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Joop van der Hor, Dream Foundation:

‘De laatste wens van mijn nichtje’

Op deze manier kwam Joop van der 
Hor een kleine twee jaar geleden 
in aanraking met de pas opgerichte 
Dream Foundation, de organisatie 
die een laatste wens wil realiseren 
voor stervende mensen boven de 
18 jaar. Vorig jaar sloot hij zich als 
vrijwilliger bij deze Foundation 
aan en organiseerde meteen een 
kaartenactie voor de zieke Manon. 
Die leverde zo’n 500 kaarten op van 
zijn collega’s bij de politie. In het 
dagelijks leven is Van der Hor com-
municatie-adviseur bij het politie-
bureau ‘De Veranda’ tegenover de 
Rotterdamse Feyenoord-Kuip.

Bauer
Joop van der Hor vervolgt: ,,Vanuit 
de Dream Foundation via dream-
coördinator Rianne van de Berg 
werd contact opgenomen met Frans 
Bauer. Maar die man wordt natuur-
lijk afgeschermd en er kwam geen 
reactie. Op 4 december 2004 kreeg 
ik een telefoontje vanuit de Daniël 
den Hoedkliniek dat de familie al 
bezig was met het afscheid nemen 
van Manon. Zij zou het niet lang 
meer redden.
Spontaan ben ik toen in de auto 
gestapt en naar Fijnaart gereden, 
de woonplaats van Bauer. Ik belde 
aan, zei wie ik was en waar ik voor 
kwam. Frans had op dat moment 
een televisieploeg binnen die bezig 
was met opnamen voor de Kerst. 
Hij nodigde mij toch uit en terwijl 
ik bij hem in de woonkamer stond 
ging de telefoon. Ik hoorde dat 
ze Manon al morfi ne toe dienden. 
Frans Bauer vroeg toen: ,,Het is 

heel erg hè?! Wat staan we dan nog 
hier te doen? Laten we gaan!’’

Geschenk
Samen met de politieman Van de 
Hor reed Bauer met een bloedgang 
naar Daniël den Hoed, terwijl Joop 
nog belde met de mededeling: ,,Hou 
vol, Frans Bauer komt er aan.’’ Bij 
aankomst begon hij vier liedjes voor 
haar te zingen, zonder cameraploe-
gen of wat voor publiciteit dan ook. 

Toen hij zong ‘Blijf nog even bij 
mij’ rolden van alle kanten zoute en 
zoete tranen over de vloer. Onge-
loofl ijk.
Daarop nam Frans Bauer Manon in 
zijn armen en zei: ‘Ik ben blij dat 
je een fan van mij bent, maar wat 
kan ik je geven?’’ Alles was zo snel 
gegaan dat hij geen cd of t-shirt had 
kunnen meenemen. In plaats daar-
van wees hij op zijn haast monster-
achtig grote Rolex-horloge om zijn 

pols en vroeg: ‘Wil je die hebben?’ 
Maar Manon pakte de mouw van 
zijn trui en trok daar hevig aan. 
Frans trok die trui uit en gaf die aan 
mijn zeer blije nichtje. Zij nam die 
trui als een knuffel mee in bed en 
is zo na enkele dagen gestorven’’, 
aldus Joop van der Hor.

Lawaai
Inmiddels heeft de Dream Founda-
tion in de korte tijd van het bestaan 

zeker 200 van soortgelijke wensen 
vervuld. Op zaterdag 16 september 
worden in de Rotterdamse Kuip 
tijdens het feestelijke gala van de 
Foundation deze 200 mensen her-
dacht. Niet met twee minuten stilte, 
maar met een oorverdovend lawaai 
van trommels, toeters en applaus.

Jim Postma

,,Het begon met mijn dood-
zieke nichtje’’, zegt poli-
tieman Joop van der Hor. 
,,Bij haar was leukemie 
geconstateerd, zij had niet 
lang meer te leven. Zij was 
toen 29 jaar, maar omdat 
ze ook nog verstandelijk 
gehandicapt was, had ze 
het verstand van een 12-ja-
rige. Toch besefte ze dat zij 
binnenkort dood zou gaan. 
Manon had nog één wens: 
zij wilde ontzettend graag 
zanger Frans Bauer zien.’’

De Oud-Rotterdammer viert 16 september het 1 jarig bestaan!

Zin in een 
Rotterdams Feestje?
Meer info op pagina 9

Arrangement 1: VIP-Arrangement:

Vanaf 15.00 - 01.30 uur
Voor meer info: 
www.kuipgala2006.nl

€ 150,-

Vanaf 19.30 - 01.30 uur
Met kortingsbon van 
www.deoudrotterdammer.nl

€ 12,50

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

Tel. 010 - 447 99 00  www.vanderspekuitvaart.nl

Het vertrouwen van vijf generaties

 Multishop Eudokia Passage Eudokiaplein 22 Rotterdam
 Multishop  Goudsesingel 111 Rotterdam
 Multishop de Esch Rijnwaterstraat 51 Rotterdam
 Multishop de Binnenhof Binnenhof 21 Rotterdam
 Proefl okaal de Ridder Mauritsweg 28 Rotterdam 
 Café Verschoor Oostkousdijk 1 Rotterdam
 Café Timmer Oude Binnenweg 120 Rotterdam 
 Café de Ballentent Parkkade 1 Rotterdam
 Café de Vijgeboom Oude Binnenweg 146 Rotterdam
 Café Vanouds Vermeulen Nw Binnenweg 332 Rotterdam 
 Overschiese Krant P.van Aschstraat 16a Rotterdam 
 Wijkgebouw Flamingo Lengweg 150 Hoogvliet 
 Hifi  video W. Middendorp Texasweg 58 Hoogvliet 
 Garage Hans Eindhoven Oudelandseweg 13 Hoogvliet 
 Café Vincent Vondelsingel 55 Spijkenisse 

 Café Merz Uitstraat 141 Spijkenisse 
 Balie Stadhuis Spijkenisse Raadhuislaan 106 Spijkenisse 
 Sportschool Richard de Bijl Galileilaan Spijkenisse 
 M.Point Life Style Center Gaddijk 43 Spijkenisse 
 Move-On Communicatie Laning 23 Spijkenisse
 De Biezenschuur Stationsstraat 1 Spijkenisse
 Galerie Roel Hofman J.M. den Uijllaan Spijkenisse
 Kwekel Evenementen Smitsweg51 Hellevoetsluis
 Galerie Roel Hofman Oostkade 28 Hellevoetsluis
 Ka & De Bolle Veerplein 138a Vlaardingen 
 Wijkgebouw de Telder Prof. Telderstraat 10 Vlaardingen 
 Selektvracht depot 4e Industriestraat 13 Vlaardingen
 Multishop WC Zuidland Mr P.J.Oudweg 40 Zuidland
 Multishop WC Berkel Westerwater 16 Berkel & Rodenrijs
 Drukkerij Baas Parallelweg Zuid 29 Nieuwerkerk a/d IJssel

Voorverkoopadressen Kuipgala 2006
Kaarten in de voorverkoop a € 12,50 zijn te bestellen via www.kuipgala2006.nl, telefonisch via 06- 10961421 en 06-18135707 en via onderstaande adressen:

Kortingsbon a € 2,50 op www.deoudrotterdammer.nl, Overschiese Krant en Hoogvliet Digitaal  www.hoogvliet.org . 
Inleveren bij de kassa op 16 september vanaf 18.00 uur aan de kassa van het Maasgebouw - Stadion Feijenoord.  Zonder kortingsbon: entree € 15.

- Joop van der Hor: “De Dreamfoundation verdient een enorme opkomst” (foto Paul Hošek) -
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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-Rotter-
dammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen). 

Geachte redactie,
Hierbij zend ik u een foto van omstreeks 
1919 van mijn vader(geb.1895) als 
conducteur bij de RET. Mijn broer (77 
jr) woont in Brisbane en is ernstig ziek. 
Ik stuur hem steeds drie krantjes op en 
hij geniet er enorm van. Wij hebben 
onze jeugd doorgebracht in de Willem 
Buytenwechstraat en hebben daar fi jne 
herinneringen aan. Hij zat altijd aan de 
haven, gek van schepen.

Sara van Baarle
E-mail adres sjvb@xs4all.nl
Henry Moorepassage 240
907 MG Capelle ad IJssel

------------------------------------------------
Geachte redactie
Voor het eerst, sinds het bestaan van De 
Oud Rotterdammer, heb ik vol bewonde-
ring dit leuke blad gelezen.
Ik ben geboren en getogen op de Bo-
venstraat. Mijn ouders, Piet en Truus de 
Haan , dreven de groentewinkel bij het 
IJsselmondsehoofd. Weet u dat er heel 
wat bekende Nederlanders daar hebben 
gewoond?
Als ik begin aan het einde van de 
Bovenstraat, dan begint rechts de Burg. 
van Slijpelaan. Op de hoek was in de 
jaren ‘50-’60 de garage van Hogeboom-
Volkswagen. Daarboven woonde Anita 
Meijer. Wanneer men de Bovenstraat 
weer op gaat, stond er op de plek waar 
nu de v.Brienenoordbrug over gaat een 
rij huizen en daar had Theo Sijthof zijn 
eerste winkeltje. Een paar deuren verder 
woonde Herman van Gelderen, bekend 
journalist van RTL. Weer verder, richting 
het IJsselmondse hoofd, had Loeki Metz 
(meerdere beeldhouwwerken voor Rot-
terdam gemaakt) haar atelier. Achter de 
watertoren.
Achter het Koetshuis in de Benedenstraat 

woonde Woody van Amen (maker van 
moderne kunst). Op de Bovenstraat (ong. 
nr.79) woonde de familie Leen Bakker 
en verderop de familie Bergwerf; een 
zoon van hen heeft nu een landelijk 
bekend transportbedrijf.
Richting Ridderkerk - Bolnes woonde 
Gerard Cox aan de Benedenrijweg. Dit 
was in de tijd van het liedje “Broekje 
in de branding”. Op de grens van Rot-
terdam en Ridderkerk woonde Leen 
Huizer/Lee Towers.
Al met al goeie grond voor BN-ers.
A.B.Zoeteman - de Haan
Reggestraat 69, 2987 VV Ridderkerk
E-mailadr.: barberazoeteman@planet.nl
Geachte redactie,
Hartverwarmend was het voor ons te le-
zen dat zoveel mensen hierop gereageerd 
hebben en Gerard Cox nog met hem 
bezig is. Schalk is inderdaad al bijna tien 
jaar geleden overleden. Zijn begrafenis 
was er een om ‘trots’ op te zijn. Een 
aantal mensen van Hofwijk vroeg zich af 
of er een bekende Nederlander werd be-
graven. Wij hebben vele handen geschud 

van mensen die wij niet persoonlijk 
kenden. Schalk was iemand waar je van 
moest houden, dat is makkelijk gezegd 
door zijn dochter, maar ik heb dat van 
zoveel mensen mogen horen.
Na een prachtige amateur-carrière en nog 
een paar jaar als prof heeft hij het fi etsen 
opgegeven en is gaan werken. Na wat 
omzwervingen is hij bij  de Coca-Cola 
terecht gekomen, waar hij met verve 
deze naam uitdroeg. Sporten is hij altijd 
blijven doen.  Ik heb vijftien jaar onder 
hem gespeeld als softbalster en we heb-
ben mooie successen gekend. De meiden 
waren alles voor hem! En voor veel mei-
den is hij een soort vaderfi guur geweest. 
Met mijn broer Armand heeft hij altijd de 
passie voor het surfen gedeeld en menig 
vriendje van hem werd zaterdagoch-
tend uit bed gebeld om de surfwateren 
onveilig te maken. Ook hier had hij veel 
bekenden in alle leeftijdklassen. Dat is 
iets wat hem altijd heeft gekenmerkt - hij 
kon met heel veel mensen opschieten 
- maakte niet uit hoe oud je was, waar je 
vandaan kwam en wat je deed! “Je bent 

allemaal een product van je opvoe-
ding”, was een van zijn gevleugelde 
uitspraken.
Het is een enorm gemis dat hij niet 
meer bij ons is! Met onze moeder Cisca 
gaat het goed. Zij woont weer in haar 
geboortedorp Vlijmen en geniet van haar 
kleinkinderen.
Met dank aan de herinneringen van de 
ons bekende inzenders en de vraag van 
Gerard Cox!
“je bent pas echt dood bent als mensen je 
vergeten zijn” 

Michelle Verhoef, Schoonhoven
------------------------------------------------
Beste redactie,
Wat een verrassing toen ik op de 
voorpagina van De Oud Rotterdammer 
van 22 augustus 2006 de foto zag van 
de straat waar mijn moeder geboren is 
in 1913. Het was op een hoek boven een 
kruidenierszaak. Het huis had een klein 
balkonnetje. Daar in Kralingen hadden 
haar ouders, de familie Cornelis Kruithof 
al contact, waarschijnlijk via de Gere-
formeerde kerk, met de familie P(ieter 
Barend) Rosbergen. Later, toen beide fa-
milies naar zuid zijn verhuisd, is dat con-
tact gebleven en zijn mijn moeder, Sjaan 
Kruithof en Arie Rosbergen (de zoon van 
P.Rosbergen) in 1939 getrouwd. Mijn 
vader is in 1944 aan pleuritus overleden. 
Hem heb ik, ik was 3 jaar toen, nooit 
iets kunnen vragen over zijn jeugd of 
zijn familie. En die was er wel degelijk. 
Mijn grootvader had een tweelingbroer, 
Arie, die zoveel op hem leek dat ik als 
kleuter regelmatig in verwarring werd 
gebracht. Want oom Arie deed alles 
net iets anders dan opa. Ik begreep pas 
hoe dat kwam toen ik, inmiddels wat 
ouder, de twee opa’s samen zag. Verder 
waren er nog een paar zusters van opa. 

Nu zult u denken, wat heeft dat met de 
Oudedijk te maken? Wel, die naam deed 
me denken aan een vraag die me gesteld 
werd door iemand die “de Rosbergen’s“ 
in kaart wil brengen. Omdat mijn familie 
van beide kant in Kralingen gewoond 
heeft, zijn er misschien mensen die hen 
gekend hebben of zelf Rosbergen heten. 
Het zou leuk zijn als zij contact met mij 
zouden opnemen. Voor de goede orde, 
mijn moeder had vier zussen en mijn 
vader een broer. 
Ik vind uw krant een aanwinst voor de 
echte Oud(e) Rotterdammers. Wij lezen 
hem van A tot Z.

C M Grandia – Rosbergen
Tibullushof 83, Rotterdam

-----------------------------------------------
Geachte redactie,
Ondanks dat ik tegenwoordig in 
Schiedam woon, maar mijn werkplek 
heb in het nieuwste stadsgedeelte van 
Rotterdam, de Nesselande, heb ik bijna 
alle nummers van de Oud Rotterdammer 
met plezier gelezen. Ik was blij verrast 
bij het zien van de schoolfoto op de 
voorpagina van de O.R. van 22 augustus. 
Ik zat zelf in die (eerste) klas MULO en 
weet het jaar nog precies: 1965, dus 41 
jaar geleden! Namen als Jaap v.d.Broek, 
Ad Pleijzier, Kees Bouter, Hans 
Douma en natuurlijk mijn buurman in de 
schoolbank, Peter van Zwienen kan ik 
mij herinneren. Het was een ouderwetse, 
strenge doch rechtvaardige school. Op 
de eerste dag van dat eerste schooljaar 
kwam het hoofd van de school, de heer 
Verhaar, al meteen met de heug-
lijke mededeling, dat wij nog moesten 
leren...”leren”. Dit hield in: verplicht, na 
schooltijd, op huiswerkcursus en daarna 
dus weinig vrije tijd meer over.

Alle Barkmeijer

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 888106)1810(essinekjipS4gewelyoB

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

FordKa Champion
Nu tijdelijk € 7.995,-
Champion voordeel:
 € 400,-

www.ford.nl

*Geregistreerd uit voorraad

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

De Lairessestraat 13a
2923 CG
Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

Zwart Janstraat 122a
3035 AX  Rotterdam
Tel.: (010) 4666603

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Gratis advies

Kunstgebitten en reparaties

Vergoeding Zorgverzekeraar

J. Hagen

Tandprotheticus

LID. O.N.T.

“Klikgebit” op implantaten

vergoeding zorgverzekeraar

Voor een ontspannen behandeling aan voeten en handen kunt U nu terecht op de

Anatole Franceplaats 330a 
Rotterdam – Ommoord 
Alwaar u onder het genot van een kopje koffi e of thee in 

‘Vanonce’
van Uw voetproblemen wordt verlost.

Tevens 
 - Paraffinepakkingen 
 - Ontspanningsvoetbad
Wilt U mooi gelakte nagels op handen en / of voeten? 

Laat een acryllaagje aanbrengen en U hoeft Uw nagels 

langere tijd niet te lakken. Verlengen behoort ook tot de mogelijkheid.

Geen verkoop van dure producten.

Behandelingen kunnen ook s’avonds plaatsvinden. 
Fijn, als U de hele dag werkt. 

Behandeling alleen na 
telefonische afspraak

06 – 41256681
06 – 52641715
010 - 4208333 

Evertsenstraat 7 - 2901 AK Capelle a/d IJssel
Tel. 010 - 458 13 69

v.d. WATERING
MEUBEL-
STOFFEERDERIJ

GESPECIALISEERD IN: 

- Herstoffering en reparatie 
 van LEER - STOF - ANTIEK

- Tevens voor boten en caravans

- Gratis ophalen en brengen 
 van uw meubelstuk
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Cox Column

Wim Kan 2
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Huilen bij de Koninginnekerk
Bijna 35 jaar geleden werd 
de Koninginnekerk, op de 
grens van Crooswijk en 
Kralingen, gesloten. De 
laatste kerkdienst werd op 
oudejaarsavond 1971 ge-
houden, waarna de afbraak 
spoedig volgde. 

Huilende mensen en bewoners 
met een brok in de keel stonden 
te kijken naar de restanten van de 
Koninginnekerk, vooral toen beide 
koperkleurige torens werden neer-
gehaald. De geplande afbraak was 
destijds landelijk nieuws, doordat 
er een uitgebreide TV-uitzending 
aan werd besteed. Het actiecomité 
‘Behoudt Koninginnekerk’ en de 
vereniging ‘Vrienden van de Ko-
ninginnekerk’ probeerden de kerk 
voor de sloop te behoeden. Er werd 
zelfs een rechtszaak aangespannen 
door Johan Maasbach om te sloop 
tegen te houden, maar dit mocht 
niet baten. De Koninginnekerk werd 
in 1907, op tweede Paasdag, met 
een kerkdienst ingezegend door de 
predikanten ds. H. van der Hagt en 
ds. B. ten Kate (bekend van het Rot-
terdams Stedenlied). De kerk werd 
genoemd naar koningin Wilhelmina, 
die aan de kerk een zwart lederen 
bijbel uit 1867 heeft geschonken. 
Hoe heeft het zover kunnen komen 

dat deze prachtige kerk werd 
gesloopt om plaats te maken voor 
een ouderentehuis? In februari 1971 
verzoekt het convent van kerken 
om deze kerk op de Gemeente-
monumentenlijst te plaatsen. Met 
meerderheid van stemmen wordt dit 
door de Gemeenteraadscommissie 
stedenbouw afgewezen. Slechts een 
paar gemeenteraadsleden stelden 
daarna vragen aan B&W over de 

voorgenomen sloop, waarna in 
september een demonstratie voor 
het behoud bij het stadhuis plaats-
vond. Op 30 september 1971 werd 
in de Gemeenteraad van Rotterdam 
een motie tot behoud van de kerk 
met 12 stemmen voor en 30 tegen, 
verworpen. Je zal dit maar op je 
geweten hebben!

Leen van Vreewijk

- Koninginnekerk bijna honderd jaar geleden (verz. L.v.V.)  -

Fragment van “Zwart-wit-liedje” 
van Wim Kan uit 1973. Waarin 
hij op grootse wijze zijn twijfel 
woorden geeft. Want Kan was een 
enorme twijfelaar. Aan alles. Aan de 
zin van het leven, aan de duurzaam-
heid van zijn succes en aan wat zijn 
succes nou eigenlijk betekende. Als 
je zijn dagboeken leest, staat het 

vol onbeantwoordbare vragen en 
vertwijfelde opmerkingen over zijn 
bestaan. Zijn manager, meneer van 
Liempt, zei eens tegen me: “Het 
zijn ook eigenlijk nachtboeken. Hij 
schreef ze ’s nachts, als ie somber 
was.” Kan zei: “Als je leeft voor 
je programma, heb je geen leven. 
Als je niet leeft voor je programma, 

heb je geen programma.” Een man 
zo briljant en geestig, en dan zo 
geplaagd door twijfel aan de zin 
van het bestaan. Ik heb persoonlijk 
altijd naast mijn werk gezorgd dat 
ik een goed leven had. Maar ja, ik 
ben dan ook niet zo goed als Kan 
geworden. In ’62 mocht ik in de 
schouwburg op Zuid voor hem 
voorzingen. Ik woonde vlakbij, in 
de Goereesestraat, en was om zeven 
uur met mijn guitaar present. Hij 
en Corrie Vonk waren heel aardig, 
gingen in de lege zaal zitten, en ik 
zong voor. Hij vond het niet zo veel. 
En dat was het waarschijnlijk ook 
niet. In ’66 speelde ik bij Lurelei, 
het geruchtmakende programma 
Relderelderel, en Kan kwam kijken. 
Op woensdag 2 november schrijft 
hij in zijn dagboek: “Gisteravond 
naar Lurelei- “Relderelderel”. De 
grote verrassing: Gerard Cox. Was 
EEN verbazing over zijn capaci-
teiten. “Tango met God” en “Arme 
ouwe blijf maar zitten op je troon”. 
Twee verbluffend goed gebrachte 
nummers. ……..Voel me op zo’n 
avond ineens erg oud. De grootvader 
van het cabaret. Vooral ook door 
de wat al te vriendelijke begroeting 
van de jeugdige nieuwe talenten. 
Complimenteerde Gerard Cox nog 

even apart en hij reageerde zoals ik 
dertig jaar geleden, toen Cor Ruys 
mij feliciteerde met het succes. Zo 
gaan die dingen.”
Hij was toen in de vijftig en begon 
al over “oud”. Wij zagen in hem 
natuurlijk de reus die hij was, van-
daar onze begroeting. Wij waren 
apetrots dat hij er was. 
Zijn twijfel blijkt ook uit het 
volgende: ”Achter de bloemen en 
cadeaus die wij vandaag nog krij-
gen, staat dreigend reeds de donkere 
doos met paardevijgen”. En wat 
“oud zijn” betreft; laatst bezocht ik 
na de voorstelling in de kleedkamer 
de cabaretier Theo Maassen. “Wat 
zal mijn moeder dat leuk vinden dat 
u hier bent”, zei hij. Z’n moeder…

’t Is heerlijk met een uitgesproken mening
te kunnen leven in het land van zwart en wit.
Zolang de twijfel nog niet is gerezen
Gaat het van “dit is dat” en “dat is dit”!
Je wist zo zeker bij de witte kruisen van Margraten:
We moeten dankbaar zijn. Hier liggen de soldaten,
Die hebben de vrijheid uit het vuur gesleept.
Ze zijn gesneuveld- wij hebben ’t overleefd…
Jawel, maar hun zonen zijn alweer op ’t oorlogspad,
Die gooien in Azië dorpen plat!

Daar ga je op een dag dan zwaar aan tillen.
Je kiest een beetje minder vlot partij…
Je weet niet meer precies wat je zou willen…
En toch- en toch- toch hoor je eigenlijk ergens bij.
En plotseling heb je weer een standpunt ingenomen:
De vijand is opnieuw gekomen
En die doet dingen! Waarom doen ze dat? 
Jawel, maar de anderen, waar jij bij wou
Doen het ook!… En waar blijf je nou?

Ach, als je niet zou denken ging het misschien beter.
…………..

In oktober 1944, toen het 
zuiden van Nederland 
bevrijd en de rest van het 
land nog bezet was, kwam 
een aantal leiders van de 
Nederlandse Padvinders 
bijeen teneinde voorberei-
dingen te treffen om een 
“Padvinders Hulpdienst” 
op te richten. Deze moest, 
zodra Rotterdam bevrijd 
zou worden, in actie ko-
men om zonodig te assiste-
ren bij bepaalde diensten, 
zoals het Rode Kruis en 
voedseluitdeling.

Na de bevrijding sloten meerdere 
jeugdverenigingen zich hierbij aan en 
zo ontstond “Jeugdhulp Rotterdam”. 
De centrale post van “Jeugdhulp 
Rotterdam”, die vrijwel geheel door 
padvinders werd bemand, was geves-
tigd in de August Herman Francken-
school aan de Hofdijk 11.
Doordat de meeste mannen naar 
Duitsland afgevoerd waren en zij die 
met de Duitsers collaboreerden op-
gepakt werden, konden verschillende 
diensten niet naar behoren werken, 
zo ook de PTT.  
De Padvinderij is daarop ingespron-

gen en zo ontstond 10 mei 1945 de 
“Padvinders Postdienst”. Brieven-
bussen werden gelicht door pad-
vinders en de post werd gesorteerd 
op de centrale post aan de Hofdijk. 
De stadsbestellingen werden door 
padvinders verricht vanuit de vijf 
onderbureaus van de Jeugdhulp. Post 
voor de rest van het land werd per 
provincie gesorteerd en meegegeven 
met het Rode Kruis, militaire- en 
voedseltransporten, wagens van actie 
“Zuid helpt Noord”en dergelijke.
Postmeester was de heer 
D.P.Heynink.
Toen de PTT weer normaal func-
tioneerde, werd op 25 mei de 
Padvinders Postdienst opgeheven. 
Er waren inmiddels tienduizenden 
poststukken, waaronder veel Rode 
Kruis berichten, verwerkt. Op 10 mei 
begon het met ongeveer 900 stuks, 
terwijl het hoogtepunt op 18 mei was 
met 9265 poststukken.

In Scoutingmuseum “De Ducdalf” 
aan de Heemraadssingel 129 is een 
expositie over de Padvinders Post-
dienst te bezichtigen. Het museum 
is geopend op woensdagmiddag van 
13.30- tot 16.30 uur en maandag-
avond van 19.00- tot 21.00 uur.

Padvinders 
Postdienst
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Kleiweg 135 (Hillegersberg)  Telefoon 010 - 218 88 76
Dam 22, Schiedam, Telefoon 010 - 273 47 27 

Openingstijden: Maandag - gesloten - Dinsdag t/m vrijdag : 11.00 uur tot 17.00 uur - Zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Wij komen voor een vrijblijvende prijsopgaaf bij u thuis, dit is uiteraard geheel kosteloos. Of kom even langs in onze winkel

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

Mag ik mij even voorstellen mijn naam is Henk de Jong. Ik ben samen 
met mijn twee zoons een klein maar knus bedrijf begonnen in Rotter-
dam. Na ruim 25 jaar in diverse landen te hebben gewerkt als in meu-
belstoffeerder/ontwerper en restaurateur (o.a. in Engeland, Italie en 
Frankrijk), ben ik weer terug op eigen bodem.

Samen met mijn twee zoons, die zelf ook ruime ervaring hebben in 
stoffering en leerbewerking, ben ik bewust een klein bedrijf begonnen, 
zodat wij nog de ouderwetse kwaliteit en service kunnen bieden zoals 
het vroeger was.

Tevens verzorgen wij ook complete verhuizingen voor senioren, want 
na jaren van land naar land te zijn verhuist weten wij hoeveel zorgen en 
ongemak dit met zich meebrengt, wij hebben daar ruime ervaring in.

Bij ons staat goede kwaliteit en service op de eerste plaats, en heten 
wij u van harte welkom in onze winkel met open werkplaats. De koffie 
staat voor u klaar.

Stoffeerwerk
Wij stofferen al uw eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en sofa’s. Wij zijn 
gespecialiseerd in Artifort, Leolux, Rolf benz, Pander en Oisterwijk meubelen. 
Ook kunnen wij uw stoelen of bankstellen voorzien van nieuwe vullingen. Zit 
of ligt u slecht vanwege lichamelijke klachten dan kunnen wij u helpen. Met 
een vulling aan uw houding aangepast,  voor een perfect comfort.

Leerbewerking
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a. stiknaden, uitgerekt leer in-
nemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren banken of stoelen, en leer opnieuw 
inkleuren, dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur van het leer. Uiteraard stof-
feren wij ook uw stoelen en/of bankstellen met het beste kwaliteit leer. Ook 
reparaties en inkleuren van Chesterfield.

6 standaardpunten van ons bedrijf

‘‘Kwaliteit kent
geen tijd,

wél een adres!”

Restauratiewerk
Bij ons kunt u ook terecht voor het restaureren, verstevigen en lijmen (Met 
beenderen lijm) van alle soorten antieke kasten, kabinetten, bureaus, stoelen 
en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of 
politoerlagen. Hebt u last van houtworm? Wij kunnen dit voor u verhelpen! 
Hebt u stoelen met biezen of rieten zittingen die kapot of beschadigd zijn, dan 
kunnen wij die gedeeltelijk of geheel vernieuwen. Dit gebeurt op een ouder-
wetse en handmatige manier.

* Gratis halen en brengen
* Altijd vijf jaar garantie
* Grote collecties stof en leer

* Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
* Service en kwaliteit
* Geen aanbetaling

Senioren verhuizingen
Wij bieden u een unieke service van seniorenverhuizingen aan. Desgewenst 
hoeft u zelf niets te doen, wij kunnen alles voor u verzorgen, zoals: het inpak-
ken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken, en alle gaten en kie-
ren wegwerken. Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken 
en plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het aansluiten van 
alle electrische apparatuur. Ook hebben wij een samenwerkingsverband met 
twee erkende bedrijven voor het verzorgen van vloerbedekking, gordijnen en 
behangwerk. Dit alles wordt met de grootste zorg gedaan. Ook kunt u een 
gedeelte zelf doen, dat drukt natuurlijk de kosten. 

Leo Peute Schilderwerken

Voor al uw saus- en schilderwerk 
zowel binnen als buiten
Tel.: 06 - 41 49 44 09

Email.: marbella790@hotmail.com

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

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

LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE
ABA

Automobielbedrijf
KLOPPERS

Metaalhof 54-56  3067 GM  Rotterdam
Tel. 010-4554980 Fax 010-4569065

www.kloppers-autobedrijf.nl
Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel

en Oldtimer reparaties.
Nu ook voor 

brommobielen

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.

’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

Schoonmaken
en restaureren 

van schilderijen 
Martine van der Plas
* 010   4611662
www.martinevanderplas.nl

Uw oude super 8-fi lmpjes of
videoband overgezet naar DVD
Bel voor inlichtingen 0626-834-840

of kijk op www.depcmonteur.nl

Advies, reparaties, onderhoud en installaties

I&P Computerservice
VOOR UW COMPUTERPROBLEMEN
TELEFOON:0181-649831
MOBIEL:06-15422495

(OOK ’S AVONDS EN WEEKEND)
NO CURE, NO PAY

www.inpc.nl / info@inpc.nl

0180 619 411

Autobanden nieuw/gebruikt
vanaf 12 euri allin

ook Smart, scOOter, oldtimer, caravan, 
24u service/ afspraak, in/verk/ruil/huur.

Lek/tril/lawaai/reserve/wiel/eenlingspecialist

BANDje VERSTANDje

Paul Bestebreurtje  Barendrecht

de POPULIER
AUTODEMONTAGE EN HANDELSONDERNEMING

V
O
F

‘N AUTOWRAK? BEL DAN: 010 - 421 65 00
WWW.DEPOPULIER.COM

Nikkelstraat 97 • 3067 GR Rotterdam • Fax: 010 - 420 14 87 

1 jaar

De OudDe OudDe Oud
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Gedurende het gehele bestaan 
van de RETM, die later RET 
ging heten, is het éénmaal 
gebeurd dat een tram op zijn 
zijkant kwam te liggen. Dat 
gebeurde op donderdagavond 
27 juli 1944 om 18.52 uur; de 
splitsing van tramsporen op de 
kruising van Wolphaertsbocht 
en Dorpsweg was de precieze 
locatie. De foto die als vraag 
diende, werd gemaakt vanaf 
een 1ste verdieping van een 
huis op de Dorpsweg. En 62 
jaar + 1 maand later was 
DOR-fotograaf Erwin Bakker 
wéér welkom in het huis op de 
Dorpsweg om zijn ‘nu-foto’ te 
maken. Dank aan ‘die vriende-
lijke mevrouw’!

Waar was dat nou?

Foute oplossingen spraken over 
de Schiekade/Walenburgerweg, 
Schieweg/Bergselaan, Marconiplein, 
Spanjaardstraat/Schiedamseweg,
’s-Gravendijkwal/Rochussenstraat 
(heeft dáár ooit een tram gereden? 
Avds), Teilingerstraat/Schiekade, 
Schiekae/Ungerplein en Wolphaerts-
bocht/Boergoensestraat.

Een compleet antwoord gaf  Kees 
Bessens uit Berkel en Rodenrijs: 
“Op donderdag 27 juli 1944 vindt 
een ontsporing plaats, zoals tot op 
de huidige dag bij de RET niet meer 
zou voorkomen. Motorwagen 478 
met bijwagen 1020 van lijn 12 rijdt 
op de Wolphaertsbocht en nadert 
met hoge snelheid de splitsing bij de 
Dorpsweg. Hier ligt de wissel om 
in te rukken naar de rechts nabij-
gelegen remise Charlois. Ondanks 
dat de opdracht voor het personeel 
van inrukkende rijtuigen luidt, 
dat dit wissel altijd moet worden 
teruggelegd voor het doorgaande 
tramverkeer naar Charlois, blijkt de 
laatst inrukkende tram dit verzuimd 
te hebben. De bestuurder gaat er 
vanuit, dat het wissel in de juiste 
stand zal liggen en rijdt met vrijwel 
onverminderde snelheid de bocht in, 
waarbij de rijtuigbak in zijn geheel 
van de onderstellen wordt afgerukt 
en kantelt! De koppeling van de bij-
wagen breekt af waardoor deze, tot 
ieders verbazing, in het spoor blijft. 
De bezetter was ervan overtuigd dat 
dit een sabotageactie was, maar er 
werden geen represaillemaatregelen 
genomen. Overigens is deze tram 
weer opgeknapt en jaren later pas 
naar de sloop gegaan.”
Bij zijn oplossing stuurde Kees nog 
enkele foto’s van dit spectaculaire 
ongeluk, die ik u niet wil onthouden.

Kees Bessens heeft een prachtige 
website voor tram-, maar ook Rot-
terdam-liefhebbers: www.tramge-
schiedenis.nl

Goede oplossingen, waarbij ik 
geen enkel commentaar kan 
geven, kwamen o.a. binnen van 
L.H.Andriessen, Ria de Oude, I. 
van As – Kool, Jacq. van der Meer, 
J.H.H.Tolenaar, Martin den Boer, 
P.Hiemstra, A.P. v.d.Stokker, A.P. 
van Eijsden, J.Engelaan, Hans Buys, 
Wim Blocker, E.P.Euser, Ceez van 
Eijsden, Bernard en Toos Piek,  Arie 
Spek, Arie Visser, Riet Blom-van 
Dijk en nog vele anderen.

Foutjes die in de goede oplossingen 
zaten, waren:
a)  de tram ging naar de remise op  
 het Maastunnelplein;
b)  de tram kwam van de remise  
 Maastunnelplein;
c)  door de verduistering kon de  

 bestuurder in het donker de 
 wissel niet zien;
d)  de tram was op weg van Charlois  
 naar Station DP.

Zulke dingen schreven b.v. 
W.Y.Faber, Jelle Drijfhout, Clasien 
en Bart Lamers, B.Nederlof, Corrie 
Roobol en tientallen anderen.
Terwijl wij ook heerlijk op onze 
zijde lagen, visten we de goede 
oplossing van Nel Huurman-Borsten 
uit de bijna 200 inzendingen: “Op de 
foto zie ik dat de tram is gekanteld 
op Wolpheartsbocht - Dorpsweg in 
Rotterdam Zuid. De tram kwam, 
dacht ik, vanuit de richting Brielse-

laan.  Links op de hoek van de rij 
huizen die je achter de gekantelde 
tram ziet, was een Postkantoor. 
Even naar rechts, maar niet meer te 
zien op deze foto, was de Maxi-
miliaanstraat, daar was vroeger de 
Maximiliaanschool waarop ik als 
kind van 1951 tot 1958 op school 
heb gegaan. Achter de Maximili-
aanstraat en het blok huizen waar 
je op de foto naar kijkt, reed “Het 
Moordenaartje”. Het treintje reed 

met hoge snelheid vanuit de richting 
Brielselaan, langs het park aan ‘t 
eind van de straat waar onze school 
stond, via de Boergoensevliet in de 
richting Oostvoorne. Tijdens mijn 
lagere schoolperiode hebben zich 
heel wat drama’s afgespeeld rond dat 
treintje. Als het treintje eraan kwam, 

was het voor sommige grote jongens 
een uitdaging achterop te springen 
en een stukje mee te rijden op de 
treeplank. Bij het op of eraf springen 
gebeurden vaak de ongelukken. 
Vaak met schrammen en blauwe 
plekken, maar ook een keer met de 
dood tot gevolg. 
Op de hoek van de gekantelde tram 
gebeurden ook regelmatig ongeluk-
ken. Zo heb ik ook een keer een 
gekantelde vrachtauto gezien waar-
onder een politieagent doodgedrukt 
was. Zijn hoofd stak nog net buiten 
de wrakstukken uit. Eigenlijk zag 
ik dit meteen weer voor me toen ik 
deze foto in de krant zag. 
Inmiddels ben ik al 40 jaar weg uit 
Rotterdam. Maar mijn broer woont 
er nog steeds. 
Toen ik laatst bij hem op bezoek 
was, zag ik deze foto in het krantje 
staan en wist meteen dat hij op de 
hoek van de Wolphaertsbocht ge-
maakt moest zijn, of vergis ik me?
Terschellingstraat 10
1339 TD ALMERE

Oplossing
“Waar was 
dat nou 20”

TOEN NU

‘Vroeger’ (en dat is echt niet zó lang geleden) kon je de Rotterdamse 
tram in de kleinste wijkstraatjes tegenkomen. Zo ook deze keer!
Lees aub het lijnnummer niet als een 2; het is gewoon een vraagteken.
De buurt is enigszins veranderd, maar de locatie waar de tram naartoe 
gaat, is door de jaren heen hetzelfde gebouw voor een soort liefhebbers 
gebleven.

Juist, waar was dat nou, waar de tram nu staat?
Oplossingen vóór 18 september 2006 per post zenden aan
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ  Rotterdam
of via email naar
waarwasdatnou@xs4all.nl

Een Rotterdamse attentie wacht op de gelukkige winnaar.

Nieuwe opgave
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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

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

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-Rotterdammer o.v.v. abonnement.
Vergeet niet uw adres-
gegevens te vermelden! 

.... 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....

GEEN VERVOER?
UNIEKE GRATIS TAXISERVICE

Bij aankoop van een complete comfort ledikant

TAXI

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 ®

Metaalhof 55 Rotterdam - Alexanderpolder
Tel.: 010 - 850 41 50, www.motorhuis.nl

KNIP UIT, NEEM MEE !!
U laat uw auto uitsluitend behandelen door vakmensen, u rekent 
op uitstekende service en nette behandeling. U wilt zowel voor 
uw auto als voor het onderhoud niet teveel betalen. U kiest voor 
Het Motorhuis!!

NEEM DEZE KNIPBON MEE BIJ UW 
BEZOEK DAN ONTVANGT U TER 
KENNISMAKING EEN PRAKTISCH 
WINTERPAKKET ... GRATIS!!
(één pakket per bezoeker/klant, zolang de voorraad strekt)

Walenburgerweg 110-114
3033 AK  ROTTERDAM
tel.  (0031)10 - 465 34 07
fax: (0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl

Alle geselecteerde merken printer-
schrijf-foto en tekenpapier

Alle kantoorartikelen op voorraad

Kom langs of vraag een offerte aan

Waar krijgt u momenteel nog een vak-
kundig advies?

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!
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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’.

------------------------------------------------
Familierecht
------------------------------------------------
Erf- en schenkingsrecht
Mijn schoonmoeder is overleden. De 
erfgenamen zijn schoonvader en vijf 
kinderen onder wie mijn vrouw. Kinderen 
laten erfenis geheel aan hun vader. De 
oudste dochter (geen kinderen en van wie 
haar man al was overleden) trekt bij mijn 
schoonvader in en vormt met hem één 
huishouden. Vervolgens overlijdt hij. De 
dochter neemt automatisch vrijwel alles 
over. Niemand van de andere kinderen 
vraagt aan hun oudste zuster iets over 
de fi nanciële kwesties. Ook zij overlijdt. 
Het blijkt dat zij een testament had laten 
maken waarbij één zus tot erfgenaam 
was benoemd. De drie andere kinderen 
dachten dat hiermee de kous af was, maar 
nee, nu komt het eigenlijke dilemma. Ook 
deze zus (de enige erfgenaam) komt te 
overlijden. Zij zou (ooit) in gemeenschap 
van goederen zijn getrouwd.
We zitten nu met de volgende vragen. Kan 
een notaris of advocaat erachter komen of 
en zo ja hoeveel er oorspronkelijk op de 
bankrekening stond van mijn schoonvader 
bij zijn overlijden? Kan de oudste zus zo-
maar alles aan één zus nalaten, ondanks 
spullen en (zeer waarschijnlijk) geld 
van de ouders? Hoe kunnen we erachter 
komen of de laatst overleden zus in ge-
meenschap van goederen was getrouwd? 
Haar man gaat nu over alle spullen die 
eens van de ouders waren en heeft veel 
aan kennissen en een nicht testamentair 

geschonken. Moet een notaris niet automa-
tisch andere familieleden in kennis stellen 
van de inhoud van een testament?  Kunnen 
familieleden op aanvraag de inhoud van 
een testament te weten komen?
Toen uw schoonmoeder overleed hebben 
de (eigen) kinderen, afgaande op wat u 
beschrijft, kennelijk afstand gedaan van 
hun erfdeel. Dat kan! Daarop kunnen ze 
later dan ook niet terugkomen tenzij ze 
niet afstand hebben gedaan en hebben vast-
gelegd dat hun kindsdeel een vordering op 
de langstlevende (uw schoonvader) blijft 
die pas wordt afgerekend als hij overlijdt. 
Zoals u het beschrijft is dat niet gebeurd. 
Vervolgens trekt de oudste dochter in bij 
haar langstlevende vader en vormt een 
huishouden. De vader overlijdt en het 
merendeel van zijn nalatenschap gaat au-
tomatisch naar deze dochter (was er geen 
testament?). Dat kan ook als de andere 
kinderen daartegen geen bezwaar maken 
en bijvoorbeeld hun erfdeel opeisen.
Hierna overlijdt ook zij. Zij heeft een tes-
tament laten opmaken waarbij één zus tot 
erfgenaam is benoemd. Dat kan ook! Was 
er geen testament geweest dan waren haar 
echtgenoot en eventuele kinderen erfge-
naam geweest, maar die heeft zij kennelijk 
niet. Zonder testament waren de broers en 
zussen allen erfgenaam geworden.
Vervolgens komt ook deze zus weer 
te overlijden. Dan zijn haar wettelijke 
erfgenamen in volgorde haar kinderen en 
haar echtgenoot en daarna pas haar broers 
en zussen.Zij heeft ook kennelijk geen 
kinderen en dus is haar echtgenoot (met 

wie zij in gemeenschap van goederen was 
getrouwd, maar dat doet weinig ter zake) 
haar enige erfgenaam. 
U vraagt of de notaris (of een advocaat) 
alsnog er achter kan komen hoeveel er op 
de bankrekening staat van schoonvader 
toen hij overleed. Dat zou kunnen maar 
doet niet meer ter zake omdat na het 
overlijden van schoonvader de nalaten-
schap al is verdeeld, zonder dat eventuele 
potentiële andere erfgenamen bezwaar 
hebben gemaakt. Dus dit is een gepasseerd 
station.
De oudste zus kan bij testament natuurlijk 
nalaten aan wie zij wil. Daarin hebben de 
andere broers en zussen dan ook niets meer 
te vertellen. De laatst overleden zus heeft 
kennelijk ook alles aan haar echtgenoot 
nagelaten. Die mag dan ermee doen wat 
hij wil.
Is er sprake van een notaris bij een afhan-
deling van de nalatenschap dan hoeft hij 
alleen maar de erfgenamen aan te schrijven 
en op de hoogte te stellen. De andere 
broers en zussen hebben geen recht op 
inzage in het testament. 
Tot zover ons antwoord afgaande op uw 
nogal omslachtige vragen en niet exact 
aangegeven situaties. Mochten zaken 
anders zitten, dan moeten betrokkenen een 
advocaat in de arm nemen. Dat heeft ook 
alleen maar zin als het om grote bedragen 
gaat.
---------------------------------------------------
Consumentenzaken
---------------------------------------------------
Postbank ‘regelt’ identicatieplicht in 

verzorgings- en verpleeghuizen
Mijn oude moeder woont in een verzor-
gingstehuis. Ik regel haar bankzaken in die 
zin dat zij zelf nog in staat is haar handte-
kening te zetten. Ze komt haar kamer niet 
meer uit en zal bijvoorbeeld nooit buiten 
gaan pinnen. Zij heeft ons gemachtigd dat 
te doen. Nu heeft zij een brief gekregen van 
de Postbank dat zij verplicht is om zelf zich 
op het postkantoor te identifi ceren. Ge-
beurt dat niet dan zou haar bankrekening 
worden geblokkeerd. Zij heeft echter geen 
identifi catiebewijs (alleen een verlopen 
65+-kaart) en je kunt haar met goed 
fatsoen ook niet meer meesjouwen naar 
een postkantoor want dan zou ze volledig 
in paniek raken. Ze zal dus niet aan deze 
identifi catieplicht kunnen voldoen. Wat zijn 
de consequenties?

Voor mensen die zich normaal in de 
maatschappij bewegen zou dat inderdaad 
kunnen inhouden dat zij geen bankzaken 
meer kunnen regelen. Echter voor som-
mige mensen in verpleeg- en verzorgings-
huizen gaan de Postbank en ING Bank een 
regeling treffen. Van de banken komt er 
een persoon langs die gaat controleren of 
hij of zij hoort bij de bankrekening van de 
Postbank of ING Bank. De banken zullen 
in samenwerking met de verzorgings- en 
verpleeghuizen deze extra service organi-
seren. Indien men geen geldig identifi -
catiebewijs heeft, zullen de Postbank en 
ING Bank dispensatie aanvragen bij de 
De Nederlandsche Bank, de nationale toe-
zichthouder op het bankverkeer. Als blijkt 

dat de klant zonder identifi ca-
tiebewijs al vele jaren een rekening heeft 
lopen - volgens een woordvoerder van de 
Postbank is dat bij deze mensen meestal 
het geval -  dan zal men hoogstwaarschijn-
lijk niet aan de identifi catieplicht op het 
postkantoor hoeven te voldoen.
Overigens kunnen deze mensen in hun ge-
meente een identifi catiebewijs aanvragen. 
Vele gemeenten hebben ook ambtenaren 
die dan in het verpleeg- en verzorgings-
huis langskomen en de formaliteiten voor 
de aanvraag van een paspoort of identi-
teitsbewijs verzorgen. De mensen moeten 
wel zelf voor pasfoto’s zorgen. Er zijn 
natuurlijk wel kosten verbonden aan de 
(eigenlijk wettelijk verplichte) aanvraag 
van een identiteitsbewijs en ook aan de 
pasfoto’s. Het is een omslachtige manier, 
maar eigenlijk zijn ook verzorgings- en 
verpleeghuizen verplicht een kopie van 
het identiteitsbewijs van hun inwoners te 
houden. Sommige zorgcentra gaan daar 
nog soepel mee om, zeker als het gaat om 
mensen die al vele jaren daarin verblijven.
--------------------------------------------------
Dierenarts bepaalt zelf zijn tarieven
Ik ben met mijn zieke hond naar de die-
renarts geweest. Hij heeft wat medicijnen 
meegegeven waarvan de hond binnen 
enkele dagen opknapte. Ik knapte zelf 
echter af van de rekening die de dierenarts 
stuurde van 70 euro! Heb ik niet teveel 
betaald?

Dat hangt van de werkzaamheden af die 
de dierenarts heeft verricht en van de 
kosten van de medicijnen. U had natuurlijk 
tijdens het bezoek al moeten vragen wat 
het allemaal ging kosten. Op dat moment 
had u nog kunnen onderhandelen over de 
prijs. Overigens mogen dierenartsen – in 
tegenstelling tot huisartsen – zelf hun 
tarieven bepalen.

Rond het Witte huis 
Een paar maal per jaar gaan mijn man en ik naar de 
expowinkel van het blad “Ons Rotterdam” in het Jan 
Kuytenbrugwachtershuisje op de Geldersche Kade. 
Dan moet ik weer even terug in de tijd en nostalgische 
lucht opsnuiven.

Begin jaren 50 werkte ik bij de 
Medische Dienst van Dr Wesley. 
Het kantoor was op de tweede 
verdieping in het oude gebouw 
van ”de Nationale” op de Boom-
pjes met een prachtig uitzicht op 
de Maas en de Maasbrug. Het 
was een mooi gebouw, ook van 
binnen. Met grote brede trap-
pen en op iedere verdieping een 
rotonde. Als je over de rand keek 
zag je in de diepte de grote hal.
Op de Boompjes stonden nog 
huizen die gespaard waren geble-
ven na het fatale bombardement. 
Zo ook op de Geldersche Kade, 
de Hertekade en het Bolwerk.
Vaak wandelden we tussen de 
middag over de Koningsbrug 
naar de Oosterkade om daar in 
het plantsoentje onze boterham 
op te eten. 
Ik herinner mij een vrouw, die 
om de zoveel tijd de leuningen 
van de Maasbrug liep af te stof-
fen. In het Witte huis was een 
zaak waar kroketten werden ver-
kocht, waar wij fl ink gebruik van 
maakten. Als we onze bestelling 

hadden doorgegeven deed de ver-
koopster een luikje open en riep 
met een vrij schelle stem: “zèèès 
krokèt”. Soms kwam er na ons 
nog iemand om een kroket en 
dan ging het luikje weer open en 
hoorden we: “en nóóóg één!  Dat 
werd op kantoor een gevleugeld 
woord, bij alles riepen wij: “en 
nóóóg één!”
Een collegaatje van mij, Hans 
Hofmeester en nu nog steeds 
mijn vriendin, haalde vaak de 
kroketten, maar op een kwade 
dag viel ze; daar lag ze languit 
op de Boompjes, bovenop de 
kroketten. We hadden erg met 
haar te doen, maar vonden toch 
dat ze dat maar vaker moest 
doen, de kroketten hapten zo wat 
makkelijker weg.
Dat gedeelte rond het Witte huis 
was nog een echt stukje Oud 
Rotterdam waar ik volop van 
heb genoten. Maar uiteindelijk 
werd ook dat gesloopt en blijft 
alleen nog de herinnering.

           Wil Ketting-van Zijl

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

Hans
Roodenburg

Wolter de Waard
huisarts  De pil steekt van wal

Jicht

We spreken van primaire jicht als de 
ziekte ontstaat door overmatige aan-
maak of onvoldoende afbraak van 
urinezuur, waardoor er te veel van 
deze stof in het bloed voorkomt. Het 
gevolg kan zijn dat er uraatkristallen 
in de gewrichten neerslaan, waar-
door ontstekingscellen geactiveerd 
worden die stoffen loslaten die tot 
ontstekingsverschijnselen, zoals 
pijn, roodheid en warm gevoel, lei-
den. Men kan zich ook naar voelen 
en hoofdpijn hebben. Het is vaak 
erfelijk en komt bijna uitsluitend bij 
mannen voor. Is de jicht ontstaan 
door een ziekte, dan spreken we van 
secundaire jicht. Dit verhaal gaat 
echter over gewone (primaire ) jicht.
Jicht kan ontstaan na het dertigste 
jaar. Een aanval kan een aantal 
weken duren, maar met een goede 
behandeling duurt het aanmerke-
lijk korter. Na een aantal aanval-
len kunnen er ophopingen van 
uraatkristallen ontstaan, met name 
aan de oorschelp, handen, voeten, 
ellebogen en knieën. Bij 20 % van 
de patiënten ontstaan nierstenen 
door concentratie van urinezuur. 
Hierdoor kan de nierfunctie in 

gevaar komen. Als de aanvallen 
na het vijftigste jaar ontstaan, is de 
kans op deze complicaties minder 
groot. Hoewel de verschijnselen 
vaak al duidelijk genoeg zijn, is 
jicht mede te bevestigen door het 
urinezuurgehalte van het bloed 
te laten bepalen of door een 
onderzoek te laten doen van een 
gewrichtspunctaat. Bij mensen 
die zogenaamde tophi hebben kan 
jicht onderscheiden worden van 
reumatoïde arthritis door het aan-
tonen van uraatkristallen in deze 
ophopingen van urinezuur. Alcohol 
en plaspillen zijn vaak de oorzaak 
van een jichtaanval. Dit zou komen 
door snelle wisselingen van het 
urinezuurgehalte. 
Jicht wordt vaak samen gezien met 
hoge bloeddruk en suikerziekte. 
Blijft het bij een enkele aanval per 
jaar dan is het goed daar medicij-
nen voor in huis te hebben, die zo 
snel mogelijk dienen te worden 
ingenomen om de duur van de 
aanval te bekorten. Dit zijn gewone 
ontstekingsremmers, die dan wel 
in een voldoende hoge dosering 
moeten worden voorgeschreven. 

Ook is er een medicijn (Colchi-
cine) dat alleen bij jicht werkt. Als 
dit middel werkt, kun je er bijna 
zeker van zijn dat de gewrichtsont-
steking een geval van jicht was.
Komen de aanvallen vaker voor 
(meer dan driemaal per jaar), dan 
is het zaak dit te voorkomen met 
medicijnen die het urinezuurgehal-
te verlagen. Deze middelen dragen 
er ook toe bij dat de tophi verdwij-
nen. Urinezuurverlagers moeten 
echter niet tijdens een jichtaanval 
gegeven worden, omdat ze dan de 
klachten kunnen verergeren.
Krijgt u plotseling een pijnlijk 
warm gewricht, met name tussen 
de voet en de grote teen, maar 
soms ook enkel of knie, dan kan 
dat jicht zijn. Zeker bij mannen 
boven de dertig, bij wie het ook 
nog eens in de familie voorkomt. 
Vaak zijn medicijnen die bij hoge 
bloeddruk worden gebruikt de 
oorzaak. Het komt ook nogal eens 
voor als men vaak te diep in het 
glaasje kijkt.

Jicht is bekend als een pijnlijke aandoening van een gewricht. Meestal is dit het ge-
wricht tussen de grote teen en de voet. Het ontstaat van de ene op de andere dag en 
door de pijn in de teen is het praktisch onmogelijk een schoen aan de desbetreffende 
voet te trekken. 



Closetzitting metClosetzitting met 
bidet in één!bidet in één!

Wij hebben voor u iets nieuws 
als het om uw persoonlijke hygiëne gaat!
- Zachter dan het zachtste toiletpapier....
- Aangenaam, zuiver, fris, warm water....
- Reiniging (wassing) en droging inéén....

- Maakt toiletpapier overbodig....
- Eenvoudig op uw bestaande toilet te installeren....

www.debidetshop.nl
Van der Hoek B.V.

Darwinweg 2, 3225 LZ  Hellevoetsluis
Tel. 0181-326511
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Feesten in het nieuwe Rotterdam
Feestvieren is van alle 
tijden en ik heb wel eens 
het gevoel dat de mooiste 
feesten, de feestelijkste 
feesten, in het verleden 
hebben plaatsgevonden. 

Dat zijn de feesten waar je niet 
bij geweest bent. Ik ben geboren 
in 1944, dus te jong om het te 
vieren, maar ik had bijvoorbeeld 
het bevrijdingsfeest van 5 mei 1945 
wel willen meemaken. Als je de 
beelden daarvan ziet, verhongerd 
en gekweld, maar intens blije, 
lachende mensen, dansend en zin-
gend in de straten en op pleinen vol 
vlaggen en muziek. 

Helaas is er geen feest zonder keer-
zijde, zonder zwarte confetti. Ook 
dat is van alle tijden. Een carnaval 
is niet zelden het ideale decor voor 
een moord. Waar voor de een het 
feest begint, is de ander uitgefeest. 
Tijdens de bevrijdingsdagen fl itsten 
de kappersscharen op de hoofden 
van weerloze vrouwen en meisjes 
om het verschil tussen goed en fout 
zichtbaar te maken. 

Wat is een feest? Volgens de 
defi nitie van het woordenboek is 
het een ‘blijde viering’. Wat is een 
feest in het nieuwe Rotterdam? In 
het oude Rotterdam werd natuurlijk 
ook volop feestgevierd. In 1940 zou 
er een groot feest worden gevierd, 
toen zou worden herdacht dat de 
stad 600 jaar geleden stadsrechten 
had gekregen. Maar dat feestje ging 
niet door, want er was plotseling 
geen stad meer. Er was wel vuur-
werk, maar dat hadden we liever 
niet gezien. 

De eerste algemene feesten in het 
nieuwe Rotterdam stonden in het 
teken van werk, van nut, van hoe 
we de handen uit de mouwen kun-
nen steken. Op Rotterdam Ahoy’ in 
1950 stond het herstel van de haven 
centraal, op de E55 de energie en de 
techniek, voor de Floriade in 1960 
bouwden we in een paar weken 
tijd een toren die we Euromast 

noemden, waarop men de stad in 
wederopbouw kon bekijken, en 
op C70 zweefden we in stoeltjes 
over de modellen en maquettes van 
havengebieden en energiecentrales.

Daarna moesten we het lange tijd 
alleen met Koninginnedag doen. 
Privé was en is er natuurlijk elke 
dag wel wat te vieren. Verjaarda-
gen, bruiloften, geboortes, jubilea, 
enzovoort. Wat dat betreft is het 
elke dag feest. Maar pas in 1990 
zouden we weer een feest voor 
iedereen krijgen, toen de stad 650 
jaar bestond. Een mislukt feest, een 
soort kermis in de regen, dat met 
ruzie en schulden eindigde. 

Het is alweer een tijd geleden, 
in 1999, dat er een huldiging 
van Feyenoord op de Coolsingel 
plaatsvond. Burgemeester Opstelten 
was net in functie. De Coolsingel 
stroomde vol blije mensen, het elftal 

liet zich toejuichen. En plotseling 
was het feest een slagveld, er werd 
geschoten, alle ruiten in de omge-
ving sneuvelden en etalages werden 
leeggeroofd. De burgemeester wist 
niet hoe hij het had en verklaarde 
desgevraagd dat het naar was om te 
zien hoe het feest verstoord werd. 
‘Naar’ - een woord uit een meis-
jesboek. Jip en Janneke tussen de 
hooligans.

Wie nu op maandagochtend de 
krant openslaat, leest hoe en waar 
de feestbeesten zich feestelijk of 
beestachtig hebben gedragen en kan 
de geweldsbalans opmaken van het 
wekelijkse feestje dat weekeinde 
heet.

Rien Vroegindeweij

- C’70 Optocht op de Coolsingel. © Gemeentearchief Rotterdam, 1970-1253 -

Open Monumentendag: FEEST!
Zaterdag 9 september 2006
10.00-17.00 uur

Naast traditionele monumenten 
zijn diverse ‘feestelijke’ monu-
menten open voor publiek. Met 
speciale rondleidingen, concerten 
en andere activiteiten. Bijzonder 
is de fi lmcompilatie ‘Feesten in 
Rotterdam’ in het Kriterion van 
Engels op het Groothandelsge-
bouw. Of bezoek Zaal Staal in het 
Beurs-WTC. Zie de folder voor 
het volledige programma van deze 
dag.

Monumentenlezing
donderdag 7 september - 20.00 uur
Nederlands Architectuur instituut, 
Museumpark 25, Rotterdam
Met ‘Grooter Feest Is Er Nooit Ge-

weest. De Brielsche Feesten van 
1872’ door Marlite Halbertsma en 
‘Feesten in het nieuwe Rotterdam’ 
door de Rotterdamse dichter en 
publicist Rien Vroegindeweij

www.openmonumentendag.nl
0900-4034065
Programmafolder verkrijgbaar bij 
VVV Rotterdam Store, Biblio-
theek, CiC en Rotterdam Infocafe

Feesten in het 
nieuwe Rotterdam
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SHIFT_to one

NU KOPEN
=

NU RIJDEN

De Micra en de X-TRAIL zijn tijdens de Takeaway Sale wel heel aantrekkelijk. 

Neem nu bijvoorbeeld de Micra ELLE. Die wordt geleverd zonder levertijd 

maar wel met gratis airco, radio/CD-speler en ELLE accessoires. Uw voor-

deel kan oplopen tot  2.400*! En op de X-TRAIL zit  2.000* voordeel. 

Zo kunt al Micra rijden vanaf  9.995* en X-TRAIL vanaf  25.265*. 

TAKEAWAY SALE BIJ NISSAN
DUIZENDEN EURO’S VOORDEEL!

*OMSCHREVEN ACTIES ZIJN GELDIG BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE X-TRAIL NA AFTREK VAN  2.000 OP DE CONSUMENTENADVIESPRIJS VOOR ORDERS EN REGISTRATIES VAN 10 AUGUSTUS TOT EN
MET 31 DECEMBER 2006 EN OP EEN NIEUWE MICRA NA AFTREK VAN  1.000 OP DE CONSUMENTENADVIESPRIJS VOOR ORDERS EN REGISTRATIES VAN 10 AUGUSTUS TOT EN MET 30 SEPTEMBER
2006. GRATIS COLUMBIA PARKA BIJ AANKOOP VAN EEN X-TRAIL COLUMBIA. CONSUMENTENADVIESPRIJZEN ZIJN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR 
MAKEN. MIN./MAX. VERBRUIK 4.5-9,6 L/100 KM, RESP. 22,2 - 10,4 KM/LTR. CO2-UITSTOOT VARIEREND VAN 119 GR/KM TOT 231 GR/KM. OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 90/12669/EEG. AANBIEDING IS
GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFGEBEELDE VERSIE KAN AFWIJKEN VAN ACTIEUITVOERING.

NISSAN ROTTERDAM
Metaalstraat 5, 3067 GV ROTTERDAM-ALEXANDER

Tel.: 010-456 33 33 
www.nissanrotterdam.nl

Heel Schiebroek is 9 september 
terug in de jaren vijftig! Want dat is 
het thema voor de komende Kunst-
festivaldag. Inspiratie genoeg! Dit 
jaar bestaat niet alleen de Bewo-
nersorganisatie SBO 50 jaar, maar 
ook het Winkelcentrum Peppelweg, 
de Fotoclub Schiebroek en niet te 
vergeten Rotterdam Airport. En het 
is zo’n leuk thema: u kunt er zelf 
helemaal aan mee doen. De vrijwil-
ligers van het Kunstfestival hebben 
maanden intensief voorbereid: er 
wachten u vele verrassingen! Maar 
kom toch vooral zelf ook in uw 
outfi t van de jaren 50. Heus, het is 
niet zo moeilijk: fl atjes, gympies, 
petticoat of een twinsetje en voor 
de mannen een HOED (met gleuf!).
In Schiebroek is onder meer een 
grote Kunstmarkt en tal van work-
shops, bijvoorbeeld over Annie 

M.G. Schmidt en het kunstenaars-
collectief Cobra. Maar ook over 
UFO’s, Elvis en Marilyn en rock & 
roll. Er zijn allerlei straatartiesten 
en u kunt nog een keer ouderwetse 
straatspelletjes spelen.

Informatie over de activiteiten 
van de Stichting Kunstfestival 
Schiebroek:
Tel. 06-2248 6463
www.kunstfestival.nl

Terug naar vroeger op de Kop van Goeree
Zaterdag 9 september sluit de RTM-stoomtram 
aan de Brouwersdam het zomerseizoen af met de 
traditionele manifestatie rond Open Monumen-
tendag. Bezoekers kunnen tussen 11.30 en 17.00 
u. op kleinere schaal getuige zijn van het eens zo 
drukke tramverkeer van vroeger, zoals het zich 
afspeelde tot 1966 tussen de Zeeuwse en Zuid 
Hollandse eilanden en Rotterdam Rosestraat. 
De Flakkeese klederdrachtgroep “ Eeuwkant” 
komt in aangepaste kledij het eilandelijk karakter 
bij de RTM benadrukken. Passend bij het Open 
Monumententhema “Feest”, loopt door de tram 
een draaiorgelman die met zijn kleine draaiorgel-
tje de sfeer van “toen” schept. Samen met oude 
tractoren en een demonstratie van het inmaken in 
zuur van augurken laat het trammuseum het plat-
telandsleven in de eerste helft van de vorige eeuw 
herleven. In het museum kan nog de jaarlijkse 
wisseltentoonstelling “De RTM verdwijnt van 
Voorne Putten” worden bezocht. Tenslotte is er 
nog een grote kans op een muzikale verrassing….
Er rijden extra trams tussen de Remise en Port 
Zélande, vertrek 13.30 u.,14.00 u. en 15.00 u. 
vanaf het RTM-museum aan de Punt-West. De 
reguliere museumstoomtrams vertrekken om 
11.30 u. (echter met dieseltractie), 13.00 u., 14.30 
u. en 16.00 u. vanaf de remise.

- Met de RTM op volle stoom de herfst in.-

Eén van de monumenten 
die zaterdag 9 september 
open is, is de oudste kerk 
van Rotterdam: de Hil-
legondakerk te Hillegers-
berg.

Of u nu goede of slechte herin-
neringen heeft aan de kerk van uw 
jeugd, het is de moeite waard dit 
monument te bezoeken. Vóór het 
jaar 1000 wordt de kerk al in akten 
genoemd. De huidige vorm van de 
kerk dateert uit de 17e eeuw. De 
kerk bezit tien prachtige glas-in-
loodramen met bijbelse voorstel-
lingen. De consistoriekamer is 
in rococostijl. Het majestueuze 
orgel dateert van 1830 en laat van 
‘zich horen’. Zaterdag 9 septem-
ber bespeelt organist Aad van der 
Hoeven ieder uur het orgel, zijn er 

rondleidingen in de kerk en over de 
begraafplaats en is er een videover-
toning over de kerk. Speciaal op 
Open Monumentendag is er een 
kleine expositie van schilderijen 
van de in 1955 overleden Hil-
legersbergse schilder/glazenier 
Marius Richters waarvan de kerk 
o.a. twee glas-in-loodramen bezit. 
De kerk met de kasteelruïne ligt 
op een ‘heuvel’. Kent u de legende 
van reuzin Hillegonda? Rondom 
de kerk is terrasvormig het kerkhof 
met ondermeer het graf van Marius 
Richters en de schilder Hendrik 
Chabot. De kerk is toegankelijk 
voor rolstoelen (wel het heuveltje 
op, maar daar helpen we wel bij) 
en er is een invalidentoilet. De kerk 
is open van 10.00 tot 16.00 uur. De 
Monumentendag wordt om 16.00 
uur afgesloten met een vesper. 

Daaraan werken ds. D.M. van de 
Linde (overdenking) en Aad van 
der Hoeven (orgel) mee. Om 14.00 
uur geeft de heer Stapelkamp een 
rondleiding door de dorpskom van 
Hillegersberg. Verzamelen in de 
kerk.
Orgelspel in de kerk, een kopje 
koffi e, genieten van een mooie 
omgeving of een wandeling door 
Hillegersberg? U kunt er een leuke 
(monumenten)dag van maken met 
uw familie of vrienden.

Feest in en rond de kerk!
De kerk?

Schiebroek in ban 
van ‘the fifties’
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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!

Leonie de Visser komt uit 
Hoogvliet. In haar praktijk voor 
alternatieve geneeswijzen maakt 
ze gebruik van behandelings-
methoden die gebaseerd zijn op 
gecombineerde geluidsgolven 
en magneetvelden. Vijftien jaar 
geleden ben ik aan een ap-
paraat daarvoor gaan werken; 
inmiddels is het zesde model 
gereed en zijn er patenten 
verleend op de apparatuur. De 
beide technieken vullen elkaar 
aan. Het is een pijnloze en zeer 
patiëntvriendelijke behandel-
wijze, die ook nog eens prima 
resultaten geeft. Amputaties en 
gangreen zijn ermee te voorko-
men, vaatvernauwingen worden 
verminderd of zelfs opgeheven. 
Het principe van de RT-220 
(resonantietherapie) komt in het 
kort gezegd neer op het via de 
voetzolen in het lichaam bren-
gen van geluidsgolven, gecom-
bineerd met magneetvelden van 
een specifi eke frequentie. De 
patiënt ligt daarbij ontspannen 
achterover. De geluidsgolven 
dringen via de huid in het 
lichaam en stijgen zelfs door 
tot het hoofd. De lichaamsvloei-
stoffen en het weefsel dienen 
daarbij als geleider voor de ge-
luidsgolven. Waar de resonantie 
(plaats van een vaatvernauwing) 
optreedt, geven de trillingen 
hun energie af. De energieover-
dracht resulteert in de geleide-
lijke afname van de vernauwing. 

De RT-220 is inmiddels een 
mobiel apparaat dat op een 
gewone wandcontactdoos kan 
worden aangesloten. Standaard 
duurt een behandeling ongeveer 
20 minuten

Testresultaten en 
onderzoeken
Op het ogenblik wordt er een 
groot klinisch onderzoek opge-
zet in Berlijn met dr. Ragg. Deze 
arts had tot voor kort zelf ook 
knieklachten, maar na nog geen 
10 minuten aan het apparaat 
te hebben gezeten, mompelde 
hij: ‘es geht’. Een paar weken 
later klom hij in de bergen 
zonder een centje pijn. Bij de 
eerste testen met het apparaat 
rapporteerde hij dat een patiënt 
van hem die al 6 maanden plat 
op bed lag, binnen 3 weken 
weer kon lopen. ‘Dit soort gelui-
den horen wij aan de lopende 
band,’ aldus mevrouw de Vis-
ser. ‘Wij hebben verschillende 
mensen geholpen die al jaren 
klachten hadden en voor een 
beenamputatie in aanmerking 
kwamen, die na een kuur van 
RT-220 hebben ondergaan, hun 
been konden behouden. Een 
van onze eerste patiënten, dhr. 
Paasse uit Soest, 83 jaar, had 
15 jaar geleden nog maar kort 
te leven. Deze man geniet nu 
volop van het leven. Hij loopt, 
fi ets en rijdt in zijn auto weer 
overal naar toe. 

Sovaat Medical werkt met een 
aantal artsen en een internist 
samen

Bij welke klachten?
De resonantie Therapie kan 
gebruikt worden bij bloedvatver-
nauwing. 
Symptomen hiervan zijn onder 
andere chronische pijn in armen 
en/of benen, koude voeten en 
ledematen, zwart-blauwe en 
bleke voeten en/of handen, 
kramp, vermoeide benen bij het 
lopen, niet genezende wonden 
(diabetici), duizeligheid, oor-
suizing en concentratiestoornis-
sen, pijn in de hartstreek. De 
therapie blijkt echter ook te 
werken bij gewichts-, spier- 
en zenuwaandoeningen, 
kneuzingen en sportblessures, 
moeilijk geneesbare botfrac-
turen, reuma. Het streven van 
Leonie de Visser is dat iedereen 
gebruik kan maken van deze 
patiëntvriendelijke therapie.

Alleen thuisbehandelingen. 
Tevens diverse andere 
therapie behandelingen 
mogelijk voor overige 
klachten.

Voor meer informatie:
Leonie de Visser
010-4167177
06-23593980
www.sovaatmedical.nl
Email: sovaat@chello.nl

‘Werking is wonderbaarlijk’
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. De wetenschap maakt dan ook telkens 
nieuwe vorderingen die alom verbazing wekken. Dit laatste deed Leonie de Visser 
van de firma Sovaat Medical; al 31 jaar actief in de alternatieve geneeswijze en 
sinds 15 jaar bezig met de ontwikkeling van het apparaat RT-220. Dit is inmiddels 
operationeel. Het valt niet mee om het wantrouwen dat medici bij elke nieuwe 
vinding hebben weg te nemen. Vandaar dit artikel over Sovaat Medical en de RT-220, 
omdat hart- en vaatziekten nog altijd doodsoorzaak nummer één zijn in ons land. 
Hoe eerder daar verandering in gebracht kan worden, hoe beter het is.

Medisch apparaat tegen vaatvernauwing
(Advertorial)

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

Een natuurtalent... 
De oproep in De Oud-Rotterdammer om 
herinneringen aan Faas Wilkes in te 
sturen naar de redactie heeft een groot 
aantal reacties opgeleverd. Veel van 
jeugdvrienden van Faas, die verhalen kun-
nen vertellen die bij de meeste lezers niet 
of minder bekend zijn.

Stuk voor stuk vertellen zij over hun jonge jaren in de 
omgeving van de Soetendaalseweg. Uit al die verhalen 
blijkt dat Faas een natuurtalent was, die zijn vrienden op 
sportief gebied op vrijwel alle fronten de baas was. Maar 
ook kwamen er herinneringen binnen aan de professione-
le voetballer Faas Wilkes, die successen vierde in binnen- 
en buitenland. In deze uitgave van De Oud-Rotterdammer 
krijgt u vast een klein voorproefje van de reacties, maar 
in de volgende uitgave publiceren we nog veel meer over 
Faas Wilkes in zijn jonge jaren. Een greep uit de reacties.

Cees van Eijzden schrijft over de jaren zestig, toen hij als 
kleine jongen getuige was van de terugkeer van Faas bij 
Xerxes. Hoe hij vanuit Blijdorp de wedstrijden bezocht 
aan de oude Xerxesweg en soms naar binnen piepte.
Wim Le Noble was een jeugdvriend, die samen met Faas 
de ambachtsschool in de Tamboerstraat bezocht en nog 
goed weet hoe hij keer op keer verslagen werd met biljar-
ten, waarvoor Faas al net zoveel talent leek te hebben als 
voor voetballen.

Bij de heer Van Kleef staan de wedstrijden nog helder voor 
de geest die Faas speelde tegen het Rotterdams elftal (met 

Valencia) en bij clubs als Fortuna ’54, VVV en Xerxes.
Piet Huurman kwam uit dezelfde buurt. Faas was zestien 
jaar ouder, maar een groot voorbeeld voor Piet. En bij 
Bram Bos moet je zijn als je allerlei leuke weetjes over 
Faas wil horen. De archivaris van Xerxes heeft ze allemaal 
op een rij en somt moeiteloos data en prestaties op van een 
van de beste voetballers die ons land gekend heeft.

Weet je nog.....Faas WilkesWeet je nog.....Faas Wilkes

-  Faas keerde na een fantastische carriere in 1962 terug bij 
Xerxes en debuteerde voor eigen publiek met een 8-0 zege 

op NOAD.  -

BESTELBON
Ogen als schoteltjes 16,95
Mijn Looppad  14,00
Onder de Trap  15,00
Rob, Babyboomer  13,95
Rotterdamse Stegen  14,95
Mijn Vader die in de hemel is  16,95
Waltzing the waves 12,95
Opgegaan in Lucht 
(Herinneringen aan jazz in Rotterdam) 12,95

 Rotterdam met een knipoog
 Deel 1 14,95
 Deel 2 14,95
 Deel 3 14,95
Obers per uur 14,95

CD’s
CD Café Rotterdam 12,95
CD Terug naar Rotterdam 17,50
CD Waltzing the waves 19,95

  + Verzendkosten              3,95
   

Naam

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Email

www.deoudrotterdammer.nl
Virtuele boek/cd-winkel voor Oud Rotterdammers
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De ‘chemie’ van Joop van Caldenborgh 
Hij is de grootste kunstverzamelaar van Nederland en één van de succesvolste zakenlieden 
van de Rotterdamse regio. Joop N. A. van Caldenborgh (65) heeft in zijn eigen optiek drie 
voorwaarden waar een goed zakenman aan moet voldoen. “Hij moet creatief zijn, ideeën heb-
ben, hoog met stip, anders wordt het niets. En hij moet die ideeën kunnen verwezenlijken en 
volgens de nieuwe tak van sport kunnen managen”, zegt hij resoluut.

Als oprichter in 1970 van het Rot-
terdamse chemieconcern Caldic 
heeft hij nu zo’n 1000 man in 
dienst met vestigingen in verschil-
lende Europese landen, in China en 
Thailand. Op jaarbasis maakt zijn 
concern een omzet van ruim 500 
miljoen euro. Rotterdam koos hij 
destijds bewust als vestigingsplaats 
vanwege de nabijheid van de petro-
chemische industrie en de haven. 
Van 1997 tot 2002 was Joop van 
Caldenborgh voorzitter van de Rot-
terdamse Kamer van Koophandel.
Zijn onlangs, in de gezegende 
leeftijd van 98 jaar, overleden 
vader P.M. van Caldenborgh was 
timmerman. In 1940 kreeg hij een 
aanbod om in Den Haag ambtenaar 
te worden. Hij vertrok uit Rotter-
dam en in hetzelfde jaar werd Joop 
van Caldenborgh geboren, net geen 
Rotterdammer meer.
Kunt u zich uit die periode nog wat 
herinneren?
Van Caldenborgh, lachend: “Ja, 
toen ik vijf was liep ik mee in de 
bevrijdingsoptocht. Maar ook nog 
daarvoor, toen de Duitsers bezig 
waren de straat af te zetten. En die 
vreselijke gaarkeukens herinner 
ik mij ook nog al te goed. Met die 
vieze, verschrikkelijke soep. Ik kon 
het niet door mijn strot krijgen, 
maar moest gewoon droog brood 
hebben. Mijn vader trok er gelukkig 
met zijn fi ets op uit om bij vrienden 
in Limburg eten te halen. Dat moest 
overdag, en mijn vader kwam dan 
midden in de nacht op de fi ets he-
lemaal terug! Later heb ik over die 
episode nog een fi lmpje gemaakt.
Het is wonderlijk hoe selectief het 
geheugen van een jong kind werkt. 
Zo kreeg ik van mijn tante aan het 
einde van de oorlog een hele appel, 
terwijl ik nog nooit van mijn leven 

een appel had gezien. Ik verborg 
die appel als een rijke schat onder 
mijn kussen. En wel zo lang dat 
die op den duur natuurlijk begon te 
rotten. Daar kreeg ik toen écht voor 
op mijn donder! 
En met mijn zussen hield ik wed-
strijden over hoe lang je met een 
boterham kon doen. Heel kleine 
hapjes nemen, zodat je een dag met 
één boterham deed. Ik heb later 
gehoord dat het in Rotterdam heel 
erg was, maar ook wij in Den Haag 
leden vreselijke honger.”

Vlieger
Na de lagere school en het halen 
van zijn HBS-diploma kwam de 
jonge Joop van Caldenborgh bij de 
luchtmacht, waar hij ruim vier jaar 
als vlieger diende. Vervolgens ging 
hij, na een kortstondige carrière 
als autoverkoper, bij een chemisch 
bedrijf werken. 
Van Caldenborgh: “Ik kwam er al 
snel achter dat hoe langer ik daar 
zou blijven werken hoe langer het 
zou duren voordat ik ooit iets te 
zeggen zou krijgen. Dus besloot ik 
op 29-jarige leeftijd voor mezelf te 
beginnen in Rotterdam en stichtte 
in 1970 Caldic Chemie, was ineens 
directeur, hoewel dat op zich toen 
niets voorstelde. Maar ik had het 
wel voor het zeggen en daar ging 
het om.”
Ook volgens de fi losofi e van Van 
Caldenborgh krijg je in het leven 
niets voor niets en zeker succes 
niet. “Niets komt toevallig”, zegt 
hij, “geen succes, ook niet zakelijk, 
je moet ondernemen. Gewoon de 
dingen doen die je moet doen. Er 
vooral niet over praten noch schrij-
ven, maar doen. Dat geldt voor een 
zakenman, maar even veel voor een 
kunstenaar of een kunstverzame-

laar.”
U bent een geslaagd zakenman en 
een bekend kunstverzamelaar. Wat 
is het verschil tussen die twee? 
Van Caldenborgh: “Zo’n groot 
verschil is er niet. Al op jeugdige 
leeftijd, ooit geïnspireerd door 
de kunstenaar Mondriaan, kocht 
ik mijn eerste zeefdrukken en 
schilderijtjes. Lang voordat ik ooit 
zakenman werd. Toen ik 14 of 15 
was, begon ik al naar musea te 
gaan, terwijl mijn vriendjes aan 
het voetballen waren. Mijn eerste 
afwijking, zou je kunnen zeggen. 
Zelf kon ik aardig tekenen en stond 
ik heel open voor mijn liefde, de 
kunst.
Zo is ook de chemie gegroeid 
tussen die twee. Het werken als za-
kenman, rekenen, zakengesprekken 
voeren en de fi losofi sche gesprek-
ken met kunstenaars die anders 
denken, vanuit andere invalshoe-
ken, en ideeën bedenken die goed 
te combineren zijn met een creatief 
ondernemerschap.”
Zijn kantoor van Caldic Nederland 
aan de Blaak staat vol met kunst. 
Kunstwerken vullen alle kamers, 
alle gangen. In zijn eigen directie-
kamer hangen drie schitterende Jan 
Schoonhovens uit 1973, nu één van 
Nederlands toonaangevende kun-
stenaars die Joop van Caldenborgh 
al in een vroeg stadium ontdekte. 
In 1995 ging een grote wens van 
hem en van zijn dochter Yvette 
Huizing van Caldenborgh in vervul-
ling: de opening van de beeldentuin 
Clingenbosch op hun landgoed in 
Wassenaar. 
Over deze beroemde tuin met een 
kunstroute van 2 1/2 kilometer 
werd een prachtboek gepubliceerd 
onder de titel ‘Een verzameling 
beelden’, met werk van gerenom-

meerde Rotterdamse kunstenaars 
zoals Ben Zegers en  Joep van 
Lieshout tussen de internationale 
beroemdheden. Daarnaast is er 
het zo mogelijk nog prachtiger 
uitgevoerde kunstboek over de 
Caldic Collectie, getiteld ‘Imagine, 
you are standing here in front of 
me’, mede tot stand gekomen na 
een overzichtstentoonstelling in 
museum Boymans van Beuningen 
in Rotterdam.

Cultuurprijs
Voor al deze inspanningen ontving 
Van Caldenborgh dit jaar ‘De Cul-
tuurprijs Rotterdam’ uit handen van 
burgemeester Ivo Opstelten. Daarin 
speelde kunstgoeroe Hans Abelman 
van de Internationale Beeldencol-
lectie een verdienstelijke rol op 
de achtergrond. Van Caldenborgh: 
“Zeer vereerd, maar ook zeer ver-
baasd was ik hierdoor. Ik wist niet 
eens dat die onderscheiding bestond 
en dat klopte later ook, waarschijn-
lijk was die pas uitgevonden”, zegt 
hij hartelijk lachend. 
Elke ochtend vroeg zwemt Van 
Caldenborgh zijn baantjes in zijn 
eigen zwembad. “Niet dat ik nu 
zo’n waterrat ben, maar ik moet be-
wegen. Verschrikkelijk leuk vind ik 
dit helemaal niet. Eens liep ik mee, 
in 1986/87 met de Marathon van 
Rotterdam. Binnen de tijd, maar het 
was een jaar lang keihard trainen, 
een hele opoffering. Voor een 
zakenman moeilijk te combineren 
met recepties en al, je alle drankjes 
en hapjes ontzeggend. 
Mijn vriend Bram Peper had ik toen 

uitgedaagd met mij mee te lopen. 
Na lang aarzelen was het antwoord 
van Bram: ‘Als ik je niet beter zou 
kennen, zou ik zweren dat je mij de 
kus des doods wil geven...’’.
Op 1 januari 2007 geeft Joop van 
Caldenborgh de scepter van zijn 
bedrijf over aan zijn zoon Olav. 
Vanaf een vergadertafel kijkt hij nu 
met een haast nostalgische blik naar 
zijn lege leren bureaustoel. “Ik kan 
mijn vreugde haast niet op. Tijd, 
tijd en nog eens tijd is wat een oude 
man nodig heeft”, zegt hij met een 
knipoog.
U heeft als kunstverzamelaar erg 
veel. Is een verzamelaar als u niet 
erg hebberig? 
Van Caldenborgh gaat er even goed 
voor zitten. Een beetje geschrokken 
eigenlijk Dan antwoordt hij eerlijk, 
maar ook weer bijna fi losofi sch: 
“Ja, dat is zo. Als verzamelaar ben 
je best licht hebberig. Maar het 
gekke is, dat ik dat met niets anders 
heb. Niet met kleding of wat dan 
ook.
Laatst heb ik op een veiling in New 
York één van mijn laatste wensen 
in vervulling zien gaan. Ik heb daar 
een vier meter lang beeld gekocht 
van de Engelse beeldhouwer Henry 
Moore, een liggende vrouw. Die 
wordt van 14 oktober tot 28 januari 
tentoongesteld in de Kunsthal in 
Rotterdam. Ik mag dan misschien 
licht hebberig zijn, maar die lig-
gende vrouw van Henry Moore wil 
ik graag met elke Rotterdammer 
delen.”

Jim Postma 

- Joop van Caldenborgh: “Niets komt toevallig” (foto Paul Hošek) -

- Het Caldic-kantoor aan de Blaak staat vol kunst (foto Paul Hošek) -
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Binneweg Kozijnen

Op en top
wooncomfort
De prachtige kozijnen van Allround Kozijnen zijn
verkrijgbaar in verschillende materialen en in iedere
gewenste stijl: sfeervolle houten kozijnen, krachtige
aluminium kozijnen of onderhoudsvriendelijke
kunststof kozijnen. De op maat gemaakte kozijnen
zijn bovendien leverbaar in vele kleurstellingen. 

Waar u ook voor kiest, u kunt altijd rekenen op top-
kwaliteit en een vakkundige montage.  

We nodigen u van harte uit in onze showroom en
adviseren u graag over de vele mogelijkheden. 

Binneweg Kozijnen
Aelbrechtskade 122, 
3023 JE Rotterdam

T 010 - 477 66 60
F 010 - 476 06 27
E binnewegkozijnen@allroundkozijnen.nl

Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.30 uur. 
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

ALUMINIUM KOZIJNEN

HOUTEN KOZIJNEN

KUNSTSTOF KOZIJNEN

KOZIJNRENOVATIE & BETIMMERINGEN

DAKKAPELLEN & DAKVENSTERS

SERRES & OVERKAPPINGEN

tel. 010-2907307
info@fi scoop.nl

Belastinghulp voor iedereen!

 Een sterfgeval is een klap.
De administratieve rompslomp daarna is een 

bijkomende zorg. Een zorg die u liever niet hebt. 
Fiscoop neemt uw belastingzorgen over.

Ook voor de aangifte successierecht 
hanteert Fiscoop een vast tarief.

Bel voor een afspraak.

9,95

EEN BIJZONDER CADEAU!!
Deze prachtige BEWAARBOX is te koop in diverse win-
kels of te bestellen bij De Oud-Rotterdammer.  Wilt u de 
BEWAARBOX bestellen, maak dan € 13,70 (incl. € 3,75 
verzendkosten) over op giro 4220893 t.n.v. de Oud-Rotter-
dammer te Nieuwerkerk a.d. IJssel. Vergeet niet uw naam 
en adresgegevens te vermelden. De BEWAARBOX is ook te 
bestellen via internet: www.deoudrotterdammer.nl

De bewaarbox is verkrijgbaar bij:
Rotterdam:
Archiefwinkel, Coolsingel
Rotterdam Store, Spaanse Poort 26
Boekhandel Van Rietschoten, Keizerswaard 8
Van Rietschoten Office Point, Keizerswaard 26
Kantoorvakhandel van Landegem, 
Walenburgerweg 114
Tabac&Gifts, Van Beethovensingel 30
Tabac&Gifts, Rododendronplein 5a

Multishop Boden, Binnenhof 21
Boekhandel van der Pol, Kouwenoord 73
Capelle a/d IJssel: Boekhandel Nic Visser, 
Centrumpassage 45-49. 
Hoogvliet: Boekhandel Voskamp, Binnenban.
Brielle: Bruna, Voorstraat 30, 

Maassluis: Boekhandel Koningshoek, 
Koningshoek 15-16.
Oud-Verlaat: 
Dijkshoorn, Wollefoppenweg 101.
Krimpen a/d IJssel: Boekhandel de Korf
Hendrik-Ido-Ambacht: 
Bruna, wc De Schoof

Ossenisseweg 115, 3086 KX, Rotterdam 
(Slinge), Gratis parkeren

Tel.: 010 - 481 45 09/ 06 20 85 49 06

Hygiene staat bij ons voorop. 
Wij bieden vakbekwaamheid

Dames en heren kapsalon
Kunt u niet naar de kapsalon?
Dan komen wij wel naar u toe!
Knippen
voor maar               € 9,95

Bel 010 - 481 45 09/ 06 20 85 49 06 
voor een afspraak

Wimper extension
van € 25,- voor € 22,50

Pas geopend 

in de Slinge!



De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 5 september 2006 pagina 13

In het spionnetje

door Aad van der Struijs

Dankzij Arie Spek uit Dordrecht (een man die ik via De Oud Rotterdammer heb leren 
kennen en waarmee nu een hartelijk band bestaat), weerkaatst dit spionnetje de nodige 
nostalgische herinneringen.

Arie kwam bij mij in beeld, toen 
hij een oplossing van een Waar 
was dat nou-foto instuurde. Het 
was de foto met het noodgebouw 
van ‘De Rotterdammer’, met 
daarbij mensen die naar verkie-
zingsuitslagen keken. Arie Spek 
schreef, dat zijn vader jaren bij 
die krant gewerkt heeft.
In hetzelfde witte gebouwtje aan 
de Witte de Withstraat, waar de 
oude Spek z’n loon verdiende 
(destijds sprak je nog niet over 
salaris), was ook het Dagblad 
Trouw gevestigd. En bij dié 

krant begon ik op maandag 15 
december 1952, twee dagen 15 
jaar oud, aan de eerste stappen 
op mijn arbeidspad. Bij Trouw 
leerde ik niet alleen m’n col-
lega’s kennen, maar we liepen 
binnendoor ook gewoon naar de 
collega’s van De Rotterdammer. 
En daar heb ik de oude Spek in 
z’n stofjas leren kennen!
Arie en ik hebben veel 
(levens)punten die gelijk zijn; 
griezelig soms als je merkt wat 
‘vreemden’ allemaal van je 
weten. Het laatste dat we ontdekt 
hebben, is hetzelfde krijgs-
machtonderdeel, waar we allebei 
dienstplichtig onder de wapens 
zijn geweest: de cavalerie. OK, 
Arie zat bij de Huzaren van ’t 
Bordeel…..eh, sorry..Huzaren 
van Boreel en ik diende de Huza-
ren van Prins Alexander. Maar we 
zaten wel beiden in Amersfoort!

Gescheiden afval
Natuurlijk lazen we thuis een 
‘gristelijke’ krant; ik herinner me 
geen andere krant dan De Rotter-
dammer. Het Dagblad Trouw von-
den m’n ouders ‘té streng’, maar 
die krant was dit niet, toen ik 
voor 45 gulden bruto per maand 
daar ging werken. Ondanks dat ik 
van m’n werk zowel Trouw, als 
De Rotterdammer meekreeg (of 

was het meepikte?), m’n ouders 
bleven abonnee van ‘hun’ krant.
De uitgelezen krant werd niet 
zondermeer in de vuilnisbak 
(destijds vaak een oude emmer) 
gegooid. ’t Staat me nog bij dat 
ergens in 1945/1946 door mij 
velletjes van zo’n 15 x 15 cm van 
oude kranten moesten worden ge-
scheurd. In deze velletjes prikte ik 
met een breinaald een gaatje, de 
velletjes werden op een stapeltje 
gelegd en dan moest ik zo’n 25 
cm katoengaren door de gaatjes 
friemelen. Dat stapeltje velletjes 

werd aan een spijker in de WC 
gehangen en we hadden weer 
voor een paar dagen wc-papier!
Kom daar nu eens om met het 
drievellige, satijnzachte en met 
grapjes bedrukte toiletpapier. 
Zelfs het woord ‘wc-papier’ ken-
nen we niet meer!

En toen we wel gewoon wc-pa-
pier konden kopen, werd toen de 
oude krant wél weggegooid?
Welnee, die ging op een stapeltje 
in de kast in de gang, bij de uit-
gelezen Libelle’s en De Spiegels. 
Eens in de maand mocht ik om 
de stapel een touw binden en het 
geheel naar het Leger des Heils 
in de Spanjaardstraat (eerst nog 
in de Puntstraat) brengen. Daar 
was dan een broeder Kerseboom 
(die ik nooit vertrouwde) of een 
broeder Vermaat, die met een 
“God zal je zegenen, jongen” de 
boel van me aanpakte. Ik leerde 
toen, dat het oud papier soms wel 
10-15 cent/kilo waard was. Dat al 
de door mij gemaakte stapels oud 
papier bij het LdH kwamen, zal ik 
niet beweren.
Ik weet wel, dat het ….tig maal 
afgedragen onder- en bovengoed 
uiteindelijk als lompen werd 
beschouwd. Die lompen moest ik 
wegbrengen naar de lorrenboer 
op het Piet Heynplein, maar niet 

nadat ik de knopen eraf had ge-
haald. Met een tornmesje peuterde 
ik ritssluitingen los en met vingers 
met afgekloven nagels én m’n 
tanden trok ik stukken elastiek 
naar buiten. Dit alles vond een 
plekje in de naaidoos van m’n 
moeder. Er waren tijden, dat er 
wel 30 cent/kg werd betaald; de 
deal met m’n moeder was, dat ik 
een kwart van de opbrengst zelf 
mocht houden.
Nooit heb ik me meer zó rijk 
gevoeld als destijds: ik had wel 
36 cent!

Glas en meer
Tegenwoordig zie je bij alle grote 
supers een batterij grote verzamel-
bakken voor de deur staan. Glas 
(gaarne splitsen in gekleurd en 
helder), papier en kleding (niets 
geen lompen!) kunnen per bak 
gedeponeerd worden. ‘k Denk dan 
vaak aan het oude, vertrouwde 
statiegeld. Zelfs bij onze huisapo-
theek, Vuylsteke op de Schie-
damseweg, kreeg je je drankje of 
zalfje niet mee, als je geen leeg 
fl esje of potje inleverde. Met veel 
overredingskracht kon je uitein-
delijk het gewenste meekrijgen, 
maar dan had je wel een dubbeltje 
statiegeld moeten betalen.
Dat statiegeld was ook vanzelf-
sprekend op jam- en pindakaas-
potten. Melk- en limonadefl es-
sen waren ermee gezegend, het 
toenmalige verpakkingsmateriaal 
gooide je niet zomaar weg.
Wat er ook niet weggegooid werd, 
waren de aardappelschillen en het 
afsnijsel van groenten. Bloem-
koolstronken, preibladeren, stelen 
van krootjes, kop- en eindstukjes 
van sperziebonen en nog meer 
van die handel, verdwenen bij 
mij thuis in het mandje onder 
de gootsteen. Daar kwamen alle 
schillen van aardappels en fruit 
ook terecht.
Eenmaal per twee dagen werd 
er aangebeld: de schillenboer! 

Het mandje werd naar beneden 
gebracht en omgekeerd in de 
handwagen. Boven werd er een 
schone krant onderin het mandje 
gelegd en alles was weer goed.
Hoewel?
Vaak klonk aan het einde van 
de middag een kreet van m’n 
moeder:”Heeft iemand het 
aardappelschilmesje gezien?” 
Ik wist genoeg, droeg m’n fi ets 
de trappen af en reed als een 
bezetene naar de Aelbrechtskade 
bij de Mathenesserbrug. Naar die 
plek gingen alle schillenboeren 
uit het westen van Rotterdam; hun 
‘handel’ werd daar in een schip 
gegooid, nadat de ‘boeren’ met 
hun handen hadden gevoeld of er 
geen ‘scherp’ tussen de schillen 
zat.
Daar mijn moeder niet de enige 
was, die regelmatig het mesje 

tussen de schillen in haar mandje 
liet verdwijnen, ging ik nooit voor 
niets naar de kade. Er lag altijd 
een stapeltje mesjes en daaruit 
zocht ik dan maar het, in mijn 
ogen beste, schilmesje.
Moeder blij en de schillenboer 
blij; hij mocht twee dagen later op 
een fooitje rekenen.

Ja, die Arie Spek weet wat, als hij 
me een CD met alle mogelijke 
wederzijdse én Rotterdamse 
herinneringen opstuurt. Via z’n 
vader, de krant, lorren, statiegeld 
en aardappels schillen zag ik 
veel dingen in m’n spionnetje 
passeren.
Ziet u nu ook weleens van die 
dingen?

Spionneur
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Afhaaladressen
Naast de seniorenwoningen en -fl ats in Groot Rotterdam staan de krantenrek-
jes 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-Crooswijk
 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
 Nieuwe Binnenweg, 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. Nesselande
 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
Spaanse Poort 26

Schoenmakerij Agterberg
 Rodenrijselaan 54
Boekhandel van der Pol
 Kouwenoord 73

Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
 Middenbaan Noord 47 
Kantoorboekhandel Voskamp
 Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
 Binnenban Hoogvliet
DA Drogisterij
 In de Fuik
I.M.A. Carwash
 Nieuwe Langeweg 45

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

Brielle
Boekhandel Van Maerlant        
 Voorstraat 30
Hofland Eurotuin                              
 Kloosterweg 20
Albert Hein                             
 Slagveld 2-3
Plantage
 Plantageweg 4

Oostvoorne
Albert Heijn        
 Stationsweg
Edah
 Stationsweg
Infolantoor Kruininger Gors

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 
Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
 De Lairessestraat 13a

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 
Forel 2E  
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

Zuid-Beijerland
Herenkapper ‘t Kruintje
 Gravin Sabinastraat 2b

Overige
Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht

Hoge Kade 52
Bruna
 HI Ambacht 

WC De Schoof
Bibliotheek Barendrecht  

Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard 

Dorpsstraat 34

Oproepjes

Boottram
Een tijdje terug las ik ergens dat er gezocht werd 
naar een boottram. Toen schoot mij te binnen 
dat ik nog een foto van een boottram had die 
mijn vader destijds heeft gemaakt in Rotterdam 
Zuid bij de kruising Langegeer en de Randweg. 
Ik weet nog dat daar lijn 3 reed. Ik zou graag 
willen weten welk schip dit is en ter gelegen-
heid waarvan reed het door Rotterdam rond. 
Naar mijn mening is het de Willem Ruys van de 
Holland Amerika Lijn. De foto heb ik +/- 55 jaar 
in bezit. Ik woon al meer dan 40 jaar in het hoge 
noorden en lees geregeld De Oud Rotterdammer 
op het net; erg leuk.
N.Adriaans
---------------------------------------------------------
Van de Meer en Schoep
Ik ben geboren in de Gaffelstraat in Rotterdam en 
daarna verhuisd naar Tuindorp Vreewijk. Op 5-ja-
rige leeftijd ben ik verhuisd naar Schiedam, maar 
in hart en nieren nog steeds Rotterdammer. Op 
m’n 20e heb ik nog een jaar in de Josephstraat 
gewoond, en via Schiedam en IJsselstein woon 
ik nu, 58 jaar oud, in Uithoorn, maar ik kom nog 
regelmatig in “mijn” Rotterdam. 
Waar het om gaat: ik weet dat Van de Meer & 
Schoep in de 50-er of 60-er jaren een fotoboek 
heeft uitgegeven over Rotterdam (door punten te 
sparen kon je de foto’s krijgen). Wat een enorme 
indruk op mij gemaakt heeft en in mijn geheugen 
gegrift staat,  zijn twee foto’s uit dat boek te 
weten: 1. Rotterdam voor de oorlog (omgeving 
Coolsingel e.d.) en 2. Rotterdam na de oorlog , 
“nadat het puin geruimd was” .
Altijd als ik op braderieën e.d. loop, kijk ik of ik 
dat boek toevallig zie. Graag zou ik nog een keer 
die foto’s willen zien.
Is er iemand in de lezersgroep die zo’n boek 
heeft ??
Ben Stoffels, Rosmarijn 72
1422 SR  UITHOORN, benstoffels@hotmail.com
---------------------------------------------------------
Eendrachtstraat
Lucie Bubberman en Nel Burggraaff zoeken 
mensen uit de Eendrachtstraat en omgeving 
voor een reünie op 7 oktober aanstaande in de 
Schotse Kerk 121 te 
Rotterdam. Van 19.30 tot 24 uur. Zeg het voort, 
neem oude foto’s mee en laat het ons weten.
e-mail: lucybub49@hotmail.com 
telnr: 0181-636714
---------------------------------------------------------
Meeuwenplaat
Na wat gegraaf in de foto’s bij mijn moeder 
kwam deze foto van het vernieuwde zwembad 
Meeuwenplaat boven water. Deze moet gemaakt 
zijn rond 1970, toen het zwembad is opgeknapt. 
Later is het gesloten en afgebroken. Nu staan er 
sinds een jaar of zes torenflats en heet het Park 
Vossedijk. De huizen ervoor zijn de Makreelstraat 
en Spieringstraat.
Op mijn eerste stukje over zwembad Meeu-
wenplaat heb ik niet veel reacties gekregen en 
er hebben toch duizenden mensen gebruik van 
gemaakt. Wel reageerde er een oud badmeester, 
Henny Delwel. Wie kan zich deze badmeester 
nog herinneren?
Theo Kessenich
Prins Hendrikstraat 246
Email: t.kessenich@chello.nl
---------------------------------------------------------
Gezocht
Riekje de Bruijn ging in 1957, na haar eind-
examen gymnasium en voordat ze een studie 
maatschappelijk werk ging doen, voor een jaar 
als au pair naar Schotland.

Ze belandde in Long Niddry en ontmoette daar 
een andere au pair, Reiny de Bruijn.
Ik, Nelly de Groot, was in dezelfde tijd au pair in 
Edinbourgh en we brachten elke week onze vrije 
dag met z’n drieën door, afwisselend in Long 
Niddry en Edinbourgh.
Aan het eind van het jaar hebben we met z’n 
drieën een voettocht van drie weken door 
Schotland gemaakt.
Riekje de Bruijn woonde indertijd in Hillegers-
berg/Schiebroek, (helaas geen nader adres), 
Reiny de Bruijn in de Insulindestraat en ik op de 
Bergweg.
Reiny en ik waren en zijn vriendinnen en we 
zouden een ontmoeting met Riekje heel leuk 
vinden. Dus Riekje, als jij ,of een bekende van je, 
dit leest, reageer alsjeblieft via mijn e-mailadres 
Nellekedjdg@zonnet.nl telefoon 010-4708013
--------------------------------------------------------
Gezocht en oproep
Verhalen en foto´s van koopvaardij tussen 1940 
en 1970, Rotterdam over de familie F of G van 
Holstein (of van Holsteijn). Vooral foto´s van de 
persoon en het schip, rederijen en schepen. Van 
Nieuvelt Goudriaan, Holland Amerika Lijn enz.
J. Van Holstein, Heer Bokelweg 35
3032 AD Rotterdam
--------------------------------------------------------
Suijkerbuijk
De broer van mijn vader heette Janus Suij-
kerbuijk. Hij was eerst waterstoker en daarna 
kruidenier in de Waterloostraat in Rotterdam-
Kralingen. Heeft iemand nog herinneringen?
pjasuykerbuyk@hetnet.nl
--------------------------------------------------------
Arend en Zeemeeuw,
De website over de clubhuizen de Arend en 
de Zeemeeuw krijgt aardig vorm. Er komen 
heel wat verhalen los over de tijd die mensen 
doorbrachten in een van de zes huizen. Wat ik 
mis zijn verhalen van mensen die op Rotterdam-
Zuid gezeten hebben; b.v. in de Kaapstraat, 
Stampioenstraat en Texelsestraat.
Als u geen computer heeft, raad ik u aan: Ga 
eens naar het clubhuis bij u in de buurt of naar 
een dienstencentrum of de bibliotheek. Ik weet 
zeker dat ze u daar helpen. Dan ziet u wat ik 
bedoel.
U hebt toch ook herinneringen? Ga eens terug 
naar uw clubtijd, zoek uw foto’s op en bel me: 
010-2183638. Of stuur een email naar: a.de.
boek@hetnet.nl
En niet te vergeten kijkt u naar de website: www.
klubhuisdearendendezeemeeuw.nl
Wat de meeste leden schrijven:
“De mooiste tijd van mijn leven” of
“Heel veel van geleerd”
“Zou het zo over willen doen”
“Ik heb er mijn man leren kennen”
En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan,
Agnes van Wingerden- de Boek
-------------------------------------------------------
Leer bridgen in Barendrecht
Woensdagavond 27 september om 19.30 uur 
start de praktijkcursus bridgen. Deze cursus 
is het vervolg van de basiscursus II. Ook 
ideaal voor wie de basis in de loop der tijd wat 
vergeten is en de kennis wil bijspijkeren. De 
cursus bestaat uit 12 lessen en wordt gegeven 
in de “Waterpoort” in de wijk Carnisselande 
te Barendrecht. Individueel of met een partner, 
iedereen is van harte welkom.
Voor verdere inlichtingen en/of inschrijving:
Docente Ned. Bridge Bond: Els Krommenhoek
078 – 615 39 14, els.krommenhoek@planet.nl

Wit, bruin, roestig? Hobby-
fotograaf zoekt dames18> 
hand/pierc./tatt/ouder ok. 
geen bloot/cupeis, dame 
erbij aanw. ok.
 info 06 53 438 087

Welke dame gaat mij 
(ont)spannend ontm.? Nl. 
60 jr. Handicap, geb. ok. 
schrijf via nr. 12.

Paardrijden, buiten, baren-
drecht. Zelf poetsen/zadelen 
grote paarden, geen les.
0625 491624 / 
0180 619411
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Puzzel mee en win !!!
De puzzel in De Oud-Rotterdammer van 22 augustus bleek weer bijzonder veel lezers te hebben 
geïnspireerd om aan het puzzelen te slaan. Er kwamen dus weer talrijke oplossingen binnen. 
Opnieuw bleek dat je je er niet met een leiendakje vanaf kunt maken, ook al lijkt de puzzel niet 
zo moeilijk. De gemakzuchtige puzzelaars haal je er zo tussenuit. Zij denken na enige woorden 
de spreuk wel gevonden te hebben en zenden vrolijk een foute oplossing in. Pech natuurlijk, 
want die vissen we er direct tussenuit. Dus al die mensen die na de woorden ‘Aan Rotterdam 
heb ik mijn hart ver…’ dachten het wel te weten en zonder verder te kijken aanvulden met 
‘…loren’ gingen de mist is. De juiste oplossing was namelijk ‘Aan Rotterdam heb ik mijn hart 
verpand’. Uit de serieuze kanshebbers trok de redactie de volgende tien winnaars: 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 14 SEPTEMBER
op naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar 
info@deoudrotterdammer.nl.
De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele 
fraaie prijzen onder de inzenders met de juiste oplos-
sing. Deze keer maken opnieuw tien mensen kans op een 

Horizontaal
1. iemand met een bijzondere begaafdheid (genie); 7. hazelnotenstruik; 13. vreemde 
muntsoort; 14. voormuur van een gebouw; 16. knaagdier; 17. vergeving (clementie); 20. 
muzieknoot; 21. uitgaven; 23. asvaas; 24. oven (droogvloer); 26. knaagdier; 28. boom-
soort; 29. kier (spleet); 31. middelbaar onderwijs (afk.); 33. United Nations (afk.); 34. deel 
van been; 35. (drink)beker; 37. mannelijk dier; 40. vochtig; 41. niet parkeren (afk.); 43. bin-
nenvaartuig; 45. jongensnaam; 46. spoedig; 47. ijzer (scheik. afk.); 48. soort gereedschap; 
50. rondhout; 52. titel (afk.); 53. twee (of meer) voorgespannen trekdieren; 55. soort onder-
wijs (afk.); 56. bekende zeevis; 57. rijksgrens (afk.); 58. zuivelproduct; 60. Amsterdamse 
tijd (afk.); 61. romanum imperium (afk.); 62. Europeaan; 64. deel van bijbel (afk.); 65. man-
nelijk dier; 67. Ned. politieke partij (afk.); 69. sprookjesfiguur; 71. tantalium (scheik. afk.); 
72. nachthemd; 73. loopstok; 75. woonboot; 77. geneesmiddel (artsenij); 79. inhoudsmaat 
(afk.); 80. oude lengtemaat; 82. rustig; 84. strijdpaard; 85. reputatie (roem); 87. de stand 
der edelen; 89. hertensoort; 90. inwonend; 92. bloeiwijze; 94. feestelijk officieel gastmaal; 
96. Spaanse uitroep; 97. kunstmatige haarbedekking van het hoofd; 99. projectieplaatje; 
100. naam van een orde van planten (mossen). 101. bedreiging of aantasting met geweld.

Verticaal
1. persoon die een zwijgende of geheel onbetekenende rol vervult; 2. kloosterzusters; 3. bid 
(Lat.); 4. honingdrank; 5. landbouwwerktuig; 6. vogelverblijf; 7. (beschermend) hoofddek-
sel; 8. aluminium (scheik. afk.); 9. god van de liefde; 10. verbinding (tussenzet); 11. oplet-
tend; 12. onbarmhartig slaan; 15. voortgezette opleiding (afk.); 18. Europese rekeneenheid 
(afk.); 19. rivier in Utrecht; 21. deel van gelaat; 22. hogepriester (bijbel); 25. kledingstuk; 27. 
deel van dag; 30. rivier in Spanje; 32. genre in de schilderkunst; 34. zuivelproduct; 36. fami-
lielid; 38. Amsterdams peil (afk.); 39. eminentie (afk.); 40. nummer (afk.); 42. schildergerei; 
44. marktstalletje; 46. kleine vrucht; 47. houten blaasinstrument; 49. zandheuvel (duin); 51. 
kloosteroverste; 52. mannetjesbij; 53. voor (in samenstelling); 58. mate van beweeglijkheid 
van het lichaam; 59. bouwvallige woning; 62. bloembed (gazon); 63. jong dier; 66. meisjes-
naam; 67. int. vliegtuigkenteken India; 68. inhoudsmaat (afk.); 70. edelachtbare (afk.); 72. 
geestelijke; 73. bladgroente; 74. jongensnaam; 76. geraamte (overschot); 78. bekeuring; 
79. kerel (vent); 81. koeienmaag; 83. watering; 85. marterachtig roofdier; 86. militaire 
voettocht; 87. voorgedragen lyrisch-dramatisch zangstuk; 88. opbergruimte; 91. priem; 93. 
uitroep van pijn; 95. muurholte; 97. rivier in Italië; 98. gewicht (afk.);
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3 27 46 12 96 48 74 18 89 52 43 26 86 28 65

32 71 80 23 95 30

99 29 24 101 58 69 13 33 49 68 11 48 90 77 35

R.D. Mes, Dinteloord
P.J.B. Eerland, Sliedrecht
M. de Knegt, Ridderkerk
P.W. Belinfante, Spijkenisse
E. Kanaar, Schiedam

I.J. Kole-Schalker, Hellevoetsluis
A. van Rixoort, Bleiswijk
L. v.d. Hoek-Storm, Vlaardingen
B.J. van Ooijen-Verheij, Klaaswaal
L. v. Eyk-Roodbol, Maassluis

Geachte redactie,
Als trouwe lezer van De Oud Rotterdam-
mer kijk ik iedere veertien dagen uit naar 
de krant die mij het na aan het hart ligt. Ik 
geniet van de meeste artikelen en in het 
bijzonder van die stukken die voor mij 
goede herinneringen oproepen, zoals de 
columns van Gerard Cox en niet geheel 
zonder reden. Begin jaren 60 studeerde ik 
aan de Academie voor beeldende kunst aan 
de G.J.de Jongweg. Om iets te verdienen 
werkte ik enkele avonden en weekeinden 
in café De Fles op de ‘s Gravendijkwal. 
Een van de geregelde gasten was Gerard 
Cox, die in die tijd aan de Christelijke 
Kweekschool (tegenwoordig Pedagogische 
Academie) studeerde.
Op een avond kwam Gerard binnen met de 
mededeling dat er op de Kweekschool een 
feest was waar hij heenging, maar hij het 
een groot bezwaar vond dat er geen alco-
holhoudende dranken werden geschonken, 
dus kwam hij even tanken.
Al pratend kwam hij er achter dat ik die 
avond niet achter de bar zou staan, dus 
stelde hij voor dat wij, na wat ingenomen 
te hebben, samen naar het feest zouden 
gaan.
Een uur en enkele glazen verder gingen we 
(ik denk op de fi ets) richting kweekschool. 
Bij de ingang werden we al enigszins 
argwanend bekeken, enerzijds doordat we 
duidelijk niet helemaal nuchter waren en 
anderzijds doordat ik er zeker niet uitzag 
als een student van de Kweekschool (lang 
haar, grote zwarte baard en het type kleren 
die kunstenaars geacht werden te dragen).

Eenmaal binnen sloeg de reeds genoten 
drank toch toe en, ondanks dat we voor 
de vorm een glas fris hadden genomen, 
was het voor iedereen duidelijk dat onze 
toestand daar niet aan te wijten was.
Zo werden we dus binnen het halve uur 
vriendelijk doch dringend verzocht weer 
te vertrekken. Wij hebben die avond ons 
feestje maar verder in de Fles voortgezet.
Later kwam ik erachter dat we bij elkaar in 
de buurt woonden, hij op de Bree (op Zuid) 
en ik in de Hendrik Chroesinkstraat, slechts 
enkele huizen verwijderd van de fi etsen-
stalling waar Gerard zijn fi ets stalde. Ik 
heb hem in de jaren 80 en 90 nog wel eens 
gezien in het uitgaanscircuit van Rotter-
dam, maar heb hem nooit meer aangespro-
ken, omdat hij mij waarschijnlijk toch niet 
zou herkennen, zonder baard en lang haar 
en iets minder alternatieve kleding. Ik hoop 
dat hij dit artikeltje leest en hij zich onze 
gouden tijd in de Fles herinnert.
Jan Hofl and, Lorentzhof 26
2871 JT. Schoonhoven
0182-382084, 06-51467465
--------------------------------------------------
Geachte redactie,
Als zovelen waardeer ik uw krant heel erg 
en ik hoop dat deze nog lang zal blijven 
verschijnen. Op twee artikelen uit het num-
mer van 22 augustus wil ik even reageren. 
Ze hebben toevallig beide iets met muziek 
te maken.
Het eerste is een reactie op ‘Dansen in de 
jaren vijftig’ uit Tante Post(bus) op pagina 
2. De heer Lanser schrijft daarin dat er één 
bepaald nummer in zijn hoofd gebeiteld zit, 

en wel “I wonder who’s kissing her now” 
en dat kan ik me voorstellen. Het is een 
melodie die in je hoofd blijft hangen. Maar 
de beitel zal er toch weer aan te pas moeten 
komen, want dat is nou juist geen foxtrot 
(waar de dansles altijd mee begon), maar 
het is een schoolvoorbeeld van een... en-
gelse wals en die heeft toch echt een andere 
maat. Een foxtrot dansen op de maat van 
een engelse wals is onmogelijk!
Een wat trieste mededeling heb ik voor de 
heer J.D.Mulder naar aanleiding van zijn 
oproep op pagina 14. Er bestaat geen ge-
dicht of lied “Er is een Rotterdammer dood 
gegaan”! Wel over een Amsterdammer en 
dat is niet zomaar door Rotterdammer te 
vervangen, omdat er typisch Amsterdamse 
plaatsen en gebeurtenissen in genoemd 
worden. Jammer voor de heer Mulder.

J.Groeneweg, Bentincklaan 45 c
3039 KH Rotterdam

---------------------------------------------------
Beste redactie,
Ik woon al 35 jaar in Zutphen, maar met 
evenementen zoals het racen mis ik Rot-
terdam erg. Dan vind ik het jammer dat ik 
zo ver weg woon.
Ik heb de laatste tien jaar in de Erasmus-
straat gewoond en kan me nog herinneren 
dat er een wielerronde was die door de 
straat kwam en iedereen uit het raam hing. 
Waar is die leuke tijd gebleven? Nu staan 
al de straten vol met blik (oud roest) wat 
tevens het gezellige spelen door de jeugd 
deed verdwijnen. Als ik uw blad lees krijg 
ik heimwee naar TOEN, vooral als de buurt 
waar ik geboren ben ter sprake komt; 

“Het Oude Noorden”. Geboren in de 
Rietvinkstraat, vandaar naar de Ruiven-
straat, toen naar de Johan Idastraat, een 
straat die voor velen onbekend gebied leek, 
niemand wist hem te vinden. We woonden 
boven de melkfabriek van “Sterovita” 
(klopt die naam ?) en kregen elke twee 
jaar een nieuwe vloer in de woon- en 
slaapkamer, omdat door de stoomvorming 
tegen hun plafond de planken zo rot waren 
dat de poten van het ledikant door de vloer 
zakten. Dan kwam ik ‘s morgens mijn bed 
uit, lagen mijn ouders op de grond. Van de 
Johan Idastraat gingen we naar de Aelwijn 
Floriszstraat. Daar overleed mijn vader op 
een leeftijd van 50 jaar. Omdat aan dit huis 
de nodig nare ervaringen hingen, is mijn 
moeder toen verhuisd naar de Bergsingel. 
Een prachtig huis, maar te veel trappen, 
dus ook dat huis was geen blijvertje. Toen 
is ze verhuisd naar Capelle a/d IJssel. Ik 
ben gehuwd toen wij nog in de Aelwijn 
Floriszstraat woonden. Mijn echtgenote 
kwam van de boerenzij, zoals mijn vader 
Rotterdam Zuid oneerbiedig noemde.
Mijn vader was na de oorlog tramconduc-
teur geworden op lijn veertien, maar soms 
moest hij op lijn twee, drie of twaalf en 
dan vertelde hij ons dat het hem zijn adem 
deed afsnijden, nu vinden wij het mal, 
maar ja Rotterdam 2006 is geen Rotterdam 
1945..........gelukkig maar.

J. v.d. Toorn Vrijthoff
Braamkamp 331, 7206 HR Zutphen 

--------------------------------------------------
Westhill zondagschool
Ik was, evenals m’n broers en zuster, een 

trouw bezoekster van de Westhill Zondag-
school. Met veel plezier ging ik naar het 
kerstfeest en kan mij nog goed herinneren 
dat we chocolademelk en een boekje 
(Van der Hulst) mee naar huis kregen. 
De bijeenkomsten werden geleid door de 
dames Stravers. Het centje in het blok waar 
een bruin mannetje opzat dat met z’n hoofd 
knikte als het muntje erin viel.
Toen een van de zussen Stravers trouwde, 
zat de Maranathakerk nokvol, met vooral 
moeders en kinderen. Hij zou als zendeling 
naar Nederlands Indië gaan, maar werd 
vanwege gezondheidsredenen afgekeurd. 
De heer Kleinstra hield toen Evangelisatie 
bijeenkomsten op de Hilledijk en had een 
grote aanhang. Hij deed dit samen met 
Broeder Terlouw. Ook waren er bijeenkom-
sten op de weide van de Valkeniersweg. Hij 
was een zeer bekende persoon op Zuid en 
schroomde niet met een groot kruis op z’n 
rug over de Groene Hilledijk/Beyerlandse-
laan te lopen. Wie heeft hem niet gekend!
Het huwelijk tussen hem en Mevrouw 
Stravers was van korte duur. Een week? 
Een maand? Het gonsde van de geruchten, 
maar wat begreep je hiervan als kind van 
7 jaar. Dit is zo’n 65 jaar geleden. Rest mij 
nog de herinnering aan de bewaarschool in 
de Zuidpolderstraat. Later naar de lagere 
school bij Verschoor aan de Hillevliet. En 
gedoopt in de Maranathakerk. Wat er niet 
allemaal naar boven komt door dat artikel. 
Nog steeds voel ik mij met hart en ziel 
verbonden aan mijn geboortestad.

Tilly Sarens Vonk, Weth Jansenlaan 11
3844 Harderwijk

TANTE POST(bus)
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Elke veertien dagen staat deze achterpagina boor-
devol berichten over de dienstverlening van Hu-
manitas, over het wonen en werken en de nieuwste 
ontwikkelingen. 
Humanitas kent heel veel initiatieven op het gebied van 
zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.200 medewer-
kers,  bijna 1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op mense-
lijk geluk gerichte zorgfilosofie.  Zij kent vier kernwaarden: 
eigen regie over het leven, eigen activiteit (use it or lose it), 
een positieve basishouding (ja-cultuur) en een ‘extended 
family’-aanpak en legt de nadruk op eigen activiteiten, 
leuke initiatieven en dingen die wél mogelijk zijn. 

Wilt u inlichtingen over de (huur- of koop) woningen van Hu-
manitas, de dagopvang, de dagbehandeling, de restaurants, 
de fysiotherapie, de ergotherapie, het herinneringsmuseum, 
de wandschilderingen of heeft u een andere vraag?
Bel Oetske of André: 010 - 461 53 47.

Speciaal voor de lezers van 

Niet naar een bejaarden- of verpleeghuis?
Dan hebben wij een goed alternatief!
Aan de Varnasingel  (Oosterflank) wachten prachtige 
tweekamerappartementen op u. Met een uitstekend 
restaurant, een mooie tuin met terras, een fysiotherapeut 
en alle zorg, tot en met verpleeghuiszorg, die u eventueel 
nodig heeft. Prijs: gerenoveerd ca. € 135.000,- k.k.  Ongere-
noveerd: ca. € 125.000,- k.k. Complex De Oosterwiek,  Restau-
rant ‘De Bezige Bij’. Inlichtingen bij NVM-makelaar Kok
010 - 418 11 08 Huren kan ook, ca. € 670,- p.m., inclusief 
service en warmte.
Ook in de Prinsenwiek (Prins Alexander) met restaurant 
‘De Prins Pinguïn’ zijn nog huurwoningen beschikbaar.
De huurprijs is ca. € 640,- inclusief service en warmte.
In de Nancy Zeelenbergflat in Charlois (met restaurant
‘De Gevlekte Giraf’) kunt u zelfs al huren voor ca. € 430,-, 
eveneens inclusief!  Inlichtingen voor alle huurwoningen: 
PWS Team Humanitas 010 - 750 67 00.

Humanitas in uw huiskamer? 
Kijk Humanitas-TV!

Wekelijks zendt Humanitas 
via ‘Rotterdam TV’ een uniek 
programma uit over wonen, 
werken en de nieuwste ont-
wikkelingen bij Humanitas. 
Met o.a. reportages van eve-
nementen en activiteiten van 
binnen en buiten  de vesti-
gingen. Elke donderdag van 
19.00 - 19.30 uur; elke vrijdag 
(herhaling) van 11.00 - 11.30 
uur. Stem af op kanaal 67+ op 
de kabel.

Kijk, dàt is nou Humanitas!

Stichting Humanitas
Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam

Postbus 37137
3005 LC Rotterdam

Telefoon: 010 - 461 51 00
Fax: 010 - 418 64 64

Email: info@humanitas-rt.nl
Web: www.humanitas.nu

Meer weten over de Humanitasfilosofie?
Lees ‘Levenskunst op Leeftijd’!

Neem uit de eerste hand ken-
nis van de filosofie van de 
Humanitasorganisatie. In het 
spraakmakende, rijk geïllu-
streerde  boek (reeds in 6e 
druk) beschrijft de voorzitter 
van de Raad van Bestuur, prof.
dr. Hans Becker, in 240 bladzij-
den de allesomvattende visie 
van Humanitas op de ouderenzorg.  ‘Levenskunst op Leeftijd’ is 
gebaseerd op zijn proefschrift ‘De verborgen hand van culturele 
sturing’. Het boek (winkelprijs € 24,90) is rechtstreeks te verkrij-
gen (010 – 461 53 47). Verzendkosten rekening Humanitas!

Is cultuur niet voor iedereen weggelegd?
Bij Humanitas is kunst dagelijkse kost!

ken van de wereld, 
die bijdraagt aan die 
ongedwongen, ge-
zellige sfeer. Niet al-
leen de restaurants, 
ook de kunst- en de 
muziekuitvoeringen 
zijn voor Humanitas 
essentieel! Luxe is 
geen luxe! Soberheid is hele-
maal fout. De uitstraling moet 
warm en vrolijk zijn. Welzijn is 
geen bijzaak maar hoofdzaak! 
Dat vindt Humanitas net zo 
belangrijk als de verpleging.
En als we het over kunst heb-
ben, bedoelen we natuur-
lijk niet alleen professionele 
kunst. Cliënten, personeel en 
vrijwilligers stimuleren we 
om zelf ook creatief te zijn. 
Zo kennen we kunstateliers 

Wie door één van de Huma-
nitasvestigingen loopt, ziet 
direct wat Humanitas be-
doelt met het benadrukken 
van andere zaken dan al-
leen medische en verpleeg-
kundige zorg. De omgeving 
doet in niets denken aan de 
deprimerende ruimtes die 
we van verzorgings- en ver-
pleeghuizen gewend zijn. 
Het is er ruim, kleurrijk en 
de wanden zijn versierd met 
kunst. Die kunst neemt een 
belangrijke plaats in. Kunst 
met een grote K en met een 
kleine k. Kunst uit alle hoe-

en veel andere activiteiten op 
het gebied van creativiteit.
Smaken verschillen en cen-
suur kennen we niet. Wat de 
één ‘n esthetisch hoogstandje 
vindt is voor de ander moge-
lijk pornografie. Dat zorgt er 
in ieder geval voor dat er heel 
wat over te praten valt. 
Kunst vindt u niet alleen aan 
de muren: zo zijn er gedich-
tenbundels van cliënten en 
personeel, uitvoeringen van 

muziek- en operage-
zelschappen, maan-
delijkse exposities, 
prachtige wand-
schilderingen en een 
tweetal beeldentui-
nen van de befaam-
de beeldhouwer 
Willem Verbon.

Kunst en humor kunnen samengaan. 
De creativiteit van vrijwilliger Koos Hoe-
neveld: prof. Becker gevisualiseerd.

Kent u ’n instelling met personeel van 40 nationaliteiten?
Humanitas heeft er 41 en morgen misschien nóg meer!

Humanitas weerspiegelt de 
Rotterdamse bevolkingssamen-
stelling.  Onze medewerkers 
komen uit alle windstreken, 41 
nationaliteiten. Ruim 33% is van 

niet-Nederlandse afkomst. Ook 
de bewoners laten zich niet on-
betuigd. Aan de West-Kruiskade 
staat al 28 jaar De Leeuwenhoek, 
van oudsher een vestiging waar 

de bewoners uit 
de buurt kwa-
men wonen en 
waar andere 
buurtbewoners 
dagelijks langs-
komen voor een 
kop thee of een 
glaasje Fernan-
des. Als er ooit 

sprake is van afspiegeling van 
een buurt, dan treft men die hier 
aan: cliënten van maar liefst 14 
nationaliteiten.
Voor de allochtone Rotterdam-
mers is er de dagvoorziening 
Dar el Rahaa in Humanitas-Berg-
weg  (deelgemeente Noord). 
Naast dagverzorging kunnen 
de oudere migranten uit Noord 
hier terecht voor een glas thee 
en herinneringen ophalen met 
land- en lotgenoten. In Huma-
nitas-Bergweg is ook de dag-
voorziening voor Surinaamse 
ouderen ‘Dasta’. Daarnaast huist 
er sinds vele jaren de Hindoe-
staanse woongroep voor ou-
deren ‘Sabitri Bhawan’.
Ook internationaal timmert 
Humanitas aan de weg. Zo zijn 
er op initiatief van de Stichting 

Faru plannen om in Suri-
name levensloopbestendige 
voorzieningen te bouwen. 
Daarmee helpt Humanitas 
Suriname bij het ontwikkelen 
van een goede diensten- en 
zorgorganisatie.
De voorspellingen over de 
groei van het aantal ouderen 
van allochtone afkomst heeft 
Humanitas ertoe aangezet om 
het internationaal levensloop-
bestendig complex ‘El Medina’ 
te ontwikkelen. Hierin zullen 
Nederlandse en mediterrane 
thema’s in de bouwstijl, sfeer 
en in de keuken aan bod ko-
men. Om voor Rotterdam dit 
unieke gebouw neer te zetten, 
maar ook om alles rondom de 
oudere van niet-Nederlandse 
afkomst in goede banen te 
leiden, heeft Humanitas een 

aparte afdeling in 
het leven geroe-
pen: de afdeling 
Onderzoek en Di-
versiteit.
Informatie:
Topsy Ros, telefoon 
010 - 461 53 47.


