOBIEL

met bromfiets certificaat.  Als u geboren bent voor 1-6-’80 
is theorie-examen niet nodig. Aflevering bij u thuis.

Boek “Rob Babyboomer”
(ISBN 90-9018243-8)

Prettig vlot geschreven sfeervol tijdsbeeld van de 
periode 1945 tot heden van de geboren Rotterdammer 
Robert van Leeuwen. Alleen voor de lezers van dit blad 
blijvende aanbieding € 13,95 incl. verzendkosten, te 
storten op gironr. 2892804 t.n.v. “EGO”-Barendrecht-
Uitgevers te Barendrecht. Moet U gelezen hebben! Ook 
een leuk cadeau voor Uw familie in het buitenland.
Voor meer informatie: www.rob-babyboomer.nl

“EGO”-Barendrecht
Uitgevers

Klavecimbelweg 13
2992 ND Barendrecht

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
 Reparaties klaar terwijl u wacht
 B+O gebit eendags behandeling
 Ook voor het klikgebit/implantaten

Oudedijk 151 Raadhuisplein 4
3061 AB  Rotterdam Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 010 - 4117870 Tel. 0180 - 313633

Van heinde en verre komt men bij 
de Humanitas-tehuizen kijken hoe 
mensen op leeftijd geluk vinden 
in hun bestaan. Daarover houdt hij 
wereldwijd lezingen.
,,Ze moeten bij ons alles kunnen 
doen waar ze zin in hebben,’’ zegt 
Hans Becker. ,,Dronken achter de 
bar hangen, een poesje of hond 
hebben als speelkameraadje, 
aardappelen schillen in de keuken 
of trompet spelen. Bij ons heerst de 
‘ja-cultuur’, alles is mogelijk, tot 
op zekere hoogte uiteraard.’’
Sinds 1992 zwaait hij als directeur 
de scepter over de inmiddels 29 
bejaarden- en verzorgingstehuizen 
van Humanitas in de regio-Rijn-
mond. Met in zijn pakket ook nog 
12 restaurants, een staf van 2500 
mensen op een totaal van 6.000 
bewoners. Ooit stonden er bij de 
Humanitas-centra 10.000 gegadig-
den op de wachtlijst. Het aantal 
is nu gereduceerd tot zo’n 3.000, 
maar het blijft dringen om een 
plekje te krijgen in dit gelukzalige 
bejaardenoord.

Bedrijvigheid
Becker ontvangt ons in het res-
taurant van zijn seniorencomplex 
Akropolis in Rotterdam-Schie-
broek vlak bij Hillegersberg. Op 
de lunchkaart staan slibtongetjes 
garni, met gebakken krielaardap-
peltjes en droge Spaanse witte 
wijn. Bijzonder smakelijk. Bij 
Humanitas doen ze niet onder voor 
welk goed willekeurig restaurant in 

de stad dan ook.
Om ons heen is het één grote be-
drijvigheid van oma’s en kleinkin-
deren achter de computer, gekwet-
ter van parkieten en papegaaien in 
kooien, schoonheidssalons, kunst 
en antiek, een supermarkt, je kijkt 
je ogen uit. Akropolis is een sfeer-
vol, gekleurd dorp in de veel te 
vaak grijze grote stad. Oud worden 
in dit seniorencomplex blijkt zo 
waar een plezier te zijn!
Na universitair hoofddocent 
economie te zijn geweest bij de 
Rotterdamse Erasmus Universiteit 
werd Becker in 1992 gevraagd 
voor de functie van directeur bij de 
stichting Humanitas. 
Hans Becker: ,,Bij mijn bin-
nenkomst bleken de bestaande 
bejaarden- en verpleegtehuizen 
vastgeroest in een totaal verkeerd 
systeem. Niemand wist hoe dit te 
doorbreken, totdat wij gezamenlijk 
tot de slotsom kwamen dat het om 
het geluk in ons bestaan gaat. Zo 
ontstond bij ons indirect de zoge-
naamde ‘ja-cultuur’ die te verdelen 
is in vier hoofdlijnen: 1) eigen 
regie kunnen voeren, je eigen leven 
de baas blijven; 
2) eigen werkzaamheid, afl ei-
ding door zelfzorg zoals strijken, 
stofzuigen, dieren verzorgen, 
aardappelen schillen, zelf koken, 
et cetera.
3) het vormen van een familieband, 
mensen zijn kuddedieren en willen 
altijd ergens bij horen, dus leren 
met elkaar omgaan als één grote 

familie, en toch individu blijven.
4) zelf leren beslissen door mee 
te denken, dialogen te openen in 
plaats van ‘dit kan niet’ en ‘dat kan 
niet’ te zeggen, altijd ervan uitgaan 
dat het wel kan.
Het resultaat is dat men meer 
plezier en minder klachten heeft, 
zowel geestelijk als lichamelijk. 
Het mag gek klinken, maar een te-
vreden en gelukkige bejaarde kost 
veel minder tijd en energie dan één 
die ontevreden is en in de ‘nee-cul-
tuur’ vastzit. Dat betekent dus een 
behoorlijke kostenbesparing ook 
nog!’’

Bewijs
Uit de boeken blijkt dat bij Huma-
nitas op jaarbasis bij een omzet van 
100 miljoen euro er twee miljoen 
overblijft. Daarmee heeft Becker 
het bewijs geleverd ‘dat het in de 
zorgsector ook heel anders kan, en 
in feite ook moet’, zegt hij nadruk-
kelijk. ,,Ik zal eens een landelijke 
rekensom maken hoeveel geld 
de regering kan besparen als alle 
verpleegtehuizen in Nederland ons 
voorbeeld volgen.’’
Eerst zette hij dit uiteen in zijn 
proefschrift “Levenskunst op leef-
tijd’ van 2003, gevolgd door zijn 
boek ‘De ja-cultuur als instrument 
van de zorg’. Dit betekent in de 
praktijk niet dat de bejaarden van 
Humanitas in alles hun zin krijgen. 
Met genoegen vertelt Hans Becker 
de volgende anekdote: ,,Komt er 
bij ons vanuit haar woonhuis een 

dame op leeftijd met vijf van haar 
katten aan. Ja, dan volgt er toch 
een zogenaamd ‘intake-gesprek’. 
Daarbij laten we die dame zelf 
meedenken. Zo van: ‘weet u wat 
het elke dag kost om vijf poezen 
te eten te geven? En kattenbakken 
schoon te houden?’ 
Eerst schrikken ze dus van het 
geld, dan suggereren wij: ‘als u 
nu eens twee poezen af staat aan 
uw nieuwe buurvrouw op dezelfde 
verdieping en één aan een andere 
medebewoner in uw buurt. Dan 
heeft u er zelf nog twee en bent 
van veel zorg ontlast!’. Onze 
dame was helemaal blij met deze 
oplossing en zei glimlachend: ‘ja, 
hoor, een goed idee. Dan kan ik die 
andere drie toch nog regelmatig 
zien en opzoeken’. Iedereen dus 
blij, zonder een negatief woord’, 
glundert Becker.

Nieuw geluk
De nieuwbakken professor in de 
humanisering van de ouderenzorg 
werd in 1999 al onderscheiden 
met de titel ‘Zorgmanager van het 
Jaar’. Maar stilstaan en tevreden 
zijn met de tot nu toe behaalde 
resultaten is er voor Hans Bec-
ker en zijn staf niet bij. Nieuwe 
‘gelukspijlen’ werden gezocht en 

gevonden in twee projecten die 
binnenkort via Humanitas van start 
gaan.
In het eerste plan is Becker met 
de zijnen bezig een bejaarden- 
verpleegtehuis te laten bouwen 
in Rotterdam voor geïndiceerde 
verslaafden. Volgens deze 
nieuwbouwplannen komen er 
zo’n 100 bejaarde junks voor in 
aanmerking. ,,We gaan het gezellig 
en leuk maken voor deze groep 
mensen die vaak een keihard en 
jachtig leven achter de rug heeft. 
Ook zij hebben recht op een rus-
tige en verzorgde dag in hun eigen 
cultuur’’, aldus Becker. 
En of dit alles nog niet genoeg is 
voor het aardse paradijs van de 
bejaarde medemens wil hij nog 
een uitgebreider sociaal gezicht 
geven aan onze samenleving door 
in de regio Rotterdam tien nieuwe 
restaurants te openen voor de 
armlastigen. Met pretoogjes zegt 
hij tot slot: ,,In plaats van die haast 
mensonterende voedselbanken 
gaan wij de goedkoopste restau-
rants in de stad starten. Met volle-
dige verzorgde warme maaltijden 
voor maar twee of drie euro!’’

Eet smakelijk, straks.
Jim Postma

Prof. dr. Hans Becker:

Zeg maar ‘ja’ tegen het leven!
Onlangs is hij bijzonder hoogleraar geworden aan de Universiteit van Humanistiek in 
Utrecht. In zijn proefschrift ‘Levenskunst op leeftijd’ met als ondertitel ‘Geluk bevor-
derende zorg in een vergrijzende wereld’ laat prof. dr. Hans Marcel Becker in het kort 
weten hoe éénvoudig het is om van een prettige ‘levensavond’ te genieten. 

- Oud worden kan best plezierig zijn -
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De mensen hosten gearmd over 
de hele breedte van de Zwart 
Janstraat, luid zingend ‘Hitler die 
moet zakkies plakken, hi ha ho’ 
en in de Noordmolenstraat hing 
de was aan de Siegfried-linie.
Vergeten waren de suikerbie-
ten, de pulpkoekjes (waar je 
ontzettende keelpijn van kreeg) 
en de bloembollensoep van de 

gaarkeuken. Geleidelijk aan 
kregen we weer wat beter voed-
sel. Ik herinner mij blikken kaas, 
melkpoeder, waar we met fl esjes 
essence probeerden een lekkere 
vla van te maken en blikken 
Meat and Vegetables, dat in de 
volksmond al gauw ‘Miet veegt 
de tafel’ werd genoemd.
Wij woonden toentertijd in de 

Rietvinkstraat, die in de kortst 
mogelijke tijd werd versierd met 
oranje geverfde conservenblik-
ken. Er werden allerlei evene-
menten georganiseerd, op de dag 
voor de kinderen en ‘s avonds 
werd er gedanst, zoals in veel 
andere straten.
Ik hoorde voor het eerst The An-
drew Sisters met “Don’t Fence 
Me In” en Jaap Valkhof’s “Diep 
in mijn hart”.
Die melodie ontroert mij nog 
steeds. Als ik nu die muziek 
hoor denk ik altijd weer aan de 
bevrijding.

Wil Ketting-van Zijl

Het is alweer meer dan 60 jaar geleden dat we bevrijd 
werden, maar ik kan het mij nog levendig voor de geest 
halen. Wie de bevrijding niet heeft meegemaakt, kan zich 
er geen voorstelling van maken. Het was één groot feest, 
dat volgens mij de hele zomer van 1945 heeft geduurd. 
Overal klonk muziek. In de 1ste Pijnackerstraat was een 
podium gebouwd waarop allerlei artiesten optraden, zoals 
Albert de Booy met het lied “Op de bergen wil ik zijn met 
mijn jodelrefrein”.

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

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem in deze uitgave 
behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. 
U kunt uw kwesties sturen naar info@deoudrotterdammer.nl 
of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Appeltje voor de dorst 
achterhalen
Met verwondering kijk ik naar een 
programma van Omroep Max waarin 
‘vergeten’ pensioenen aan de orde 
worden gesteld die plotseling ‘een 
appeltje voor de dorst’ blijken te 
zijn. Ineens komen er bedragen aan 
de orde die in het niet vallen bij de 
150 euro aan pensioen die ik heb 
vergaard met het werken van 1934 tot 
1956 bij verschillende bedrijven in 
de metaalindustrie. Nu wordt in het 
genoemde programma een informa-
tietelefoonnummer gegeven, maar 
ik ben nu al weken bezig op allerlei 
dagen en uren om dat nummer te 
bellen, doch altijd in gesprek. Kan ik 
ergens anders informatie krijgen of ik 
ook nog andere pensioenrechten heb? 
Van het metaalpensioenfonds dat nu 
die 150 euro per jaar uitbetaalt, krijg 
ik te horen dat de pensioenberekening 
juist is gedaan. Kan dit allemaal 
kloppen?

Dat soort programma’s moet u met 
een korreltje zout nemen omdat 
elke individuele situatie anders kan 
zijn. We kunnen niet op grond van 
uw summiere gegevens ontdekken 
of uw metaalpensioen correct is 
vastgesteld. Daarvoor moet u zich 
toch echt tot het pensioenfonds 
wenden. Het is natuurlijk wel zo dat 
u in de genoemde periode misschien 
ook in verhouding tot tegenwoordig 
heel weinig verdiende. In die tijden 

waren ook de pensioenregelingen 
nog belabberd en voor een aantal 
werkgevers zeker niet verplicht. 
Stel dat u in die tijd gemiddeld 500 
gulden per jaar verdiende (veel meer 
zal het niet geweest zijn) dan heeft u 
over de genoemde periode omstreeks 
150 gulden pensioen op uw 65ste 
opgebouwd. Dat zou de oorzaak 
kunnen zijn dat u zo weinig pensioen 
over die periode krijgt uitbetaald. Het 
is voor u natuurlijk wel interessant 
om te weten of uw pensioen uit die 
tijd jaarlijks is aangepast aan de 
infl atie. Normaal gesproken moet dat 
tegenwoordig (jaarlijks) gebeuren als 
het pensioenfonds goede resultaten 
heeft behaald. Misschien is dankzij 
die infl atie-aanpassingen uw pensioen 
wel uitgegroeid van 150 gulden toen 
tot 150 euro (2,2 keer zoveel) thans. 
Indien u een pensioen wilt achter-
halen en u weet niet meer wie de te-
genwoordige werkgever is, dan kunt 
u bij de Kamer van Koophandel (tel. 
0900 – 1234567, €  0,70 per minuut) 
informeren wie de (rechts)opvolger 
van het bedrijf is geworden. De 
rechtsopvolger kan u mogelijk verder 
helpen.
Als uw werkgever failliet is en er 
is geen opvolger bekend, kan de 
Informatiedesk van De Nederland-
sche Bank u mogelijk verder helpen 
bij het achterhalen van uw pensioen. 
U kunt de Informatiedesk bellen 
van maandag tot en met vrijdag van 
09.00 – 17.00 uur. Telefoon: 0900 

– 520 0520 (€  0,35 per gesprek). 
Het spreekt voor zich dat u wel wat 
meer gegevens moet hebben dan dat 
u vermoedt dat u nog ‘ergens’ een 
pensioen hebt opgebouwd. Minimaal 
is vereist dat u weet onder welke 
pensioenregeling u destijds viel. Het 
zal dan ook niet meevallen om het 
door u genoemde ‘appeltje voor de 
dorst’ te traceren.

Beloning vrijwilliger 
is maximaal 1500 euro 
per jaar
Als vrijwilliger van een ouderenor-
ganisatie help ik leden met allerlei 
administratieve handelingen, zoals 
belastingzaken. Eventuele reiskosten 
krijg ik van de ouderenorganisatie 
vergoed. Hoeveel mag ik per kilo-
meter van de fi scus vergoed krijgen? 
Kan de organisatie mij ook nog een 
fi scaalvrije beloning geven? Hoeveel 
is die? 
Eerst wat betreft uw autokosten. Die 
kunt u fi scaalvrij vergoed krijgen als 
het om de ‘werkelijke’ autokosten 
gaat; dus niet een geconstrueerde 
autokostenvergoeding. Hoeveel u 
per kilometer kan declareren, hangt 
af van de organisatie voor wie u het 
vrijwilligerswerk doet. Gebruikelijk 
is 19 eurocent per kilometer. Voorts 
kunnen vrijwilligers een belas-
tingvrije beloning ontvangen van 
maximaal € 1500 per jaar of € 150 
per maand. Hogere bedragen worden 
volledig belast waarbij u natuurlijk 

wel weer de werkelijk gemaakte 
kosten in aftrek mag brengen. Voor 
de vrijwilligers en de instellingen 
die hen inschakelen is het daarom 
fi nancieel aantrekkelijk om binnen de 
fi scaalvrije vergoedingen te blijven. 
Er zijn heel wat vrijwilligers die op 
deze wijze hun eigen autokosten wat 
kunnen beperken.

Ouders met bijstand 
in huis nemen
Mijn ouders zijn bij ons ingetrokken, 
omdat mijn vrouw en ik vinden dat 
we hen dan beter kunnen verzorgen 
en ‘in de gaten’ kunnen houden. Ze 
zijn nog geen 65 jaar en leven van 
een bijstandsuitkering. Nu blijken 
zij, alleen vanwege het feit dat ze bij 
ons inwonen, een korting te krijgen 
van 150 euro per maand op hun 
bijstandsuitkering. De sociale dienst 
zegt die korting op te leggen, omdat 
onze ouders in ons eigen huis geen 
huur hoeven te betalen. Wij begrijpen 
die korting niet. Door onze ouders in 
ons huis te nemen en bij een eventu-
ele verslechterende gezondheid goed 
te verzorgen, besparen we toch voor 
de samenleving enorme kosten? Is 
het terecht dat onze ouders daarvoor 
moeten bloeden?
Het lijkt soms onrechtvaardiger 
dan het is. De besparingen voor de 
samenleving doordat uw ouders bij 
u komen inwonen zijn maar relatief. 
Tenzij u van plan bent hen ook zelf 
te gaan verzorgen zonder overheids-

ubsidies als zij feitelijk rijp zijn voor 
een zorginstelling. In de dagelijkse 
(Nederlandse) praktijk blijkt echter 
dat het geringe aantal mensen dat zijn 
‘oude’ ouders in huis neemt ook de 
weg wel weet te vinden naar zorg-
subsidies (thuiszorg en persoonlijke 
gezondheidsbudgetten) waarvoor ou-
dere mensen afhankelijk van hun in-
komen in aanmerking komen. De Wet 
werk en bijstand kan er in voorzien 
dat ouders hun volledige uitkering 
behouden als zij gaan ‘inwonen’ bij 
een van hun kinderen. Echter de netto 
basisbijstand voor gehuwden (circa 
€ 1142 per maand) is in lagen op-
gebouwd uit de minimumbehoeften 
die men nodig heeft om, weliswaar 
armoedig, te kunnen leven. Waar-
schijnlijk is het feit dat u uw ouders 
geen huur in rekening brengt voor het 
gebruik maken van uw eigen woning 
de reden dat zij op hun basisuitkering 
zijn gekort. Leg eens aan de gemeen-
telijke sociale dienst in uw gemeente 
voor of dat ook was gebeurd als u 
uw ouders voor het gebruik maken 
van een deel van uw huis ook een be-
perkte en redelijke huur in rekening 
had gebracht. Hoe om te gaan met 
bijstand is grotendeels vastgelegd in 
de wet. Er kunnen echter soms ook 
interpretaties door gemeentelijke 
ambtenaren plaatsvinden die dan wel 
en dan niet gunstig uitpakken voor de 
uitkeringsgerechtigden.

Presentatie boek: ‘Bleek-
neusjes- oorlogskinderen’
Op 1 mei 2004 organiseerde 
onze vereniging een zogenaamde 
“Bleekneusjesdag” in Vriezenveen. 
Ruim honderd reünisten namen 
deel aan de bijeenkomst waarin 
vooral Rotterdamse oorlogskinderen 
terugkeerden naar het dorp, waar ze 
in de oorlogsjaren korte of lange tijd 
doorbrachten.
De deelnemers werd gevraagd hun 
verhalen op papier te zetten en deze 
verhalen vormen de basis voor het 
boek Bleekneusjes/Oorlogskinde-
ren”, dat is geïllustreerd met veel 
uniek beeldmateriaal.
Daarnaast hebben de samenstellers 
een beroep gedaan op de organisa-
tie War Child om in het boek ook 
aandacht te besteden aan kinderen in 
oorlogsgebieden nu. Deze organisa-
tie is in tal van landen wereldwijd 
betrokken bij de opvang van kinde-

ren. Een aantal kinderen in oorlogs-
gebieden wereldwijd “vertellen” 
ook hun verhaal in het boek.
Het boek bevat 96 bladzijden en is 
te koop op het museum Oud Vrie-
zenveen voor de prijs van € 12,95. 
De museumwinkel is dagelijks 
geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 10.00-17.00 uur. Ook 
kan het boek worden besteld door 
overmaking van € 15,50 op bankre-
kening 36.88.32.597 van Vereniging 
Oud Vriezenveen o.v.v. “Bleekneus-
jes-Oorlogskinderen”. U krijgt het 
boek dan per post thuisgestuurd.
Voor verdere inlichtingen kunt u 
altijd bellen tijdens kantooruren: 
Museum Oud Vriezenveen, West-
einde 54, 7671 CD Vriezenveen, 
telefoon 0546-563476 of mailen met 
vereniging@oudvriezenveen.nl.
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Berini
verzamelaar
vraagt :
oude bromfi etsen, 
dokumentatie,
onderdelen,
reklame, ect. 

J.P.Kats
tel.0186-654252
Numansdorp

In het najaar van 1944 woonden wij in 
de Allard Piersonstraat. Op zekere dag 
was mijn vader op de terugweg van 
een hongertocht. Hij was voedsel gaan 
halen bij familie in Noord - Holland. 
Lopend naast zijn fi ets, die zwaar bela-
den was en voorzien van rottige houten 
banden, zou hij die dag weer thuisko-
men. Later zou blijken dat hij zo’n 30 
uur onderweg was geweest.
Als kind stond ik bij de brug van de 
Abraham van Stolkweg naar de rijks-
weg te wachten op mijn vader. Mij was 
beloofd dat ik misschien een winter-
peen zou krijgen, want die dagen was 
er absoluut niets meer te eten.

Hij kwam ongeveer 19.50 uur bij de 
brug aan. Na Sperrzeit. Bij de brug 
stond een Duitse SS-er. Hij vertelde 
mijn vader dat op het Aelbrechtsplein 
Hollandse SS-ers stonden te contro-
leren, die alles zouden afnemen. Mijn 
vader vertelde waar hij
vandaan kwam en hoe lang hij gelopen 
had. De Duitse SS-er heeft mijn vader 

toen tot aan huis begeleid. Hij moest 
toen een zakje erwten “einfordern “. 
Wat waren wij blij dat mijn vader en 
de etenswaren veilig in huis waren.

Mich Leuring
Nieuwerkerk aan den IJssel

De brug
Weet je nog.....Weet je nog.....

Vutter Theo wil 
parttime uw 
tuinonderhouden
“omdat het 
voordeliger kan”
ook tuin/electro 
storingen.

Bel dan:
06-44454414

5 mei 
bevrijd?
Als 83-jarige “oud-Rotterdammer” wil ik u 
op iets attenderen, dat mij alle jaren pijn 
doet. Wij vieren, op last van hogerhand, op 
5 mei de bevrijding. Maar dat betekende 
voor onze stad toen iets dat wel op komst, 
maar helaas in 1945 nog geen feit was. 

Die dag werd er (het was zaterdag) in de loop van de mid-
dag nog in de buurt van de Vierambachtstraat geschoten 
op bewoners, die een vlag probeerden op te hangen.
Pas op zondag 6 mei 1945 werd in de loop van de 
ochtend de overgave van Rotterdam Zuid geregeld. 
Vanaf l2 uur liepen een Duitse Wehrmachtsoldaat en een 
BS-er wacht op de scheiding van de twee kleppen van 
de Koningshavenbrug. Helaas bleek, dat de Marine aan 
de Waalhaven zich niets van de landmachtcommandant 
wilde aantrekken en al schietende de aanval geopend had 
op een school bij de Bas Jungeriusstraat en de Manstraat. 
Pas na tussenkomst van Duitse tanks trokken de marine-
klanten zich terug.
Maandagochtend was de Commandant van Rotterdam 
bereid deze “vesting” over te geven, maar op uitdrukke-
lijke voorwaarde, dat daaraan geen enkele ruchtbaarheid 
zou worden gegeven. Grond: Hij kon niet instaan voor 
aanwezig SS- en SD- personeel, dat niet direct onder zijn 
commando stond, noch over van elders binnengekomen 
troepen, die elk hun eigen bevelsstructuur kenden. Aan 
deze overeenkomst is gevolg gegeven, zodat voor ons 
“Kralingers” de bevrijding pas rond het middaguur op 
dinsdag 8 mei 1945 een feit werd. 
De schietpartij in Zuid heb ik met -toen- mijn meisje, die 
in de Verboomstraat op Charlois woonde, zelf meege-
maakt, vandaar dat ik met deze details kom.

J. van Vliet
Nieuwerkerk aan den IJssel

1988 - 2006

Hulpcentrale voor 55+
in- & mindervalide

tel. 010-4828928 of
tel. 06-28912307

De OudDe OudDe Oud
Aan wie 

vraagt oma hulp 
als ze het 

niet meer weet?

VOOR EEN 
RUIM ASSORTIMENT
TUINBEPLANTING

Albert van ‘t Hartweg 59
2913 LE  Nieuwerkerk a.d. IJssel

Tel. 0180-314125

RIBcollectie

RIBcollectie
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16 juli 1941 - Een paar angstige minuutjes
In de R.K.kerk aan het Stieltjesplein in Rotterdam stond een miraculeus Mariabeeldje. ‘t 
Had een manteltje om en een kroontje op het hoofd. Niet alleen waren er vele mirakels 
aan dit beeldje toegeschreven, maar er was ook een prima afl aat aan verbonden, mits 
men daar een fl inke voettocht naar de kerk voor over had.

Toen de oorlog een jaartje had ge-
duurd kwam mijn grootmoeder van 
vaders kant weer bij ons wonen. 
Het vrome mens greep onmiddel-
lijk haar kans. Zij kon wat doen aan 
de oorlogsellende; door wat een-
voudig bidwerk konden het gevaar 
en de moeilijkheden misschien wat 
worden afgeweerd. ‘n Bezoekje 
en ‘n gebed bij ‘t Mariabeeldje 
werden beraamd. Maar zo’n lange 
wandeling doe je natuurlijk niet 
graag alleen, vooral niet als er een 
kleinkind beschikbaar is om je te 
begeleiden. Natuurlijk kon ik ook 
een graantje genade en ‘n afl aat 
meepikken.
Ik had totaal geen zin in de lange 
wandeling en ook moeder strib-
belde tegen, doch wat kun je doen 
als de goddelijke genade in ‘t 
geding is. In mijn beste pak liep 
ik dus naast oma de Vredehofweg 
uit. De Oude Dijk af, langs de 
Plantage, richting Oostplein. We 
liepen nu door het gebombardeerde 
gedeelte. De straten die we in mei 
1940 hadden zien branden, waren 
nog niet vernieuwd en zelfs waren 
nog niet alle gebouwen tegen de 
grond gehaald. Natuurlijk ook de 

molen op het Oostplein niet, want 
die keek nog onbeschadigd neer op 
de vernielde omgeving. Intrigerend 
was het half ingestorte gebouw van 
het Ooglijdersgesticht. De koepel 
van het gebouw was half naar 
beneden gestort en hing scheef in 
het midden. Het had voor mij iets 
mysterieus; vergaan, maar toch 
schijnbaar onvergankelijk.

Rustig liepen we op de brug, die de 
Nieuwe Haven met het Boerengat 
verbond. Praktisch alleen, maar in 
oorlogstijd kan ‘n situatie in een 
seconde drastisch veranderen. Uit 
het zuidwesten klonken donde-
rende klappen. Even was het rustig, 
toen weer een wilde melange van 
loeiende vliegtuigmotoren, geschiet 
van mitrailleurs en afweergeschut, 
gefl uit van verdwaalde kogels en 
granaatscherven.
Na een paar minuten herhaalde 
het geschiet zich, maar nu wat 
meer op afstand. Daarna werd het 
weer rustig. Ik wist dat er niet op 
ons was geschoten; er waren geen 
gewonden om ons heen, laat staan 
doden, doch een korte tijd waren 
we toch in het centrum van het 

oorlogsgebeuren geweest.
Mijn mooie broek was stinkend 
vuil van de modder en grijs van 
het puinstof geworden. Kloppen en 
vegen hielp wat, maar niet veel. Ik 
zei hoopvol tegen oma: “Gaan we 
nu terug naar huis?”
Oma twijfelde niet, we gingen 
door, ‘t was nog maar ‘n kwartier-
tje lopen. Gelijk had ze, ‘t bleef 
verder rustig. Over de Oosterkade 
en de brug, die in mijn ogen het 
doelwit waren
geweest, ging de bedevaart voort. 
In de kerk vonden we na enig zoe-
ken het mirakelse beeldje. Ik kon 
niet zeggen dat ik me, ondanks de 
(aan de afl aat verbonden) gebeden, 
erg begenadigd voelde.
Wat was er gebeurd? Er werd mij 
niet veel verteld. Ik hoorde dat 
een bommenwerper in Rotterdam 
Noord was terecht gekomen en ook 
een bij de Kruiskade. Het volledige 
verhaal lag ik 40 jaar later in het 
boek van Hans Onderwater “En 
toen was het even stil...”

Op 16 Juli 1941 vielen 37 Blen-
heim bommenwerpers, beschermd 
door Spitfi res, de Rotterdamse 

haven aan, om daar schepen te 
bombarderen die gereed werden 
gemaakt voor de invasie op Enge-
land. Drie schepen werden geraakt, 
maar konden na enige tijd
weer worden gebruikt. Drie Blen-
heims vonden die dag hun einde 
in Rotterdam. Een verdween er in 
de Waalhaven, een maakte zo’n 
goede noodlanding in de buurt van 
de Kruiskade dat de bemanning 

het overleefde, de derde Blenheim 
kwam neer in de Noordsingel 
voor het gerechtsgebouw. De hele 
bemanning kwam om. In totaal 
kwamen twaalf Rotterdamse 
burgers om het leven o.a. langs de 
Wijnhaven.
Ik kwam met de schrik en ‘n afl aat 
vrij.

Oorlog in het 
Utrechtse Dorp

Mijn vader was naar zijn werk 
bij De Blaauwe Molen aan de 
Struisenburgstraat. Op de fabriek 
vonden we vader, die geluk-
kig niets had. We vluchtten en 
kwamen bij een collega van mijn 
vader terecht die in Hillegersberg 
woonde.Toen we daar ‘s avonds 
boven voor het raam stonden, kon 
je zo de stad zien branden.
Na verloop van tijd kregen wij 
een huis in het stenen noodwo-
ningendorp aan het einde van de 
Schieweg; ik meen dat dat het 
Utrechtse Dorp heette. De huizen 
hadden vier kamers, een tuin en 
een schuurtje; in de zomer heel 
warm en ‘s winters steenkoud en 
nat. Wij woonden in de Hoen-
koopstraat en ik herinner me nog 

de namen van Jantje Hekking, 
Tinus Grund, de families Bol, 
Grootaerts.en Van Son. Ik heb 
daar toch een fi jne jeugd gehad. 
Je kon er vlak bij huis spelen op 
het grote terrein tussen dorp en 
spoorweg en vissen in het Kanaal; 
alles vlak naast de deur en weinig 
verkeer.

Gevaarlijk
Met Corrie de Wit ging ik op de 
Gaspard de Colignyschool bij 
mijnheer Weiss, aan de Nobel-
straat. Om daar te komen moest 
je over de Noorderhavenkade, een 
heel groot braakliggend terrein, 
waar puin gestort werd uit de 
verwoeste stad. Ook daar kon 
je fi jn spelen en tussen dat puin 

vond je van alles. Toen het later 
in de oorlog slechter ging en er 
geen brandstof meer was, heb ik 
met mijn zus Beb kolen gezeefd 
bij het Xerxes-terrein en bielzen 
gesloopt van onder de spoorsta-
ven. Ook sleepten wij hout uit 
het volkstuincomplex, waar de 
Duitsers handgranaten in gegooid 
hadden, omdat daar onderduikers 
zouden zitten. Sommige mensen 
waagden het ook de houten palen 
mee te nemen, die rechtop in de 
grond bij de Gordelweg stonden 
om parachutisten tegen te houden. 
Dat was levensgevaarlijk, want op 
de spoorbrug bij Allan stond een 
Duitser met een machinegeweer 
die op die mensen schoot. Wij 
hebben wel eens iemand dood 

bij zo’n paal zien liggen. Zo’n 
dode lieten de Duitsers een paar 
dagen liggen als afschrikwek-
kend voorbeeld. We haalden ook 
aardappelschillen op en ruilden 
die bij een boer aan de Bovendijk 
voor melk. Tijdens de hongers-
nood stalen we met lange stokken 
met een scherpe punt bloemkolen 
en meloenen uit schepen in de 
sluis van het kanaal. In 1945 zijn 
we verhuisd naar een bovenhuis 
aan de Rodenrijselaan, een hele 
overgang voor zo’n schoffi e uit 
het noodwoningendorp.

Jacob Kok 

D.C. Meesstraat 12
3201 RA Spijkenisse
tel.0181-624789

In mei 1940 werd ons huis, in Kralingen in de Rozen-
burgstraat, door een bom getroffen. Eerder al was er 
een bom gevallen bij bakker Van Gool. De boel stortte 
in elkaar, maar wij overleefden het en werden uit het 
puin gered. Daar stonden we dan, met niet meer dan 
het goed dat we aan hadden.

Kipspecialiteiten
in Senioren-
restaurant
De Riederborgh
Data:
Donderdag 11 mei en 
vrijdag 26 mei 2006
Begin maaltijd: 
beide om 17.30 uur 
Prijs: € 14,50
Menu:
- Kippensoep
- Buffet met diverse 
  kipspecialiteiten
- Diverse sausen
- Gemengde sla/ Appelcompote
- Gebakken krielaardappelen/Frites
- IJs met warme saus en slagroom
- Kopje koffi e (aangeboden 
  door het huis)

Wij verzorgen deze themamaaltij-
den  voor mensen die ouder zijn dan 
55 jaar of die door een handicap 
niet meer zelf kunnen koken.

- Reserveren
Voor alle themamaaltijden kunt u 
reserveren in het Seniorenrestaurant 
in Wijkcentrum West Boksdoorn-
straat 80, 2982 BD Ridderkerk. Tel. 
0180-330.580
Wees er snel bij, want vol is vol!
Tip: Breng gerust uw familie of 
kennis mee.

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



Vakantie in het         van Brabant
Speciale aanbieding!

Zomerweken van 
vrijdag tot vrijdag van mei tot september
(U wordt opgehaald en teruggebracht

met onze luxe touringcar.)
Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en
bossen in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor
Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde vakantie op

basis van vol pension incl. uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet,

kitchenette, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. Alles
begane grond en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De prijs voor dit arrangement bedraagt € 448,00, geen toeslag
voor éénpers.kamer, als u lid bent of wordt van 

De Rotterdamse Ouderenbond. 6,50 voor gehuwden en 5,00 euro 
voor alleenstaanden inl. hierover 010-2022121.

Opstapplaatsen: Zuidplein, Kruisplein
Alexander Busstation

Voor meer informatie en of folder kunt u bellen met
tel. 013-5282555, Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk
of bezoek onze website: www.hoteldepaddestoel.nl

email: hoteldepaddestoel@planet.nl
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FordRotterdam
Laat u niet lopen
www.fordrotterdam.nl

Locatie Rotterdam Noord Koperstraat 15  Rotterdam (Prins Alexander)  (010) 207 07 07

Locatie Rotterdam Zuid  Laagjes 4  Rotterdam (Groot-IJsselmonde) (010) 492 77 77

Locatie Capelle a/d IJssel  Schermerhoek 523  Capelle a/d IJssel  (010) 264 06 66

Locatie Spijkenisse  Boyleweg 4  Spijkenisse (0181) 60 18 88

■ ABS  ■ Airbag  ■ Stuurbekrachtiging  ■ Getint glas  
■ Radio  ■ 13" stalen velgen met sierdeksels

FordKa Champion
Nu tijdelijk € 8.995,-
Champion voordeel:
 € 400,-

www.ford.nl

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

N IEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM -  TELEFOON (010 )  4136910

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Wilt u ook weten of u voor oppas-subsidie in aanmerking komt?
Kijk dan op www.viaviela.nl

BRASSERIE ZEPPELIN
Watermanweg 3, 3067 GA  Rotterdam

Tel. 010 4202838
info@brasseriezeppelin.nl

Tegen inlevering van deze bon:

Koffi e voor 1,25 p.p. 
(maximaal twee personen)

Tegen over Grando Keukens
Tot spoedig

Kijk ook eens op www.vkbgroep.nl

50+ Prive Pakket !

- woonhuisverzekering
- inboedelverzekering
- autoverzekering
- reisverzekering
- caravanverzekering
- aansprakelijkheidsverzekering
- ongevallenverzekering
- rechtsbijstandverzekering

Al uw verzekeringen onder 1 dak
tegen een gunstige premie

Filosofentuin 1   -   2908 XA   -   Capelle a/d IJssel   -   tel: 010 4581616   -   fax: 010 4581711
Internet: www.nvo-verzekeringen.nl   -   e-mail: info@nvo-verzekeringen.nl

U heeft al een 
  abonnement voor 

€ 49,90
p/jaar

Een abonnement op 
De Oud-Rotterdammer!

Wat moet u doen?
Maak voor een abonnement op de 
mooiste krant van Rotterdam 49,90 Euro 
over op giro 4220893 t.n.v. De Oud-Rot-
terdammer o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adres-
gegevens te vermelden! 
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Weet je nog.....Weet je nog.....

Op een dag werd mijn vader in de Fre-
derikstraat met nog negen man tegen de 
muur gezet. Er was een fi ets gestolen van 
de Duitsers en daar zouden de mannen 
voor worden gefusilleerd als de fi ets niet 
boven water kwam. Iedereen wist wel 
zo’n beetje wie dat gedaan kon hebben, 
maar zei niets. Tien seconden voordat 
er geschoten zou worden kwam de fi ets 
boven water en werden de mannen 
vrijgelaten.
Maar vader zou nog erger meemaken: 
hij was voor de oorlog straatkoopman 
in bloemen en planten en had daar de 
vergunningen voor. Nu was er in de 
laatste oorlogsjaren vanwege gebrek 
aan toevoer een soort vergunning voor 
handel ingesteld. Hij had veel aanvragen 
ingediend, maar kreeg geen vergunning, 
zodat hij genoodzaakt was van sociale 
zaken te trekken. Negen gulden per week 
kon hij ophalen in de Gashouderstraat in 
Kralingen.
Toen hij een keer dat geld ging halen, 
liep hij van de Pleretstraat naar de 
Gashouderstraat. Nietsvermoedend liep 
hij de Lusthofstraat in, waar de Duitsers 
bezig waren mannen te vorderen voor 
tewerkstelling in Duitsland. Voordat hij 
het wist stond hij vier aan vier in een rij, 
mannen werden uit huizen gehaald en 
meegevoerd.
Vader zag het niet zitten naar Duitsland 
getransporteerd te worden en besloot uit 
de rij te vluchten. Hij zag een deur open 
staan in de Sionstraat, liep naar binnen, 
ging op de trap zitten en deed de deur 
dicht. Na een minuut of tien ontdekten 
de bewoners hem en begonnen te gillen 
en te schreeuwen om aandacht te trekken 
van de Duitsers, die hem dwongen weer 
in de rij plaats te nemen. Ter hoogte van 
de Hofl aankerk zag hij opnieuw zijn kans 
schoon en via allerlei omwegen is vader 
toch  thuis gekomen.
Later werd vader alsnog opgepakt. Hij 
handelde in schoenen die hij verkocht 
aan de boeren in ruil voor voedsel. Men 
noemde dat zwarte handel, maar het was 
een kleine handel die hij gebruikte om er 
vele families mee in leven te houden. Zo 
kwam vader dus in het kamp terecht.

Vader zat in het kamp bij de verschrik-
kelijke kampbeul Koatella die met zijn 
hond en zijn stok in het kamp heerste. 
Hij vertelde over de Rozentuin; een 
afzetting met prikkeldraad, waar je 
tussen werd gezet en net zo lang met de 
zweep werd geslagen tot je uitgeput en 
bloedend neerviel. Ook vertelde vader 
dat hij tweeënzeventig uur moest staan 
en elke ochtend bij het appél je de mede-
gevangene die dood naast je op de grond 
lag omhoog moest houden, net zolang tot 
er geteld was. Als het niet klopte, werd 
er opnieuw geteld en dan kon je je dode 
maat laten vallen.
In het kamp heeft vader ook in de bunker 
gezeten. Hij is daar uitgekomen en heeft, 
naar hij zei, een man gered die vele ho-
tels bezat. Deze man had vader een hotel 
beloofd als hij hem ook uit de bunker 
zou krijgen. Dat lukte, maar het hotel is 
er nooit gekomen.
Eigenlijk zou vader op transport gezet 
worden naar Duitsland, maar dat is niet 
doorgegaan. Mijn vader is na drie maan-
den vrij gelaten, maar de gevolgen waren 
verschrikkelijk.
Nu ik weet wat hij heeft doorgemaakt 
ben ik trots op mijn vader, maar ook op 
al die andere mensen en die moeten wij 
en de nieuwe generatie blijven herden-
ken met die zo belangrijke:

Twee minuten stilte op 4 mei.

Nico Jansen

4 Mei
Twee minuten stilte
Deze twee minuten zal ik nooit meer vergeten, want mijn va-
der (u weet wel Klaas de Schillenboer) ging altijd in de houding 
staan. Hij was erg emotioneel tijdens die twee minuten en er 
rolden tranen uit zijn ogen. Als kind maakte dat een enorme 
indruk op me, die stilte en die emotie; dat vergeet je nooit meer. 
Zelfs mijn eigen kinderen, die mijn vader vroeger hebben gezien, 
herdenken deze twee minuten.

    Rotterdam in de
Tweede Wereldoorlog

Dr. J.L. (Hans) van der Pauw (Rotterdam 
1955) heeft, in opdracht van de gemeente 
Rotterdam en gedetacheerd bij het gemeente-
archief, vijf jaar onderzoek gedaan in (vooral) 
primaire bronnen. Het resultaat, ‘Rotterdam in 
de Tweede Wereldoorlog’, biedt een onbevan-
gen kijk op een soms maar al te vertrouwd 
geschiedbeeld.

Geen stad in Nederland heeft de gevolgen van 
de Tweede Wereldoorlog zo sterk ondervon-
den als Rotterdam. Het bombardement van 14 
mei 1940 en de niets ontziende kaalslag, die er 
het gevolg van was, hebben de stad ingrijpend 
en defi nitief veranderd.

Stadsbestuur
’Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog’ is de 
geschiedenis van een geteisterde havenstad. 
De bevolking staat hierin centraal, maar niet 
minder gaat de aandacht uit naar het natio-
naal-socialistische stadsbestuur, dat in deze 
geschiedenis immers een belangrijke rol 

speelde. Een bijzonder interessant fi guur was 
in dit verband de NSB’er Müller, die in 1941 
de liberaal P.J. Oud opvolgde als burgemees-
ter. Müller bleek een welwillend en gematigd 
bestuurder, die vooral in de hongerwinter veel 
voor de bevolking betekend heeft.
‘Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog’ is 
meer dan de algemeen bekende oorlogs-
geschiedenis van Rotterdam, en biedt meer 
dan een comfortabele consensus. Naast de 
geschiedenis van verwoesting en verval en 
van de inspanningen om die ontreddering te 
boven te komen, behandelt dit boek ook de 
zwakkere momenten in het verleden van de 
stad en haar bevolking. Evenals de niet eens 
altijd negatieve inspanningen van sommige 
nationaal-socialistische stadsbestuurders.

Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog
Auteur: dr. J.L. van der Pauw
Uitgeverij Boom, ISBN 9085061601
956 pagina’s, € 49,50

Historicus J.L. van der Pauw heeft de geschiedenis geschreven van 
een stad die na de oorlog de wapenspreuk ‘Sterker door Strijd’ kreeg 
toebedeeld. Maar heeft zij die heroïsche typering inderdaad verdiend? 
Burgemeester Ivo Opstelten nam 27 april 2006 het boek Rotterdam in 
de Tweede Wereldoorlog in ontvangst. 

Wolter de Waard
huisarts De pil steekt van wal

De waarnemer

De eerste praktijk waar ik als waarnemer 
werkte, was op het Friese platteland. In de 
zomer van 1981 trok ik met mijn jonge gezin-
netje naar Kollum. De praktijkhouder ging vier 
weken op vakantie met zijn echtgenote, die 
ook huisarts bleek te zijn.
De praktijk was apotheekhoudend en er was 
ook verloskunde. Op mijn vraag hoeveel 
bevallingen er waren uitgerekend tijdens mijn 
waarneemperiode, antwoordde mijn collega 
dat het er hooguit drie zouden zijn.
Na wat informatie-uitwisseling vertrokken de 
vakantiegangers rond 18.00 uur. Ik had geluk 
dat de nachtdienst voor de eigen praktijk pas 
na 23.00 uur zou ingaan, zodat ik nog even 
kon rondkijken in de praktijk.
Het was een grote villa met een koetshuis, 
dat ooit was bestemd voor de koetsier en zijn 
familie. We bleven niet alleen achter, want de 
dochter van mijn collega was thuis 
gebleven. De kinderen sliepen al snel en zelf 
wilden we het ook niet laat maken. Het was 
de bedoeling de telefoon rond 23.00 uur op de 
nachtstand te zetten, zodat er op de slaapkamer 
een bel ging bij nachtelijke telefoontjes. De 
dochter des huizes stelde voor dat zij de knop 
wel zou omdraaien op de juiste tijd, zodat wij 

ook konden gaan 
slapen. Denkend aan de komende weken viel 
ik in slaap.
Midden in de nacht kwam ik snel uit mijn 
droom. Mijn vrouw was ook wakker gewor-
den. Het was niet van de kinderen. Het geluid 
kwam van ver weg. Nadat ik de slaapkamer-
deur had geopend, hoorde ik dat het de huisbel 
was. Ik vloog de trap af. Dit moest spoed zijn!
Een hypernerveuze Fries stond in de deurope-
ning. Hij zei iets over bevallen. Tot overmaat 
van ramp ging ook nog eens de telefoon over. 
Een vrouwenstem zei: “Dokter, ik heb zo’n 
lastige weeën.” Gelukkig bleek het om het-
zelfde geval te gaan. In mijn auto reed ik ach-
ter de Friese vader aan. Binnen gekomen werd 
al snel onder het licht van een schemerlampje 
een zoon van ruim negen pond geboren. Dat 
ging niet zonder knippen.
Verder was alles goed met hen. Thuis geko-
men bleek dat mijn collega’s dochter was ver-
geten de telefoon op de nachtstand te zetten.
Hierna heb ik nog dertien Kollummers op de 
wereld geholpen. Dat was een elftal meer dan 
verwacht.

Als ik afwezig ben wegens nascholing of vakantie, is er een waarnemer 
in mijn praktijk aanwezig. Dat is een collega die niet praktijkhoudend is. 
Voordat ik zelf aan mijn praktijk begon, jaren geleden, heb ik ook waar-
genomen.

Een kamp document

Een barak van het kamp
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Van C.J. van 
Campenhout uit de 
Duizendschoonstraat 
in Rotterdam ontving 
de redactie een foto 
die bij de bevrijding 
gemaakt werd in de 
Pleretstraat. Op de 
foto zit links vooraan 
moeder Van Campen-
hout gearmd met een 
Canadees.

CONTACTADVERTENTIE

70-jarige Rotterdammer met prachtig huis en een 
goed inkomen, is het alleen zijn moe en zoekt een 
lieve vrouw. Hij rookt en drinkt niet en heeft geen 
auto.

Stuur je reactie naar:
De Oud-Rotterdammer
o.v.v. brief 25
Postbus 176
2910 AD  Nieuwerkerk a.d. IJssel

Alle brieven worden beantwoord.

Zoekt u oude kennissen, of juist 
nieuwe vriend(inn)en of bent u 
op zoek naar speciale artikelen. 
Plaats dan een oproep in deze 
nieuwe advertentierubriek. Kosten 
€ 12.,50. Max. 30 woorden. Be-
drag overmaken op 
gironr. 4220893 tnv de Oud Rot-
terdammer te Nieuwerkerk a.d. 
IJssel o.v.v. advertentie. Plaatsing 
na ontvangst van bijschrijving.

DAMES & HEREN KAPSALON
Kunt u niet naar de kapsalon?

Dan komen wij wel naar u toe!
Knippen voor maar: € 8,95

Bel voor een afspraak 

Tel.: 010-4814509, Mob.: 06-24730320
Ossenisseweg 115 3086 KX, Rotterdam (Slinge) 

Oude Boeken 
Rotterdam

www.huurmanscoop.nl
www.lansingh.net 

Centrum Massage 
Preventie en ontspanning

Door gedipl. masseur
Voor informatie en afspraken

010 - 4139847 
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In het spionnetje

door Aad van der Struijs

In een wat vinnige reactie kreeg ik te lezen, dat ik (bij het kijken in het spionnetje) ver-
geet dat alles in spiegelbeeld is. Als voorbeeld werd aangehaald, dat mijn rechtse haar-
scheiding in het spionnetje links zit. Ik ga niet zo fl auw zijn te zeggen dat ik helemaal 
geen scheiding heb, maar achterover gekamd haar. Wel wil ik opmerken, dat wanneer ik 
iemand via mijn spionnetje een auto zie kraken, dat ik daarvan geen persoon kan maken 
die de auto een goede poetsbeurt geeft. Inderdaad wordt rechts in het spionnetje bij 
gewoon kijken links, maar goed blijft goed en fout is nog steeds fout. Sterker nog: het is 
goed fout!

In deze maand mei schieten mijn 
gedachten vele jaren terug. Met 
name de periode tussen 1942 en 
1950 komt als een haarscherp 
fi lmbeeld op m’n netvlies te 
staan. Hoe komt dat nu? Toen ik 
tussen de 20 en 50 jaar was, wist 
ik dat ik een oorlog en de nasleep 
daarvan had meegemaakt, maar 
druk maakte ik me er niet over.
Nu echter verleden week foto-
graaf Erwin Bakker mij vroeg 
‘even’ naar de Maasvlakte te rij-
den om hem enkele foto’s te laten 
maken, zei ik niet alleen ja, maar 
was ik me ook bewust van het 
feit dat ik naar ‘jeugdsentiment’ 
op weg ging. ’t Is niet zozeer de 
Maasvlakte, dan wel de dam in 
de Brielse Maas tussen Oost-
voorne en de Maasvlakte. Ik heb 
namelijk de beginwerkzaamheden 
voor de aanleg van deze dam 
gezien, omdat ik als ‘bleekneusje’ 
een aantal weken in vakantieko-
lonie ‘Ons Genoegen’ mocht(?) 
verblijven.

Vellen in de melk
Ik kan me niet herinneren dat 
ik sinds de jaren ’50 nog in 
Oostvoorne ben geweest, maar 
opmerkelijk was dat ik over de 
dam en langs de Kruininger Gors 
via het Marktplein rechtstreeks 
naar de ‘Ons Genoegen-straat’ 
reed. In die straat aangekomen 
zag ik niets wat op het kolonie-
huis leek, maar twee dames en 
een heer (allen +55) die op het 
trottoir stonden zouden me wel 
kunnen helpen. Ik zei, dat ik naar 
jeugdherinneringen op zoek was. 

De man begon te lachen en zei, 
dat ik dit jaar pas nummer 528 
was. Hij wees naar het parkeerter-
rein achter hem en zei “Daar heb 
je Ons Genoegen.”
Op weg naar huis bedacht ik of 
het wel een genoegen voor de 
aanwezige kinderen was geweest. 
Ik herinnerde me de grote vellen 
in melk, het verplichte slapen in 
de middaguren, het ijzeren regime 
dat de hoofdzuster doorvoerde, 
de controle op in- en uitgaande 
brieven. Maar had je het nu altijd 
zo slecht als ‘bleekneusje’?

Kusjes geven
Via KiNaBu (Kinderen naar 
buiten) werd ik een jaar later weer 
‘uitgezonden’; deze keer naar 
Voorthuizen. Aan het verblijf daar 
bewaar ik de leukste herinnerin-
gen, we deden veel avonturen 
in het bos, maar ook bij slecht 
weer amuseerden 
we ons best in de 
grote speelzaal.
In het halletje vóór 
de speelzaal heb ik 
het lokale record 
kusjes geven 
gebroken. Mijn 
partner in dit span-
nende spel was 
Jopie de Ronde 
uit de Voetjes-
straat. Waarom 
nu ineens zo’n 
naam en gebeurte-
nis opduikt, gaat 
mijn pet te boven. Wat zoeken in 
mijn fotoarchief leverde een 6 x 
9 fotootje met heel veel kinderen 

op. Een detail werd wat uitver-
groot en volgens mij was dit Jopie 
de Ronde: 

Drie
Swietjes
Het is nog maar 
een enkeling, 
die wol en brei-
naalden pakt, 
een patroon be-
studeert en dan 
recht averecht 
en binnenste-
buiten een trui 
of zelfs een jurk 
breit. Dat was 
in ‘mijn’ tijd 
wel een ietsje 
anders.

Zo vlak na 1945 mocht ik oude 
truien, pannenlappen, sokken 
en shawls uithalen. Uren was ik 
bezig weer een behoorlijke knot 
wol of katoen te krijgen. Wol 
moest los opgewikkeld worden, 
terwijl katoen een stevige knot 
mocht zijn.
De tijden werden beter en moeder 
had al haar vertrouwen in de 
producten van 3 Suisses gelegd. 
Wat zussen en ik ook tegen 
moeder zeiden, zij bleef spreken 
over de Drie Swietjes. Als de wol 
in een grote streng binnenkwam, 
was ik de pineut om de wol op te 
winden.

Bij het opwinden van wol is 
het fi jn, dat iemand de streng 
ophoudt. Helaas, mijn huisgeno-
ten hadden vaak net iets anders te 
doen. De streng werd dan maar 
over de rugleuning van een stoel 
gedrapeerd en op deze manier 

moest ik voor een goede knot 
zorgen. Ná twee strengen voelde 
de rug aan alsof je een boot in de 
Merwedehaven had gelost.
Breien, haken, punniken of hoe 
al die handarbeid mag heten zal 
er in 2006 nog wel bij zijn, maar 
in mijn omgeving zie ik het niet 
meer. Slechts een enkele, zeer 
simpele borduurderij kom ik 
tegen.

Vrijetijdsbesteding
Maar drie dimensionaal kaarten 
maken, dakpannen versieren, met 
servetten aan de gang gaan en 
fraaie cadeaudoosjes creëren is 
nu dé vrijetijdsbesteding. Namen 
als glittervellen, passe-partouts 
en foamblokjes worden gebruikt, 
zoals mijn moeder het over een 
breipen nr 2 had.

Er zijn slechts weinig speciaalza-
ken in onze stad, die de basisarti-
kelen voor deze nieuwe handvaar-
digheid hebben. Maar Internet 
is ook hier dé oplossing: www.
willysdromerijtjes1.nl/winkel
brengt u naar een Delfshavense 

internetwinkel, waar honderden 
artikelen te koop zijn.
Het zou me niet verbazen, als 
binnenkort de dakpannen van uw 
huis verdwenen zijn en u deze 
versiert voor een mooie wel-
komsttegel.

Bij het zoeken van foto’s bij de 
diverse artikelen in deze krant, 
kreeg ik een brief van een ‘oude’ 
buurjongen onder ogen. Tot 31 
maart 1943 woonde hij in de 
Taanderstraat, ik ook! Hij op 
nummer 154, ik op 146. Zijn 
directe buurman had een fi etsen-
zaak, mijn vader stalde zijn fi ets 
daar!
Hij verloor zijn ouders, fami-
lieleden, vrienden en kennissen 
tijdens ‘het vergeten bombarde-
ment’. Ik verloor een groot deel 
van mijn jeugd én m’n model 
spoortrein!
Wat een herinneringen brengt het 
spionnetje, zelfs in spiegelbeeld, 
naar voren.

Spionneur
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -fl ats in Groot 
Rotterdam staan de krantenrekjes van de 
Oud-Rotterdammer op veel plekken in de 
stad en de regio. 

Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam
 Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven 
 Looiershof 1
Deelgemeente Charlois
 Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
 Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Croos-
wijk
 Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
 Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie 
 Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander
 Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
 Romeynshof
C 1000
 Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord
 Briandplaats
Edah
 Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn 
 Hesseplaats 13
 Kleiweg Rotterdam
 Benthuizerstraat R’dam
 Mathenesserplein R’dam
 Bentinckplein R’dam
 Zuidplein Hoog 622
 Oudedijk, Kralingen
 Krabbendijkestraat 10
 Vuurplaat 340
 Streksingel 69
 Vasteland 108
 Goudse Rijweg
 Lijnbaan 121
 Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek
 Pr. Constantijnweg 127 
Sigarenhandel Groen
 Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht 
 Wolphaertsbocht 46
Vestia
 Schere 31
Multishop Boden
 Rijnwaterstraat 51
Wijkwinkel IJsselmonde
 Kreileroord 222
Wijkcentrum Heijplaat
 Victorieuxstraat 20
Buurtcentrum Tuinenhove
 Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus
 Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen
 Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk
 Dreef 83
’t Kopblok
 Riederlaan 200
Konmar
 Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit
 Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel
 Keizerswaard 8
Office Point
Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap
 Nesselande
Activiteitencentr. Nesse-
lande
Nesselande
Gemeentearchief
 Hofdijk 
Archiefwinkel
 Coolsingel 
VVV-winkel Rotterdam
 Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor
 Kipstraat 20
Wijkgebouw Pier 80
 Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond
 Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek
 Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek
 Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten
 Junolaan 38-42
N Z R Noord 
 Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift 
 Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel
 Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof 
 Rendierstraat 3
Rotterdam Store
Spaansebocht

Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
 Middenbaan Noord 47 
Kantoorboekhandel Voskamp
 Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
 Binnenban Hoogvliet

DA Drogisterij
 In de Fuik

Pernis
Wijksecretarie Pernis
 Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis
 Pernis

Rozenburg
Activiteitencentr. Het Anker 
 Ln van Nw Blankenburg 13
Gemeente Rozenburg
 Jan van Goyenstraat 1
Bibliotheek Rozenburg
 Molenweg 20
Woon- en zorgcentrum 
Het Baken
 Grote Stern 2

Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse
 Breeweg 2
Metroshop
 Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard van Putten 
ziekenhuis
 Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000
 Vlinderveen 434
Edah
 Winterakker 21
 Nieuwstraat 161
Konmar Superstore
 Sterrenhof 18
Super de Boer
 Hadewychplaats 32

Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen
 Waalstraat 100
Vlietland Ziekenhuis
 Vlaardingen
SGZ Zorgcentrum Uitzicht 
 Churchillsingel 483
Zorgcentrum De Meerpaal 
 Willem de Zwijgerlaan 2
Wijkcentrum Holy
 Aristide Briandring 90
Albert Heijn
 De Loper 85

Maassluis
Bibliotheek Maassluis
 Uiverlaan 18
Konmar 
 Koningshoek 
C 1000
 Lang Boonestraat 31 
Albert Heijn
 Mesdaglaan 199 
Bottelier Zonneveld
 Mesdaglaan 231 
De Vloot
De Vliet

Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis
 Stadsplein
Bibliotheek
 Stadsplein 39
Nic Visser
 Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis
 Capelle a/d IJ

Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
 Nachtegaalstraat 8
Edah
 WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf
 WC De Korf
Spar
 Stad en Landschap 
Wijkgeb. Gouden Regen
 Gouden Regen 
Super de Boer
 Raadhuisplein 87 
’t Kaerthuys 
 Cascade 1 
Super de Boer
 De Korf 8 
Crimpenersteyn
 Zandrak 

Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis
 Woordbouwerplein 1

Eetcafé ’t Verschil 
 WC De Struytse Hoek
Albert Heijn 
 Evertsenplein 68
 WC De Struytse Hoeck
Plusmarkt
 Branding 
Plusmarkt Trommel
 Moriaanseweg 46 
M C D    
C1000    
Konmar
 WC De Struytse Hoeck
Spar

 Oudenhoorn  
   

Nieuwerkerk
a.d. IJssel
Groen Schoenen
 Reigerhof
Van Delft Books and Gifts
 Reigerhof
Coöp Wim Bos
 Kerklaan
Plus Dorrestein
 Dorrestein

Barendrecht-
centrum
Zorgcentrum Borgstede
 Marjoleinlaan

Barendrecht-
Carnisselande
Dienstencentrum
Waterpoort
 Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
 Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
 Avenue Carnisse 95
Albert Heijn
 Carnisse Veste
Primera
 Carnisse Veste
Hans Anders
 Carnisse Veste

Ridderkerk
Bibliotheek Ridderkerk
 St Jorisplein 77
Bibliotheek
 Reyerweg 62
Bibliotheek
 Maaslaan 2
Boekhandel Sanders
 Amerstraat 18
Drogisterij A. Flach
 Dillenburgplein 12
Super De Boer
 Ridderhof 72
Super De Boer
 Vlietplein 191
Super De Boer
 Dillenburgplein 5
Gemeentehuis Ridderkerk 
 Koningsplein 1

Zevenhuizen
Bibliotheek Zevenhuizen
 Dorpsstraat
C 1000
 Dorpsstraat 129
De Zevenster
 Leliestraat 3
Dierenkliniek
 Zuidplasweg 1a

Schiedam
Bibliotheek Schiedam
 Stadserf 1
Bibliotheek
 Bachplein
Bristol
 Nieuwe Passage 6
MIRO Tabak 
 Rubensplein 6a
J & L Supermarkt
 Mesdaglaan 14
Tabaksshop Nathalie
 ’s Gravelandseweg 559
Maas Tabacco
 Hoogstraat 168
Vlietland Ziekenhuis
 Burg. Knappertlaan

Bleiswijk
C1000   
 Dorpsstraat 29
Bibliotheek Bleiswijk
 Nachtegaallaan 4
De Leeuwerik
 Leeuwerikstraat 4

Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice
 Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum
 Smitshoek 18

Overige
Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht

Hoge Kade 52
Bruna
 HI Ambacht 

WC De Schoof
Bibliotheek Barendrecht  

Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard 

Dorpsstraat 34

Oproepjes

U heeft al een 
  abonnement voor 

€ 49,90
p/jaar

Een abonnement op 
De Oud-Rotterdammer!

Wat moet u doen?
Maak voor een abonnement op de 
mooiste krant van Rotterdam 49,90 Euro 
over op giro 4220893 t.n.v. De Oud-Rot-
terdammer o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adres-
gegevens te vermelden! 

Zuidwijk
In de jaren 1954 - 1958 heb ik op 
verschillende scholen gezeten in Zuid-
wijk. Eerst op de Vaerhorst, toen op 
de Schere en daarna op de Keijenburg. 
Ik werk nu in Rotterdam-Zuid en rij 
regelmatig langs de wijk van vroeger. 
Ik vraag mij af of er nog klasgenoten 
in de omgeving wonen. Ik heb helaas 
geen schoolfoto’s uit die tijd, dus ik 
ben maar in mijn geheugen gaan gra-
ven. De klasgenoten die ik mij nog her-
inner woonden in de lo’en, de burgen 
en de horsten en één op de Charloisse 
Lagedijk op de Apolloniahoeve. Hier 
volgen ze: Marijke Modderman, Willy 
van Dalen, Geertruida(Truus)....?, Geke 
en Nienke Tabak, Els Meijer, Betteke 
Stuivezand, Annelies Keller (van de 
keukens), Dingena Meertens, Renate 
Sillevis, Gerrit Stijntjes, Tonny Eland, 
Wim Osterman, Rob Jansen, Hans 
Sillevis, Theo Blom, Ben Reeders, 
Dirk van Dalen, Harrie Volkers, Eddie 
van Schaik, Wolgang Tants, Sake 
Kars, Jeroen Dijkhuizen, Henk van 
Bemmel, Martien .....?, Piet Mol, Pieter 
Wetsema.
Onze bovenmeester was de heer 
Wander en de leerkrachten waar wij les 
van kregen waren juffrouw Jongeling, 
meester De Haan en later meester 
Huizinga oftewel De Papegaaieneus. 
Van een aantal vrienden van vroeger 
weet ik dat ze naar elders verhuisd zijn, 
maar wie weet komen er van anderen 
nog reacties los.
Gerard Voogt, 010-4026772 
E-post:g.voogt@dzh.rws.minvenw.nl 
----------------------------------------------
Riet Worseling
Graag zou ik in contact willen komen 
met Riet Worseling of haar zus Bep. Zij 
woonden in de 1ste Gijsingstraat hoek 
Bruynstraat.
Thom Zegers
E-mail t.j.zegers@hetnet.nl
-----------------------------------------------
Geachte redactie,
In uw uitgave van 21 maart j.l. las ik 
de oproep van Mevrouw v.d.Waal-van 
Vugt om haar te helpen bij het zoeken 
naar foto’s van de Lange Warande.
Bijgaand zend ik u twee foto’s waarvan 
het mogelijk is dat deze hebben gestaan 
op de Lange Warande te Rotterdam.
Omdat ik geen zekerheid kan krijgen 
bij mijn familieleden, zoek ik herin-
neringen van lezers die dit kunnen 
beamen, of mogelijk mij een alternatief 
kunnen bieden.
Het betreft hier Lange Warande 104, 
waar tot eind 1935 de broodfabriek 
-bakkerij van mijn overgrootvader 
Wilhelmus Gerardus Winkelman heeft 
gestaan.
Bij het Archief van Rotterdam is hier-
over nagenoeg niets te vinden, zeker 
geen foto’s; tijdens de bombardemen-
ten van mei 1940 is er veel verloren 
gegaan.

Wilh.M.M.Winkelman,
Vlasoever 30,
3299 LZ Maasdam
telef. *31-(0)78-6767353
mobiel: *31-(0)650635024
e-mail: wwinkelman@wanadoo.nl
-----------------------------------------------
Geachte redactie,
Ik zou graag mijn oude vriendinnen 
en vrienden uit de Zwarte Paarden-
straat en oude bekenden van de Prins 
Mauritsschool uit de Tweede Een-
drachtstraat nog eens ontmoeten. Ze 
zijn nu allemaal rond de 66 à 67 jaar en 
als we het nu niet doen, zien we elkaar 
nooit meer. Ik zou speciaal Sjaan 
Bakker, Annemie Vleugels en Annie 
Cornet nog eens willen zien. Die zijn 
uit de straat. En van de school ben ik 
benieuwd naar Simon de Melker, Chris 
Hokke, Jan Steenbakke en Pietje Du-
caneau (dat zal ik wel fout schrijven). 
Eigenlijk iedereen die mij herkent uit 
de tijd van vlak na de oorlog. Ik hoop 
dat er iemand reageert.
Beppie Zom
e-mail johannazom@hetnet.nl
-----------------------------------------------
Melodia Minstrels
Ik zoek al een hele tijd naar A.A.van 
Dam (Alex). Hij speelde vroeger in een 
bandje de Melodia Minstrels. Zijn ou-
ders hadden een herenmodezaak op de 
Beijerlandselaan. Alex was er een van 
een tweeling, zijn broer heette Andre. 
De rest van de bandleden waren Frans 
Kruit, Cor Romijn, Jos Karsdorp en Jan 
Mastwijk. Wie o wie kan mij helpen?
D.van der Steen
emailadres
inekevandersteen@hetnet.nl
-----------------------------------------------
Hollands Glorie
Wie kan mij helpen om de serie Hol-
lands Glorie DVD te kopen. Ik kan 
hem nergens in de winkels vinden. Of 
heeft iemand hem soms op VHS staan? 
Van Jan de Hartog.

Mijn telefoonnummer 0180-396444
e-mail Corpie@kpnplanet.nl
-----------------------------------------------
Geachte redactie,
Al geruime tijd zijn we druk doende 
het boek Blijdorp Zollhaus van de 
heer Van Noorderhaven in ons bezit 
te krijgen. Het boek beschrijft de 
gebeurtenissen in de laatste oorlogs-
maanden van een groep mannen uit 
Blijdorp die door de Duitsers waren 
overgebracht naar Duitsland om daar te 
werken. Zoals wellicht bij uw redactie 
bekend is werden alle Rotterdamse 
mannen op transport gesteld om voor 
de Duitsers te werken op vele plaatsen 
in Duitsland. Zo ook deze groep. Zij 
werden ondergebracht in het Zollhaus, 
waar ze moesten werken aan het spoor. 
Ze beleefden daar uiteraard veel hache-
lijke momenten. Het boek is geschre-
ven door de heer Van Noorderhaven en 
is voorzien van meerdere tekeningen. 

Mijn vader, Wim van Berkel, was een 
van hen en heeft dit boek uitgeleend 
en zoals zo vaak ..... nooit meer terug 
gehad. Misschien ligt het boek nog 
ergens op een zolder.
Ik zou heel blij zijn als ik een exem-
plaar van het boek in mijn bezit kan 
krijgen.
Mijn naam is: Els Karsdorp -  van 
Berkel,
Telefoon: 010 - 220 53 92
 ------------------------------------------
Café Centen
Sinds kort krijg ik van een collega uw 
fantastisch blad. Daar ik in Rijswijk 
woon, kende ik het niet.
Mijn grootvader heeft voor de oorlog 
een restaurant/café gehad op het Hang, 
nabij het Hofplein. Het heette toen 
restaurant Centen. Ik heb daar zegge 
en schrijven één postkaart van, via 
mijn vader. De familieomstandigheden 
waren voor toen niet optimaal, zodat 
ik daar verder niet veel van weet. Toch 
zou ik het leuk vinden als daar iets van 
bekend is. Laatst heb ik ontzettend veel 
foto s nagekeken van oud Rotterdam, 
doch daar zat niets bij. Wie weet er iets 
over die plaats op het Hang?
Johan Schreurs.
Mgr.Bekkerslaan 283
2286 CK Rijswijk
---------------------------------------------
Willem de Zwijger HBS
Zaterdag 6 mei is er in café Neleman 
aan de St. Jobsweg in Rotterdam 
een mini-reünie voor leerlingen van 
de Willem de Zwijger HBS aan de 
Bergsingel. Iedereen van de jaargangen 
1963-1971 is van harte welkom om 
gezellig een biertje te komen drinken 
en in een informele sfeer even lekker 
bij te kletsen. De reünie begint om 
een uur of vier voor wie eerst nog een 
lekker hapje wil eten, maar wie later 
wil binnenvallen is uiteraard ook van 
harte welkom. Nadere info bij Wolter 
de Waard, tel. 06-53149119.
-----------------------------------------------
Bijzondere films op zondag 
14 mei om 14.00 uur
Het Oorlogsverzetsmuseum vertoont 
zondag 14 mei 2006 om 14 uur een 
compilatie van 8mm amateurfi lms 
fi lms, gemaakt in Rotterdam tijdens 
1940-1945. Deze fi lms zijn het resul-
taat van een inventarisatie in Neder-
landse fi lmarchieven en oproepen in 
de kranten en RtvRijnmond, voor de 
tentoonstelling Zwarte Confetti die 
vorig jaar in het Schielandshuis te zien 
was. Onderwerpen: mobilisatie, via 
verwoestingen bombardement, dagje 
uit naar de diergaarde in 41, beelden 
hongerwinter tot de bevrijding. Het zijn 
fi lms zonder geluid.
Joop de Jong, tentoonstellingsmaker en 
fi lmproducent, geeft een toelichting op 
de fi lms.
Toelichting en fi lmvertoning duren bij 
elkaar ongeveer 45 minuten.
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Puzzel mee en win !!!
De puzzel in De Oud-Rotterdammer van 18 april bleek voor velen geen al te moeilijke 
opgave. Van de meer dan duizend inzendingen was slechts een handvol onjuist. De 
goede oplossing luidde ditmaal: Rotterdam, voor eens en altijd. De ‘foute’ oplossin-
gen waren bijna allemaal; ‘Rotterdammer, voor eens en altijd’ en zo heel erg fout is 
dat niet. Onder de vele inzenders zijn door loting weer de winnaars bepaald. De tien 
winnaars die deze week die mooie CD van Café Rotterdam ontvangen zijn:

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

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren 
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 11 MEI op naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar info@deoudrot-
terdammer.nl.

De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele fraaie 
prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing. Deze keer 

Horizontaal
1. iemand die ernaar streeft humor tot uitdrukking te brengen; 7. vogel die men africht om 
wedstrijden te vliegen; 13. bontgekleurde papegaai; 14. belhamel; 16. tentoonstellingsge-
bouw in Amsterdam (afk.); 17 buitengewoon hevige stormwind; 20. Europese rekeneenheid 
(afk.); 21. levendig (vrolijk); 23. mesjokke; 24. trots (prat); 26. traag (lui); 28. jongensnaam; 
29. in grote kolonies levend insekt; 31. sine loco (afk.); 33. ondernemingsraad (afk.); 34. 
bewust verlangen naar een bepaalde zaak; 35. opstootje; 37. specerij; 40. ernstig; 41. kip-
penprodukt; 43. kledingstuk; 45. kippeneigenschap; 46. reuzenslang; 47. muzieknoot; 48. 
telwoord; 50. trancedente meditatie (afk.); 52. aluminium (scheik. afk.); 53. brandstof; 55. 
jongensnaam; 56. toren met sterke lichtbron (langs de kust); 57. inwoner-equivalent (afk.); 
58. knevel; 60. United States (afk.); 61. mobiele eenheid (afk.); 62. kapot; 64. int. autoken-
teken Peru; 65. sterk ijzerhoudende grondsoort; 67. grote bijl; 69. Ned. omroepvereniging 
(afk.); 71. windrichting (afk.); 72. afgemat; 73. plaats in Friesland; 75. buitendijks land; 77. 
eetlust; 79. muzieknoot; 80. oosterlengte (afk.); 82. kasteel (burcht); 84. kerkelijke straf; 85. 
bekende componist; 87. oningewijde; 89. afzonderlijke berg uit de Alpen; 90. gerecht van 
gebakken eieren; 92. plaats in Gelderland; 94. mannelijk beroep; 96. roem (aanzien); 97. 
echtgenote; 99. vlaktemaat; 100. orkestleider; 101. veel noten op zijn zang hebben.

Verticaal
1. te hoge dunk van zichzelf; 2. kameraad; 3. bid (Lat.); 4. kraai-achtige vogel; 5. de oudere 
(Lat. afk.); 6. zwarte kleverige stof; 7. landstreek op de grens van Brabant en Limburg; 8. 
oosterlengte (afk.); 9. openbaar vervoermiddel; 10. mannetjesbij; 11. het uiteenzetten hoe 
iets in elkaar zit; 12. wijsgeer; 15. krypton (scheik. afk.); 18. koor(dans); 19. muurholte; 21. 
droog (kaal); 22. telwoord; 25. ivoor; 27. gehoororgaan; 30. toespraak; 32. overdonderend 
schouwspel; 34. eeltachtige uitwas op de huid; 36. opbergruimte; 38. oude lengtemaat; 39. 
landbouwwerktuig; 40. en omstreken (afk.); 42. Nederlandse prinses; 44. deel van auto; 46. 
witjes (pips); 47. bons (smak); 49. wereldtaal; 51. bekend bruin-grijs vogeltje; 52. ledemaat; 
54. basta (afgelopen); 58. deel van fiets; 59. stoom (walm); 62. luchtig hol gebak; 63. wat 
een artikel de producent kost; 66. rivier in Friesland; 67. meisjesnaam; 68. selenum (scheik. 
afk.); 70. royal navy (afk.); 72. aanspreektitel; 73. niet-zoet (van wijnen); 74. herkauwend 
zoogdier; 76. doezelen (pitten); 78. mannelijk dier; 79. knaagdier; 81. rivier in Nederland; 83. 
Spaanse uitroep; 85. sterke verheffing van de aardoppervlakte; 86. herkauwend zoogdier; 
87. knus (prettig); 88. zuivelprodukt; 91. steensoort; 93. rivier in Italië; 95. voor (in samen-
stelling); 97. Verenigde Naties (afk.); 98. wettelijke aansprakelijkheid (afk.).

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

34 96 4 22 87 100 44 77 13 48 56 90 65 14

98 25 35 66 26 10 46 11 78 23 39 18 62

Een zalig plekje
Ik ga met Harm Jager mee, als hij zegt 
dat de Koushaven een zalig plekje was. 
Het was een druk, gezellig haventje. Ik 
woonde met mijn ouders in de IJsselstraat, 
op het depot van de V.B.(ver.brandst.han-
del), op wat ik nu nog het mooiste plekje 
van Rotterdam noem. Het terrein lag tus-
sen het pand van Van Beest en het terrein 
van Van Krieken op de kop van de haven. 
Ons huis stond aan het eind van de Kous. 
We hadden achter ons huis een plat, dat 
doorliep bijna tot het water. We hadden 
een prachtig uitzicht over de Maas. Naar 
rechts tot voorbij Schiedam, links richting 
Schiemond en recht vooruit de Waalhaven 
in. De RDM-werf lag aan de overkant van 
de Maas.We hebben daar diverse schepen 
van stapel zien lopen. Het was altijd een 
pracht gezicht als de boten van de HAL of 
de LLoyd binnenliepen.
In de IJsselstraat, aan de kant van de 
Koushaven, waren nog wat bedrijven. 
Hendrik Veder, heel bekend, Zwijsen ijzer 
en staal en Van Wijngaarden bouwmate-
rialen. Het was voor mij altijd feest als 
er een kolenbootje kwam lossen. Dan 
kwam er een drijvende kraan van de SHV 
en mocht ik aan boord helpen. Met eb en 
vloed ging het werk gewoon door. ‘Op 
het zeetje werken’ noemden ze dat. Ik kan 
mij de watertank van Hatenboer nog goed 
herinneren. Ook dat de muur erom heen 

gemaakt werd tegen de granaatscherven. 
Hoeveel kuub water zat er eigenlijk in die 
tank?
W.Kooiman
wim.tinie@12move.nl
 -------------------------------------------------
Geachte redactie,
Tot mijn verbazing las ik in de krant van 
18 april in het artikel ‘Mijn Rotterdam, 
mijn haven’ de naam van mijn grootvader 
de heer Bras.
Ik wist wel, van de verhalen van mijn va-
der, dat hij op de hoek van de Koushaven 
een stukje grond ter beschikking had waar 
hij de stormbal moest hijsen etc.
De wortels van mijn grootouders en mijn 
vader liggen in de omgeving van de Kous-
haven. Op dit moment ben ik betrokken 
bij de bouw van de replica ‘De Delft’, een 
linieschip uit 1783 dat oorspronkelijk is 
gebouwd in de omgeving van de Kous-
haven. Ik ben dus weer teruggekeerd in 
de omgeving van mijn grootouders. Mijn 
grootvader is ooit voorzitter geweest van 
de Oranjevereniging waar hij uit hoofde 
van die functie Koningin Emma en Ko-
ningin Wilhelmina heeft mogen ontvan-
gen. Leuke bijkomstigheid is dat ik zelf 
enige tijd geleden Prins Willem Alexander 
en Prinses Maxima heb mogen begroeten 
tijdens hun bezoek aan Delfshaven- en het 
bouwen van de replica. De geschiedenis 
herhaalt zich dus.

Henk Bras
Tel: 010 2760115
E-mail:  internezaken@dedelft.nl
--------------------------------------------------
Hallo redactie,
U zult het ongetwijfeld met mij eens zijn 
dat jullie uitgave van De Oud Rotterdam-
mer een gulden-schot in de roos is. Als ik 
de reacties van vele lezers zie dan moet 
dat voor jullie een gouden schouderklop 
zijn. Heerlijk om die verschillende verha-
len te lezen; soms totaal onbekend voor 
mij, even daarna brengt een bepaald arti-
kel alles weer in herinnering. Net als, naar 
mijn mening, het maandblad Plus voorziet 
jullie uitgave in een grote behoefte.
Graag wil ik ook nog enkele punten onder 
uw aandacht te brengen:
A. Gerard Cox schrijft over het houten 
tentje De Gastronoom. In mijn herin-
nering was vroeger bij het station DP (het 
huidige Centraal Station) een eindpunt 
van veel buslijnen (RET – RTM - EDAD 
- Wed. X uit Gouda of Capelle). Op 
dat terrein stond volgens mij (ook) De 
Gastronoom. Een soort cafetaria waar 
buspassagiers konden wachten en een 
kopje koffi e of thee konden drinken. 
Was deze Gastronoom de opvolger van 
Gerards’ Gastronoom?
B. In de rubriek Tante Post(bus) schrijft 
ene heer Hertog over twee personen die 
van de “HEF” gesprongen zijn. Mijn her-

innering zegt dat ook ene van Welsenis of 
van Welzenes gesprongen is. Ik dacht dat 
deze persoon iets te maken had met een 
hotel op de Dordtsestraatweg; hier ben ik 
overigens niet zeker van.
C. In één van de eerste edities van De 
Oud Rotterdammer stond een oproep van 
een liefhebber die de nummers 1, 2 en 3 
nog graag wilde hebben. Ik heb deze drie 
kranten beschikbaar voor hem/haar. Wie 
het eerst reageert mag hierover contact 
met mij opnemen.
Groeten van Gerard

-------------------------------------------------
E 55
Wij hebben goede herinneringen aan E 
55. Ik was al getrouwd en had een zoontje 
van drie jaar. Ik woonde in Overijssel en 
tijdens een bezoek aan mijn ouders ging 
ik samen met mijn zus van 24 naar de E 
55.
Wij vonden de entree nogal duur en be-
sloten daarom een kinderkaartje te nemen. 
Zo, zei de man achter de kassa, jullie zijn 
fl ink voor je leeftijd. Maar we kwamen 
toch binnen en hebben geweldig genoten 
van die dag.
Toch was ons trucje niet onopgemerkt 
gebleven, want bij de uitgang werd ons 
nogmaals naar onze leeftijd gevraagd. 
Toen wij het de man vertelden en ik zei 
dat ik al een zoontje van drie had, kon 

hij het niet geloven, maar wij hadden een 
heerlijke dag achter de rug.
D. Baan-Verbaan
Rotterdam
--------------------------------------------------
E 55
Tijdens E 55 werd er bij het toenmalige 
Pakhuismeesteren een vorkheftruckwed-
strijd gehouden om het kampioenschap 
van Nederland. De hoofdprijs was een 
brommer en een zilveren beker, die werd 
aangeboden door NV Betonfabriek De 
Meteoor/De Steeg.
De wedstrijd vroeg veel behendigheid van 
de chauffeurs die een parkoers moesten 
afl eggen, dat was uitgezet met bierfl esjes. 
Mijn vader heeft die wedstrijd destijds 
gewonnen en ik heb de beker, medailles 
en foto´s nog altijd in mijn bezit.
Misschien is het leuk voor andere 
deelnemers te weten dat er veel over deze 
wedstrijd bewaard is gebleven.
Zelf wil ik graag weten of iemand mij 
meer kan vertellen over het melkwinkeltje 
van mijn grootmoeder, de weduwe Kerk-
hof, aan het Haringvliet 10, naast café De 
Stad Antwerpen van J. van Veen. Ik heb 
nog een foto van dit café waarop verschil-
lende mensen voor de en het café staan.
Mevr. G.M Karaivanof
Rozenburg

File

TANTE POST(BUS)

K.H.Boonstoppel, Spijkenisse
E. van de Kamp, Krimpen a.d. IJssel
Mevr. C. Bal, Rotterdam
Mevr. A. Spronkers, Rozenburg zh
N. de Beukelaar, Zevenhuizen

W. van der Ent, Rhoon
C. Ardon, Papendrecht
W. van Vliet, Maassluis
A. Holster, Werkendam
A. Rook, Schiedam
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.... OMDAT VAKKUNDIG ADVIES,
OPTIMALE SERVICE EN 
PERSOONLIJKE BENADERING
BIJ ONS VANZELFSPREKEND ZIJN!

Dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte ook op www.droomvluchtslaapcomfort.nl 

 Zevenhuizen:
Swanlaweg 6-8
Tel. 0180 - 328231
Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport

Krimpen (2 min. vanaf de Algerabrug):
Tiendweg 45a

Tel. 0180 - 512253
2 min. vanaf de Algerabrug, naast Idejo keukens

Dé specialist voor boxsprings en 
ledikanten op comforthoogte 

Ledikanten op comforthoogte zijn 
ideaal, door de hoogte van ca. 55 cm 
stapt u makkelijk in en uit bed.
Door de deelbaarheid en verrijdbaarheid 
van de bedden zijn deze makkelijk op 
te maken en schoon te houden. 
De ledikanten zijn uit te voeren met 
verstelbare spiralen, lattenbodems 
of boxsprings. 

Wij stellen deze ledikanten op comfort-
hoogte dan ook graag nader aan u 
voor onder het genot van een kopje 
koffie en wilt u het gemak van de 
ledikanten uitproberen? 
Bij Droomvlucht Slaapcomfort is
dat geen enkel probleem!

En, niet onbelangrijk, de vestigingen 
van Droomvlucht Slaapcomfort hebben 
volop parkeerplaatsen voor de deur.

Onze vakkundige 
medewerkers
heten u van 
harte welkom.

GEEN
AANBETALING

Erkend lid Centrale
Branchevereniging Wonen

GRATIS MONTAGE
&

BEZORGING
MAATWERK IN 
MATRASADVIES

Regiodealer

Deelbaar en verrijdbaar....


