
Een groepje jongelui uit Oud-
Mathenesse vond het leuk 
op warme en minder warme 
dagen in het voorjaar van 
1965 ’s avonds bij elkaar te 
komen op het Pinasplein. Ik 
woonde er niet ver vandaan 
en mengde me in het gezel-
schap van een stuk of vijftien 
pubers. De jongens met een 

wat potten breken. Ik had ook 
een Puch.

Op die bijeenkomsten hadden we het 
voornamelijk over The Beatles, Bob 

en wat dies meer zij. Uiteraard hadden 
de jongens het over de meisjes, de meis-
jes over de jongens en ontstonden er 
jeugdliefdes. Als we trek kregen, gingen 
we met z’n allen naar een snackbar-met-
jukebox om er een patatje te nuttigen, 
om daarna naar het plein terug te gaan. 
Veel later dan half elf maakten we het 
niet, want de volgende dag moesten we 
vroeg op, om naar school of naar het 
werk te gaan.

Vertier
Niemand kon verklaren hoe het kwam, 
maar binnen enkele weken groeide het 
groepje Pinasplein-tieners uit tot veertig, 
vijftig belangstellenden en het aantal 
Puchs groeide gestaag mee. Ze kwamen 
plotseling overal vandaan: jongelui uit 
andere Rotterdamse wijken, Schiedam 
en Vlaardingen. Pubers, op zoek naar 
vertier, love en peace. Dat kon niet goed 
gaan. 
Op een avond kwam de politie pols-
hoogte nemen en de dienders sommeer-
den ons naar huis te gaan. Daar had op 
dat moment vanzelfsprekend niemand 
zin in. Toen de agenten zagen dat we 
geen aanstalten maakten op te stappen, 
begonnen ze ferme taal te gebruiken. 
Daarop kozen we eieren voor ons geld 
en gingen ervandoor. Om ons even later 
weer vrolijk op het plein te hergroepe-
ren.

Maar dat geintje kon je de politie veertig 

kwamen drie politiewagens de stoep van 
het plein op stuiven, waaruit vervolgens 
uniformen sprongen die gewapend 
met gummiknuppels ‘het tuig’ uiteen 
sloegen.

Veldslag
De volgende dag stond in de Rotter-
damse dagbladen te lezen dat enkele 
tientallen ‘teenagers en nozems’ relletjes 
hadden veroorzaakt op en rond het 
Pinasplein en dat de politie de buurt had 
schoongeveegd. 
Die berichtgeving had tot gevolg dat 
’s avonds enkele honderden jongeren 

en brommers naar Oud-Mathenesse 
kwamen, om eens te kijken wat daar al-
lemaal te beleven viel. De politie, com-
pleet verrast door de enorme opkomst, 
wist opnieuw niets anders te doen dan 
de wapenstok ter hand te nemen en extra 
manschappen op te roepen. 
Het liep uit op een veldslag, waar de 
inderhaast opgetrommelde agenten te 

paard en op motoren-met-zijspan een 

dat in hun ogen aan het signalement 
teenager of nozem voldeed en zich in de 
wijk op de openbare weg begaf, kreeg 

agenten hadden hun handen vol aan het 
achtervolgen van de tientallen brom-
mers, om die de wijk uit te drijven. 
De klopjacht begon op het Pinasplein, 
ging over de Hogebanweg richting 
Schiedamseweg-Beneden én over 
het grasveld de Rotterdamsedijk op. 
Het schouwspel trok op die warme 
zomeravond veel belangstelling van 
buurtbewoners, die er eens lekker voor 
op het balkon waren gaan zitten.

Leeg
In afwachting van nieuwe confrontaties 
tussen de politie en de jongeren en 
spectaculaire achtervolgingsscènes, 
zaten ook de daarop volgende avond 
de balkonnetjes in Oud-Mathenesse al 
vroeg in de avond stampvol. Maar er 
kwamen ineens veel minder jongelui 
opdagen.

De animo bij de ‘teenagers en nozems’, 
om nogmaals een knuppel in de nek te 

droop snel af toen het een leger politie-
mensen in de aanslag zag staan.

De dag daarna was de rust in de wijk 

Pinasplein leeg. Voor altijd.

Kies voor een familiebedrijf
met 5 generaties ervaring

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

Het vertrouwen van vijf generaties

‘Teenagers en nozems’ veroorzaakten 
relletjes in Oud-Mathenesse

De Oud De Oud 
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Aankomst Ms Eurodam

Rotterdam. Het 300 meter grote passagiersschip van de Holland America 
Line is het eerste vaartuig uit nieuwe luxe ‘Signature’ - klasse.
Het schip wordt omstreeks 8.50 uur verwacht voor Hoek van Holland, om 
9.15 uur voor Maassluis, om 9.30 uur bij Vlaardingen, om 9.55 uur in Schie-
dam en om 10.10 uur arriveert het in de Waalhaven. Daar zwaait het schip, 
zodat het bakboord voor de kant komt, met de kop naar zee. De aankomst 
aan de Rotterdamse cruiseterminal wordt verwacht omstreeks 11.00 uur.

Deze week o.a.:

- De politie maakte korte metten 
met de relschoppers -
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SHIFT_expectations

Onze unieke 
service: U wordt gratis opgehaald en thuisgebracht na telefonische afspraak! 

Bereikbaar met: Tramlijn 20 en 25, Bus 49

Bergselaan 285D, 
Rotterdam 
www.bensmode.nl
T. 010-4653233

DE 
EK-OPRUIMING
IS GESTART!!

Mode in maat 36-50
o.a.Betty Barclay, Bandolera, Taifun, 
Tuzzi, Frank Walder, Sommermann 
en Freya etc.

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment HUIS-ONTRUIMING.NL

WIJ ZIJN GESPECIALISEERD 
IN WONINGONTRUIMINGEN
U kunt bij ons terecht voor elk denkbaar project. 
Van het ontruimen van een kelder tot aan een 
ontruiming van een grote bedrijfshal. Bij ons is niets 
te gek. Omdat geen één situatie hetzelfde is, is het 
goed om te weten dat wij al vele jaren ervaring heb-
ben met makelaars en woningbouwverenigingen.
Wellicht zijn er spullen zoals meubelen of diversen, 
die u graag zelf zou willen behouden of ergens an-
ders naar toe zou willen verhuizen. Ook dit kunnen 
wij voor u verzorgen, Wij maken altijd een afspraak 
in de te ontruimen woning cq bedrijfspand om ter 
plekke de werkzaamheden te bekijken. U kunt bij 
ons met al uw wensen terecht.
Wanneer er bijvoorbeeld gewit, gestuukt moet wor-
den of een wandje moet worden teruggeplaatst. Bij 
ons betaald u onze werkzaamheden altijd achteraf 
wanneer al uw wensen voldaan zijn.

Linker Rottekade 11b  -  3034 NT  Rotterdam
K.v.K. nr. 24338212

Voor info: 010-414 86 43 / 06-18124248
e-mail: info@huis-ontruiming.nl
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Cox Column

Als oudere inwoners van Hoek van 
Holland vragen om een glaasje 
water, vragen ze om een Hatenboer-
tje……… Dat zit zo. Voor de oorlog 
werd al het drinkwater dat in Hoek 
van Holland gebruikt werd per schip 
aangebracht. De firma Hatenboer 
had een contract met de gemeente 
Rotterdam voor de levering en 
gebruikte daarvoor de Maas V. Dit 
schip was in de twintiger jaren voor 
dit doel  aangeschaft en kwam bij 
Rijkswaterstaat vandaan. Het was 
een zusterschip van de ‘Christiaan 
Bruinings’, die nu nog als museum-
schip in Amsterdam rond vaart en 
heette de ‘Pieter Caland’. 

Oorspronkelijk was het schip als stoomschip 
gebouwd, maar tijdens de verbouwing tot 
waterboot werden ketel en machine verwijderd, 
de verblijven benedendeks werden de water-
tanks en er werd een prachtige motorkamer in 
het schip gebouwd, met een driecilinder ‘Van 
Berkel’ van 150 PK. Die motor kwam van de 
fabriek van ‘Van Berkel’ aan de Keilehaven, u 
weet wel, waar ook de ‘Van Berkel’ weegschalen 
vandaan kwamen. Weinig mensen weten nog 
dat die fabriek ook vliegtuigen heeft gebouwd. 
Die motor kon besteld worden als een-, twee- of 
driecilinder. Bij het Maritiem Museum in de 
Leuvehaven staat er nog een. Draait ook nog en 
is onverwoestbaar. De Maas V werd onderhou-
den als een jacht. Altijd keurig in de lak, met 

glimmend gepoetst koper en een spierwit houten 
dek. Dat dek werd alleen maar geboend met zout 
water in Hoek van Holland met de puts en dat 
maakte dat dek zo mooi wit. 
Het schip werd ook  gebruikt als jacht. Enkele 
zondagen per jaar maakte het schip, half geladen 
(dan lag het op zijn mooist in het water) een 
rondvaart door de Zuid-Hollandse wateren 
met leden van de familie Hatenboer aan boord, 

vrouwen en kinderen. Willy Oversier van café 
‘De Bierbron’ aan de Vierhavenstraat had dan 
een stalletje aan dek staan met gevulde koeken 

we onderweg onder een brug een stuk van de 
stuurhut kwijtgeraakt.

Drukte
De Maas V bevoorraadde dus de gemeente Hoek 
van Holland met drinkwater. In de wintermaan-
den ging er meestal één reis per dag naar toe, 

maar als de zomer aanbrak en het strand vol lag 
met badgasten was dat ene reisje niet voldoende. 
De Maas V bracht per dag in één reis ongeveer 
250.000 liter water naar de Hoek, waterboe-
ren zeggen dan 250 ton, maar in een zomers 
weekend werd dat het dubbele en soms het 
driedubbele. De Maas V voer dan op tij. Met de 
eb naar de Hoek en over de vloed terug, laden en 
wachten tot de eb weer in het water kwam. 
Maar op zondag moest er soms zoveel drinkwa-
ter naar de Hoek, dan moest mijn vader met een 
extra schip bijspringen en dan gingen wij  als 
passagiers mee. Daar moet ik nu ineens aan den-
ken. En nu weet u waarom oudere inwoners van 
Hoek van Holland om een Hatenboertje vragen 
als ze een glas water willen hebben.

Harm Jager,
Spuistroomstraat 17, 3192 XX Hoogvliet.
harm_jager@kpnplanet.nl

Een Hatenboertje Uitspraken prinses Maximá 
aanleiding voor expositie 
in Atlas Van Stolk
Prinses Máxima deed 24 september 2007 veel stof 
opwaaien met haar toespraak over de Nederlandse 
identiteit. Wat is nou typisch Nederlands, was de knel-
lende vraag die ze had opgeworpen. Hoe zien wij dat 
en hoe ziet het buitenland ons? 
De vraag wat typisch Nederlands is, is hierdoor actu-
eler dan ooit. De Atlas Van Stolk zocht antwoord op 
deze vraag in de enorme beeldbank en het resultaat is 
een tentoonstelling 
vol dubbelzinnig-
heid over tulpen, 
klompen en het 
drugsbeleid, maar 
ook zeker over 
minder bekende 
symboliek, zoals 
die van de Neder-
landse Maagd en 
diverse spotprenten 
over Holland. 
Alle beelden in de 
tentoonstelling komen uit de collectie Atlas Van Stolk. 
Deze omvat honderdvijftig prenten, tekeningen, foto’s 

den van ons verleden. Ook naar de nationale identiteit 
biedt deze beeldbank diverse aanknopingspunten voor 
kennis en discussie.
De Atlas Van Stolk is gehuisvest in het Schielandshuis 
aan de Korte Hoogstraat 31 in Rotterdam. Open van 
dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Voor nadere informatie info@atlasvanstolk.nl of 
www.atlasvanstolk.nl

De billenspons

Mijn tweede jaar speelden we “Oud 
zeer” met Annemarie Oster, op wie ik 
krankzinnig verliefd werd, en Sylvia 
de Leur, en tijdens dat jaar kwam Eric 
Herfst naar mij toe met de vraag of ik 
het jaar daarop het theater, gevestigd 
Leidsekade 90, wilde gaan bespelen. 
Jasperina ging haar vleugels uitslaan in 
de grote theaters, Lurelei hield er mee 
op. (Tegenwoordig staan al die kinderen 
met hun 1 man/ vrouw-shows meteen in 
al die grote bakken die je nu hebt; dat 
zal de vooruitgang wel zijn.) Ik zocht 
contact met Adèle Bloemendaal, met wie 
ik vlak daarvoor een TV-tje had gedaan, 
ik geloof met Rob Touber. Zij had net 
afspraken gemaakt met Frans Halsema. 
Die had dus Adèle en ik had een theater. 
Wij waren het snel eens. Wij gingen aan 
het schrijven, en dat ging heel goed. Wij 

maakten bijvoorbeeld het later befaamde 
“Jeugdsentiment vijftiger jaren”, u weet 
wel, die twee mannen in de sauna, met al 
die vijftiger jaren liedjes. Wonderlijk, de 
Vijftiger jaren waren toen nog geen tien 
jaar voorbij, maar het was alsof je het 
over het stenen tijdperk had. Dat bewijst 
maar weer eens hoe snel de wereld in die 
jaren veranderde, je kijkt nu toch niet 
op die manier naar de jaren negentig? 
Michel van der Plas en Jaap van de 
Merwe, beiden briljante tekstschrijvers, 
de een katholiek, de ander Marxist, 
schreven ook mee. Frans schreef een 
buitengewoon grappige “Mini-musical” 
over de geschiedenis van Adam en Eva. 
Ik schreef “n Broekje in de branding”. 
(Ach, wat was het leven toen nog 
ongecompliceerd.) Ergens in september 
moeten we in première zijn gegaan. We 

waren er geenszins gerust op. “Oh…” 
verzuchtte Frans, “…bij elk vliegtuig dat 
over vliegt, wou ik dat ik daar in zat!” 
Het was de tijd van de kreet “Cabaret 
is dood”, het had totaal geen zin waar 
wij mee bezig waren. Wat je nooit moet 
doen is je première uitstellen omdat je 
“nog niet klaar bent”. Als je gewoon 
begint en iedereen vindt het prachtig, 
dan ben je ineens wel klaar en verander 
je er geen jota of stipje meer aan. Het 
programma, “Met blijdschap geven wij 
kennis” geheten, was een overdonderend 
succes. Een bom als het ware. Toen we 
de volgende dag bij het theater kwamen, 
stonden de mensen voor de kassa in een 
tientallen meters lange rij tot om de hoek 
van Americain. We zijn twee jaar lang 
veertien dagen van te voren besproken 
uitverkocht geweest. Het tweede seizoen 
met Conny Stuart trouwens, een buiten-
gewone vrouw, over wie ik het ook nog 
wel eens zal hebben. Het was één groot 
feest.
Op een avond kwam Sonneveld met 
zijn vriend Friso kijken. Dat waren twee 

stelling hadden voor ons, “broekies”, 
was natuurlijk buitengewoon strelend. 

huis te komen, dat was vlakbij op de 
Lijnbaansgracht, dan “gingen ze nog 
wat voor ons koken.” Enig hè? Wij 
vonden het fantastisch, Sonneveld die 
de aardappels stond af gieten, Friso 
Wiegersma bezig met de bloemkool. 
We aten heerlijk, en toen schoot mij 
een verhaal te binnen dat ik te berde 
bracht, ook een beetje van de zenuwen 
denk ik. Frans had mij eens verteld dat, 
als hij op reis ging, zijn vrouw altijd 
vroeg: “Moet de kontespons ook mee?” 
Dat zat ik gniffelend te vertellen, tot 
Sonneveld plotseling, ten bewijze dat 
ie het begrepen had, zei: “De bil-
lenspons..!”, met die hoge, ironische, 
humorvolle stem. En in mijn oren 
klinkt het nog, alsof ie het vijf minuten 
geleden zei. 

In 1968 ontmoetten Frans Halsema en ik elkaar en smeedden wij 
een plan. Ik had net twee jaar bij het Lurelei-cabaret gezeten, 
het eerste jaar met Jasperina, Eric Herfst, Marjan Berk en een 
piepjonge Rogier van Otterloo aan de piano. Het was 1966, een 
revolutionair jaar, met provorellen en de hele reutemeteut, en wij 
speelden het programma “Relderelderel”, een groot succes, met 
onder andere de nummers “Arme ouwe” en “God is niet dood…” 
Dat dat mij mijn leven lang een stempel op zou drukken wist ik 
toen nog niet en dat had mij ook niks kunnen schelen. 

- De waterschepen van Hatenboer varen nog altijd -
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OP ZONDAG GESLOTEN

DE GROOTSTE VAN NEDERLANDVervangen van uw inbouwapparatuur?

Ook dat kan...bij Budgetplan!

Alle grote merken fornuizen zoals Boretti, Smeg, 
M-systems en Solitaire. Fornuizen vanaf 999.-

Bekend van

TV Rijnmond

Koelkasten
Nis 88 cm vanaf 269.-
Nis 102 cm vanaf 349.-
Nis 122 cm vanaf 399.-
Nis 178 cm vanaf 499.-

Vaatwassers
vanaf 
399.-

Koken
Keramische kookplaat vanaf 349.-
Inductie kookplaat vanaf 499.-
Gaskookplaat vanaf 99.-

Meer dan 
50 ovens

Inbouw-magnetron vanaf 199.-
Combimagnetrons vanaf 499.-

Grote partij
afzuigkappen

Honderden inbouwapparaten uit voorraad leverbaar

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

VIER BA N N EN STR A AT 1
N IEU W ER K ER K
TELEFOON  (0111 )  641798

WALEN BU RGERWEG 83  -  ROTTERDAM  
TELEFO O N  (010 )  4660368 /4663161

N IEU WE C RO O SWIJKSEWEG 66B
RO TTERDAM -  TELEFO ON (010 )  4136910

W W W.T IMMER MA N -N ATUURSTEEN.NL

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”

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

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

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

SLIJPERIJ

Slijpt
TONDEUSES, SCHAREN,
MESSEN, TUINGEREED-
SCHAP, ZAGEN ENZ.
VOOR BEDRIJVEN
EN PARTICULIEREN

Kraayenstein 21
3085 DP Rotterdam
Nabij de Slinge
Tel. 010-4815624
fax 010 - 4103257
www.slijperij-huco.nl

Bevoegd docente
start in september weer met 
lessen Engels aan kleine 
groepjes volwassenen (50+)
Diverse niveau’s mogelijk

Tel. 010-4833410

E E N  P RO J E C T  VA N : V E R KO O P :

0181 - 484 000
www.vanderhoekmakelaars.nl

010 - 433 57 10 
www.atta.nl

Richting 
Het Centrum

Richting 
Het Strand

9 minuten met de fi ets Richting Rotterdam
25 minuten met de auto

Richting Vestingstad
Hellevoetsluis

15 minuten met de auto

1 minuut wandelen

Elisabethhof

W W W . W O N E N I N O O S T V O O R N E . N L

DE BOUW VAN DIT PROJECT IN DE 
BADPLAATS OOSTVOORNE IS REEDS GESTART, 

BEL NU VOOR EEN AFSPRAAK!

•  5 ruime eengezinswoningen met tuin op het zuidwesten
•  18 riante penthouses met balkon/terras
•  62 luxe appartementen met balkon/terras
•  2-, 3- en 4- kamer appartementen 

•  oppervlakten van 93m2 tot 224 m2

•  afgesloten stallinggarage
•  zongeoriënteerde balkons
•  prijzen vanaf ca. € 245.000,- v.o.n.
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Waar was dat nou?

Oplossing
“Waar was 
dat nou 67”
Als je DOR-fotograaf bent en je 
wordt naar een ‘parkje’ gestuurd 
dat al in de jaren zeventig (zo’n 
vijftien jaar vóór je geboorte!) 
werd afgebroken, dan mag je je 
wel Rotterdammer voelen, maar 
toch een vreemde in eigen stad 
zijn. Gelukkig zag Erwin Bakker, 
hij is de fotograaf, toch nog een 
bekend stukje Groothandels-
gebouw. Daarom dat hij bij z’n 
speurwerk vóór het NN-gebouw 
op het Stationsplein kwam te 
staan. Beter was nog geweest, 
dat hij van binnenuit z’n foto’s 
had gemaakt, maar dit werd 
door de bewaking van Nationale 
Nederlanden ‘om veiligheids-
redenen’ verboden. Ja, je zult 
maar een slechte verzekering 
hebben en dan een fotograaf 
met een digitale camera vanaf 
de begane grond naar buiten 
een foto laten maken!

Alle oplossingen konden weer niet 
in één keer afgeleverd worden. Ruim 
95% kwam, wel dan niet met de juiste 
wethoudersnaam, met het tijdelijke 
plantsoentje tussen Delftseplein en 
Weena aanzetten. De bij de oplossingen 
gevoegde herinneringen hadden veel te 
maken met de horeca-gelegenheden die 
ook in het parkje waren en met de vele 
lunchpakketjes die tussen 12 en 2 op de 
bankjes genuttigd werden.
Eén ding moet duidelijk zijn: het Roel 
Langerak (ook een wethouder!) park 
ligt bij de Abram van Stolkweg, bij 
de ‘nieuwe’ ingang van Diergaarde 
Blijdorp.

R. Troost: “Volgens mij zitten deze 
heren op een bankje op de Weena ter 
hoogte van waar nu het gebouw van De 
Nationale Nederlanden staat. En door 
de bomen zie ik de bussen die voor het 
Centraal Station staan bij het stadsbus-
station. Het streekbusstation was aan 
de kant van de Conradstraat en aan de 
Delftsestraat. Volgens mijn herin-
neringen gingen in mijn jeugdjaren de 
streekbussen van ZuidWestNederland 
door de Maastunnel naar Zuid en verder 
naar de buitengebieden. Het gebouw 
op de achtergrond is het Groothandels-
gebouw aan het Stationsplein waar o.a 
restaurant Engels zit.”
R.P. Kanaar (Schiedam): “Dit was 
een parkje in hartje stad, tussen het 
Hofplein en het Groothandelsgebouw. 
Ook is op de achtergrond het oude bus-
station zichtbaar. Nu staan er allemaal 
hoge kantoorgebouwen. In het parkje 
waren diverse horecazaakjes te vinden 
waaronder, het bekende Jazzcafé.”
S. Laport (Ridderkerk): “Op de achter-
grond is het Groothandelsgebouw aan 
de Weena  en hoe het bos of park heet, 
weet ik helaas niet.”
Nel Huurman (Almere): “Waarschijn-
lijk is dit het grote Stationsplein aan de 

voorkant van het Centraal Station. Ik 
meen op de achtergrond het Groothan-
delsgebouw te herkennen, klopt dat? 
Alweer 42 jaar ben ik weg uit Rot-
terdam. Doordat m’n broer nog altijd 
in Rotterdam woont, lees ik wel eens 
in De Oud Rotterdammer. Ook voor 
mij is het erg leuk oude foto’s terug te 
zien. Inmiddels weet ik ook uw krant te 
vinden op de website! (www.deoudrot-
terdammer.nl). Ga nog lang door met 
de rubriek “Waar was dat nou?”, u doet 
hiermee heel veel Rotterdammers (en 
oud-Rotterdammers) een groot plezier!”
Jaap Hazenbroek, Putterstraat 4, 2922 
VM  Krimpen a/d IJssel: “De raadfoto 
is het Worstbos, gelegen tussen Weena 
en Delftsestraat. Het parkje is genoemd 
naar de toenmalige Wethouder Worst. 
Ik schat dat het in de 70er jaren van de 
vorige eeuw is omgekapt om ruimte 
te maken voor de huidige bebouwing. 
Vanaf 1976 heb ik een aantal jaren 
gewerkt in het kantoor van de PTT aan 
de Delftsestraat. Tussen de middag ging 
ik met collega’s vaak een “Lijnbaan-
tje pakken” via een laantje door het 
Worstbos. Tussen de struiken werd daar 
nog wel eens een lege portemonnee 
of portefeuille gevonden die kennelijk 
weg waren geworpen door zakkenrol-
lers, nadat het geld eruit genomen was.”
Ton Willemsen: “De oplossing van 
raadplaat 67 is het ‘Weenabos’. Het 
Weena was ongeveer de laatste plek, 
die nog braak lag en bestemd was voor 
nieuwbouw van de betere klasse. Tot 
die tijd werd het gebied een beetje leef-
baar gemaakt door er een soort parkje 
te maken met bankjes en grindpaadjes. 
Aan de overkant werd achter de Doelen 
een weitje aangelegd, waar op een 
gegeven moment zelfs koeien en later 
herten graasden. Vanaf de negentiger 
jaren is het Weena herschapen in 
een kantorenboulevard, met o.a. de 
Nationale Nederlanden, Unilever enz. 
Hadden ze het maar gelaten zoals op de 
foto, zal menig Rotterdammer zeggen, 
maar ja, de economie.........”
Joke Plaizier. Het Worstwoud is het 
antwoord op foto 67; op de achtergrond 
het (tot nu toe gespaarde) Groothan-
delsgebouw. We waren erg blij dat er op 
de open vlakte bomen kwamen. Maar, 
zoals in Rotterdam gebruikelijk, ze 
stonden er nog niet of er moest weer zo 
nodig ‘tijdelijke’ bebouwing komen en 
dus werd een groot deel van de bomen 
weer gerooid. De wethouder was weg, 
dus konden de bomen ook weer weg. 
Uiteindelijk is ook de rest van de 

bebouwing, o.a. de Harbor Jazzclub, 
verdwenen. Als Rotterdammer hoef je 
nergens aan te hechten, alles wordt ge-
sloopt. Of iets goed of niet goed is, het 
lijkt niet uit te maken. De opbouwpan-
den gaan net zo gemakkelijk tegen de 
vlakte en zo blijf je met je poten in het 
zand lopen. Maar dit slechts terzijde.”
Miranda Bekkers (Uden): “Het ant-
woord is het Worstbos.”
Aad Groeneweg: “Als ik me niet vergis, 
zie ik het Groothandelsgebouw aan 
de zijde waar de hoofdingang is, met 
op de voorgrond het Stationsplein met 
diverse RET- bussen. Mocht ik het 
goed hebben dan kan ik u vertellen 
dat het Groothandelsgebouw gebouwd 
is voor groothandelaren, die in de 
oorlog door het bombardement hun 
bedrijf zijn kwijtgeraakt. Eén van deze 
bedrijven was een groothandelaar in 
verf en aanverwante artikelen, zoals 
kwasten, terpentine, wasbenzine en di-
verse soorten thinner. In die tijd was de 
brandveiligheid blijkbaar niet zo streng, 
want het was natuurlijk levensgevaar-
lijk met al die brandbare artikelen. Er 
is al eens brand geweest bij een bedrijf 
en het heeft dagen geduurd eer men 
dat onder controle had. In 1956 ben ik 
gaan werken bij de verfgroothandelaar 
in het  Groothandelsgebouw; het is 
een interessant gebouw, vrachtwagens 
kunnen daar niet alleen lossen in de 
kelder, maar ook via een lange oprit op 
de 1ste etage. Leuk om te vermelden is, 
dat, als je in het Groothandelsgebouw 
werkte, je bij veel bedrijven met korting 
kon kopen; bij sommige kreeg je wel 
40%. Bedrijven die daar toen gevestigd 
waren, waren o.a. een kledingzaak, 
meubelzaak, elektriciteitszaak en vele 
anderen. Al met al een leuke tijd.”

R. Stoffels: “Dit is het parkje tussen het 
Weena en Delftseplein. Ik heb er vele 
malen tussen de middag op een van 
deze bankjes mijn brood zitten eten. Er 
stonden ook paviljoens van de horeca 
en het biljartcentrum. Als je naar de 

Lijnbaan wilde, kon je door het tun-
neltje onder het Weena lopen.”
Sandra Vuur (Leiderdorp): “Weena. 
Mijn moeder komt uit Rotterdam en 
kwam in het Worstbos.”

J.J. Jonker: “Het nodige groen was het 
Weenabos. Als jong diender liep ik van 
het Haagseveer via Hofplein-Weena 
naar het Centraal Station, waar een 
vaste post van de politie was. Het bos is 
er niet lang geweest. Op de achtergrond 
is de hoofdingang van het Groothan-
delsgebouw. Daarvoor was het bus-
station van de RET en de haltes van de 
tram. De mannen op de bankjes kijken 
naar het Weena en achter hun rug is het 
hoofdpostkantoor aan de Delftsestraat. 
Mijn vrouw werkte in dat gebouw.”
Jack Vanderheyden (Canada): “Je kijkt 
hier recht op het Groothandelsgebouw; 
op de achtergrond met net achter de 

boompjes (meer struikgewas) zie je het 
Stationsplein met alle bussen en trams 
en aan de rechterkant (niet zichtbaar) 
is het Centraal Station. Maar van 
1968 weet ik niets, omdat wij in 1956 
vertrokken zijn naar Canada, wel weet 
ik dat er nu hoge gebouwen staan.”
Riet de Graaf: “Ik herinner me een 
klein parkje in de buurt van De Doelen. 
Of was De Doelen er toen nog niet? Er 
was ook een hertenkamp. Heb ik het 
goed? (Niet helemaal, Riet. Jij gooit de 
twee kanten van het Weena door elkaar, 
je had voor een goede oplossing de 
straat moeten oversteken. AvdS).
Mw M.C. Bijkerk (Krimpen aan 
den IJssel): “Dit was het Wethouder 
Worstbos, op de hoek van het Hofplein 
en het Weena.”

De Rotterdamse attentie gaat richting 
Krimpenerwaard. Wij feliciteren Jaap 
Hazenbroek!

Nieuwe opgave no. 68

Ook deze week heeft DOR-lezer Louis van Huut een RET-autobussenfoto, 
waar onze vaste vraag uitstekend bij past. Op het eerste gezicht is er sinds de 
jaren zestig weinig veranderd, maar dan kijken we niet onder de grond. Deze 
foto heeft genoeg redenen om te vragen “Waar was dat nou?”

Als Internetbezitters de foto beter willen bekijken, verwijs ik hen naar www.
ditisrotjeknor.nl.

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór
7 juli 2008 per post zenden aan
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 20h
3024 EJ  Rotterdam

Het e-mailadres is
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl

Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar

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

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.

MIEDEMA & ZN.+
HENK DE JONG
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S Ambachtelijke meubelstoffeerderij

Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

‘‘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.

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. 

Mogen wij ons even voorstellen?  Miedema & Zn. + Henk de Jong 
is een ouderwets vertrouwd Hollands bedrijf waarbij kwaliteit, 
service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan! Voor al 
uw stoffeerwerk, leer-, antiekrestauratie en interieuradviezen 
bent u in onze winkels aan het beste adres!

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf!

Tevens verzorgen wij complete verhuizingen voor senioren.
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.

6 standaardpunten van Miedema en De Jong
 Gratis halen en brengen
 Altijd drie jaar garantie
 Grote collecties stof en leer
 Uitsluitend beste kwaliteit materiaal
 Service en kwaliteit
 Geen aanbetalingen

Gratisophalen enterug bezorgen
Altijd 3 jaargarantie

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

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

Een perfect passend kunstgebit begint...
MET GOED NAAR U TE LUISTEREN

In ons vak moet je niet alleen verstand hebben van kunstgebitten,
je moet ook precies kunnen aanvoelen wat mensen willen.
Dat begint met goed luisteren. Pas als we al uw wensen en

omstandigheden kennen, kunnen we u een goed advies geven.
Dat doen we door een individueel behandelplan op te stellen,

dat het meest ideaal is voor u. Wij heten u graag welkom in onze praktijk
voor een wederzijdse kennismaking en een GRATIS advies.

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur
Website: www.hogadent.nl
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Hans 
Roodenburg

?
&Opinie     Informatie

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’.

Vroeg of laat krijgt iedereen er mee te maken: kosten voor de begrafenis of crematie. Moet u  zich daarvoor verzekeren, zélf sparen of laat u uw nabestaanden 
ervoor opdraaien? Of hangt u de mentaliteit aan van ‘na mij de zondvloed’? 
Nadere vragen hierover of reacties kunnen worden gestuurd naar info@deoudrotterdammer.nl.

Erf- en schenkingsrecht

Driemaal getrouwd,
vier stiefkinderen
Een familielid van mij op hoge leeftijd 
is drie keer getrouwd geweest. Zij 
heeft geen kinderen, maar haar 
laatste man had er vier. Als zij over-
lijdt, gaat haar geld dan naar haar 
stiefkinderen? Ze heeft twee zussen 
en een broer en heeft geen testament 
laten maken.

Uit uw brief begrijpen we dat uw 
familielid was getrouwd in gemeen-
schap van goederen met een man die 
vier kinderen had. Deze stiefkinderen 
van haar zijn alleen erfgenaam van het 
deel dat hun vader bij zijn overlijden 
naliet. Waarschijnlijk is toen al aan de 
kinderen hun erfdeel uitbetaald, als dat 
er al was. Het zou ook kunnen dat uw 
familielid als langstlevende echtge-
note de nalatenschap van haar man in 
beheer heeft gekregen. De stiefkin-
deren kunnen dan bij haar overlijden 
een beroep doen op hun vordering op 
haar die zij na het overlijden van hun 
vader hebben gekregen. Uiteraard 
voor zover er nog wat te halen is. De 
erfgenamen van de nalatenschap van 

uw familielid  zijn - als zij geen eigen 
kinderen heeft - in principe haar broer 
en twee zussen.

Langstlevende schiet
successie voor
Mijn vader is in april 2007 overle-
den en in zijn testament laat hij zijn 
vermogen na aan mijn moeder en hun 
drie kinderen. Mijn moeder heeft het 
vruchtgebruik van ons deel. Wij als 
kinderen hebben voor deze vorde-
ringen een successieaanslag van de 

Ons is verteld door mensen van de 
Belastingtelefoon dat wij deze aanslag 
zelf moeten betalen. Mijn moeder kan 
en wil echter wel voor ons betalen. 
De dame van de belastingtelefoon 
zei echter dat dit wel kon, maar dat 
het onder de belastingvrije schenking 
viel. Is het beter dat we dan toch maar 
allemaal zelf betalen? 

volgen de te betalen successierechten 
voor de kinderen als voorschot tot 
uitbetaling van de vordering (meestal 
na haar overlijden) voor haar rekening 
nemen.
Dat men bij de Belastingtelefoon 

stelt dat dit als een schenking aan 
de kinderen moet worden gezien, is 
onzin. Daarover zou hooguit discussie 
kunnen ontstaan als zij de vordering 
van de kinderen zonder aftrek van 
de successierechten eerder uitbetaalt 
dan na haar overlijden. Zij kan ook 
gebruik maken van de jaarlijkse 
schenkingsvrijstellingen voor haar 
kinderen.
Overigens, als in het langstlevende 
testament is bepaald dat de vordering 
van de kinderen pas opeisbaar is als 
uw moeder is overleden, dan worden 
de te betalen successierechten voor de 

bij haar overlijden. Daarom begrijpen 
we niet waarom de kinderen een 
aanslag hebben gekregen. Is er bij 
de aangifte misschien iets verkeerd 
opgegeven?

Uitsluitingclausule
is afdoende
Drie jaar geleden is mijn vader over-
leden. Mijn ouders hebben (in 1990) 
een langstlevendentestament laten 
opmaken waarin ook een uitsluiting-
clausule is opgenomen. Zij willen 
hiermee voorkomen dat aangetrouwde 
kinderen bij een eventuele echtschei-

ding geen recht hebben op de helft 
van de erfenis. Nu gaat mijn broer 
binnenkort - in gemeenschap van goe-
deren - trouwen. Ik heb begrepen dat, 
indien mijn broer overlijdt, zijn erfdeel 
rechtstreeks naar zijn (eventuele) 
kinderen gaat (plaatsvervulling). Zijn 
echtgenote erft niet. Klopt dit? Wat 
gebeurt er met zijn erfdeel wanneer 
mijn broer geen kinderen krijgt? Mijn 
moeder wil niet dat familievermogen 
naar de ‘aangetrouwde kant’ vererft. 
Is de uitsluitingclausule afdoende of 
moet zij nog meer regelen?

De uitsluitingclausule is afdoende. 
Als uw broer is overleden, gaat het 
erfdeel van zijn ouders naar zijn eigen 
kinderen. Als hij geen kinderen heeft, 
wordt de nalatenschap van uw ouders 
verdeeld over de andere nog levende 
erfgenamen.  

Financiële kwesties

Tandarts failliet na
oproepcontract
Ik ben met een tandarts een oproep-
contract voor een jaar aangegaan 
voor maximaal twintig uur per week. 
Twee dagen later hoorde ik dat hij het 

faillissement van zijn tandartsprak-
tijk heeft aangevraagd. Was hij niet 
verplicht mij zo vroeg mogelijk op de 

onmogelijkheden? Dan had ik mijn 
oude baan weer kunnen oppakken.

Een goede werkgever had u uiteraard 
verteld dat hij een ‘onzekere’ onderne-
ming heeft. Maar hij is niet verplicht 

Werknemers worden geacht bij hun 
sollicitatie zelf te beoordelen of zij bij 
een bedrijf in dienst komen dat dege-

Als uw werkgever failliet is (of gaat) 
en hij kan zijn loonverplichtingen niet 
nakomen, kunt u een beroep doen op 
de werkloosheidsinstantie UWV voor 
voorschotten op de werkloosheidsuit-
kering. Dus, als u geen loon meer van 
hem krijgt, neem dan contact op met 
het UWV.
Indien u vakbondslid bent, kunt u 
de zaak laten uitzoeken door uw 
vakbond. Of u kunt een beroep doen 
op uw betreffende rechtsbijstands-
verzekering. Indien u de tandarts 
juridisch wil aanpakken, moet u zelf 
een advocaat in de arm nemen.

tijk niet veel problemen geven als de 
overledene veel vermogen nalaat. De 
nalatenschap moet dan eerst worden 
aangesproken, voordat de erfgenamen 
hun deel opstrijken. Oudere mensen, 
die geen uitvaartverzekering hebben 
afgesloten, vragen ons in de rubriek 
hieronder vaak hoeveel spaargeld ze 
moeten overhouden ‘voor het geval 
dat…’ Wil je van tevoren zeker-
heid hebben dat er na je overlijden 
voldoende geld voor handen is, dan 
kun je je daarvoor verzekeren via 
een kapitaal-uitvaartverzekering of 
een natura-uitvaartverzekering. Voor 
ouderen die voor hoge verzekerings-
premies komen te staan bestaat de 
mogelijkheid voor de opbouw van een 
speciaal depositofonds dat alleen mag 
worden gebruikt voor het dekken van 
de uitvaartkosten.

Kapitaal of natura?
Bij een kapitaal-uitvaartverzekering 
wordt een bedrag 

aan de nabestaanden uitgekeerd om de 
kosten van de begrafenis of crematie 
te betalen. De jaarpremie (vaak tot 65 
jaar) of koopsom voor deze levensver-
zekering is uiteraard afhankelijk van 
de leeftijd van de verzekerde persoon. 
Het moge duidelijk zijn dat als men 
nog jong is en een lang leven heeft te 
gaan, de premie of de koopsom erg 
laag is. Wil men dat het uit te keren 

zal de premie ook jaarlijks geïndexeerd 
worden of zal men eenmaal in de 
zoveel jaar een aanvullende koopsom 
moeten betalen. Bij een natura-uit-
vaartverzekering  bent u verzekerd 
van een bepaald pakket diensten die 
aan de levensverzekering gekoppelde 
uitvaartverzorger wordt uitbetaald. De 
nabestaanden hoeven niet zoveel meer 
te regelen, want in het pakket zijn 
zaken al vastgelegd. Wel moet men er 
rekening mee houden dat de kosten 
voor een eventueel grafmonument en 
de kosten voor grafrechten, die per 
gemeente behoorlijk in prijs kunnen 

verschillen, niet in een dergelijke 
verzekering zijn meegenomen.
Wat kan men het beste doen? Dat 
hangt van ieders persoonlijke situatie 
af. Mensen met veel vermogen, ook 
op langere termijn gezien, kunnen 
feitelijk er wel vanuit gaan dat hun 
uitvaartkosten voor de nabestaanden 
geen probleem zullen geven, zeker 
niet als zij toch al degelijk sparen of 
beleggen.

Aanrader
Een uitvaartverzekering valt zeker aan 
te raden voor mensen die over weinig 
vermogen beschikken en ook niet 
verwachten dat er, als zij dood gaan, 
voldoende geld is om hun begrafenis- 
of crematiekosten te kunnen betalen. 
In principe kunnen nabestaanden 
daarvoor opdraaien, maar die zouden 
door het nogal rigoureus afstand ne-
men van hun erfrecht (dus óók van de 
schulden!) daar op een onfrisse manier 
aan kunnen ontkomen.
Als er helemaal niemand is, die uw 
uitvaart wil bekostigen, dan is de 
gemeente op grond van de Wet op 
de lijkbezorging verplicht de kosten 
voor haar rekening te nemen. Ze zal 
overigens wel proberen de kosten te 

verhalen op de wettelijke erfgenamen. 
Alleen mensen die helemaal niemand 
meer hebben (bijvoorbeeld zwervers) 
komen in aanmerking voor een zeer 
sobere ‘staatsbegrafenis’.
Op internet zijn diverse vergelijkings-
mogelijkheden om te beoordelen 
welke uitvaartverzekering tegen welke 
prijs en voorwaarden het beste bij u 
past. Bij kwalitatief gelijkwaardige 
verzekeringen zijn de verschillen 
in premies en koopsommen tussen 
de grote uitvaartverzekeraars en 
– verzorgers (Monuta, Yarden, Dela en 
Klaverblad) niet zo groot. Alle hebben 
ongeveer gelijke systemen om de 
risico’s te dekken.

Vergeten polissen
Voor de verzekerden kan het soms 

krijgen. De premies en de storting van 
de koopsom zijn in een beperkt aantal 
gevallen onder bepaalde voorwaarden 

uitgaven. Dat heeft alleen maar zin 
als er ook nog vele andere aftrekbare 
kosten zijn voor ziekte, invaliditeit, 
enz. De kapitaalverzekering is in ieder 
geval vrijgesteld in box 3 (boven 
een bepaald vermogen 1,2 procent 

6492 (in 2008). Overigens heeft de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit 
in een recent rapport geconstateerd 
dat het beperkt aantal aanbieders van 
uitvaartpolissen geen misbruik maakt 
van hun economische machtspositie 
of aan kartelvorming doet. Wel merkt 
de NMa op dat nabestaanden vaak on-
verwacht worden geconfronteerd met 
bijbetalingen, terwijl ze dachten dat 
de hele uitvaart door de verzekeraar 
zou worden vergoed. Tenslotte nog 
iets over oude begrafenispolissen die 
al lang premievrij zijn en bij mensen 
eigenlijk helemaal uit beeld zijn 
verdwenen of zijn kwijtgeraakt. Het 
gaat vaak om begrafeniskosten van 
enkele honderden guldens die door 
ouders in de jaren ’40 en ’50 voor hun 
kinderen zijn verzekerd. Daarbij gaat 
het om ongeïndexeerde uitkeringen bij 
overlijden. Deze ‘vergeten’ polissen 
zijn misschien nog te achterhalen 
via de site van De Nederlandse Bank 
(www.dnb.nl). Minimaal moet men 
wel weten bij welke verzekeringsmaat-
schappij de polis indertijd is afgeslo-
ten. Daarna kan men verder zoeken bij 
de eventuele rechtsopvolgers.

Uitvaart verzekeren of daarvoor sparen
Door Hans Roodenburg

Een gemiddelde begrafenis of crematie kost met alles erop 
en eraan – afhankelijk van het aantal mensen dat bij de 
plechtigheid geacht wordt ‘geaccommodeerd’ te moeten 
worden – al gauw tussen de 8.000 en 10.000 euro. Wil men 
het sober houden, komt men op ongeveer 5.000 euro.
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WWW.WONINGONTRUIMING.NET
  Wij zijn al 50 jaar gespecialiseerd in woningontruimingen
  Tevens doen wij verhuizingen van groot naar klein/seniorenwoningen
  De woning wordt in de staat van oplevering teruggebracht naar de eisen  

 van de familie, makelaar en / of woningstichting
  Tevens doen wij inkoop van gehele inboedels
  Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar
  Gratis prijsopgave/offerte/geen voorrijkosten
  Gelijk contact: 010-8424225 / 06-29103430  
  per email bontes@upcmail.nl
Zie ook www.woningontruiming.net

U i t va a r t v e r zor g ing ‘D e Vo o r zo r g ’ - C a p e ls e U i t va a r t v e r zo r g i n g
Jacques Dutilhweg 333, 3065 HJ Rotterdam-Prinsenland

(010) 202 14 33 of (010) 293 04 22

U i t va a r t ve r zo r g in g B a kk e r, Va n B eze i j , R i e t h o f f, S c hol t s & Kl oe g
Langenhorst 100, 3085 HR Rotterdam

0800 - 023 10 10 (gratis)

Voor meer informatie www.monuta.nl

Monuta Van den Toorn
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Monuta Memoriam
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Problemen met uw (kunst)gebit?

Kies voor een klikvaste
oplossing op implantaten! Voordelen computer-

gestuurd implanteren:

(naast de apotheek)

40 APPARTEMENTEN 
EN 4 PENTHOUSES

t e  h u u r  i n  H i l l e g e r s b e r g

Weids wonen in een wereldstad 
Volop groen, weidse luchten en ruimte. Dat is wonen in de Douglasspar. In de Rotterdamse deel-
gemeente Hillegersberg-Schiebroek staat de Douglasspar, het middelste gebouw van de drie 
appartementencomplexen die samen Het Bergse Park vormen. Vanaf uw terras heeft u een spectaculair 
uitzicht. En wilt u nog dichter bij de natuur zitten? Pak dan de fi ets of maak een heerlijke wandeling. 
U loopt vanuit de Douglasspar zo het Lage Bergse Bos in. Bent u meer een liefhebber van gezellig 
shoppen? De Bergse Dorpsstraat, het hart van het pittoreske dorpscentrum van Hillegersberg, is een 
luxueus shoppinggebied.

ruime 2- en 3-kamerappartementen • oppervlakten van ca. 73 m2 tot ca. 120 m2 • luxe 
afwerkingniveau • zeer ruim terras • al vanaf  726,- per maand, inclusief eigen par-
keerplaats • geniet van de voordelen van huren!

010 - 404 01 26

Verhuurinformatie:

w w w. d o u g l a s s p a r . n l

Kijk voor meer informatie over dit project op

OPLEVERING IN ZICHT!

O.a. Casa Dolce Casa, Serenissima, Lea Emil, Iris en Rex

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

TE KOOP: 
ZEER FRAAIE ROYALE RECREATIE-VILLA 
IN BATTENOORD AAN DE GREVELINGEN
Zeer fraaie royale recreatie-villa die 365 dagen per jaar 
bewoond mag worden. Eigen grond (925m2) Parkeerge-
legenheid voor 3 auto’s. Indeling grote hal met hardhouten 
trap, geheel betegeld toilet met wandcloset en fonteintje 
met bergkast. Grote L-vormige woonkamer van 32m2 met 
openslaande deuren naar terras.
Royale keuken met alle inbouwapparaten aansluitend op 
een practische bijkeuken van 300x230m met CV opstel-
ling aansluitend op aanpandige berging van 360x280m met 
deur naar buiten. De gehele begane grond in voorzien van 
plavuizen. Perceeloppervlakte is 925m2. Op de 1e verdieping: 3 grote 
slaapkamers van 560x368 en 2 slaapkamers van 320x280m2. Badkamer 
met ligbad en douchecabine en toilet en vaste wastafelameublement. 
Alles 1e verdieping met laminaat vloeren. 
Via een vlizotrap bereikt u de grote bergzolder. De woning 
is nieuw en opgeleverd in juni 2006. Alle ramen voorzien 
van dubbel glas. Tuin rondom (Zuiden)

285.000,00 k.k.

Voor meer inlichtingen:  Telefoon 0187-652099 of Mobiel 0610161014



Vrijwel iedereen ter wereld kent 
Spido en wie Rotterdam bezoekt, 
maakt er bijna verplicht een rond-
vaart mee. Maar meer dan dat Spido 
een rondvaartbedrijf is, weet vrijwel 
niemand en over de achtergrond al 
helemaal niet. Niettemin is het een 
toeristisch instituut met een grote 
naamsbekendheid en een geweldige 
ambassadeur van Rotterdam en 
Nederland. 
Hoe het bedrijf aan de naam Spido 
kwam, is nog altijd vaag. Deze heeft 

waarschijnlijk een band met het tele-
gramadres ‘Spido’, dat door een van 
de voorgangers, de Nederlandsche 
Stoomsleepdiensten v/h Piet Smit 
jr. aan de Boompjes 119, gebruikt 
werd. Maar het zou ook de bijnaam 
kunnen zijn van een lijn met blokken 
waarmee vroeger de snelheid van 
een schip gemeten werd. De naam 
Spido duikt ook op bij Lobith, waar 
in de eerste helft van de vorige eeuw 
onder die naam met kleine bootjes 
schepelingen van en naar Rijnsche-

pen gebracht werden. Er ligt ook 
een link met een verbastering van 
‘speed’, het Engelse woord voor 
snelheid. De naamgeving blijft voor-
alsnog een klein raadsel. Wie het 
weet mag het schrijven of mailen.
Deze en vele andere gegevens, 
alsmede honderden (soms héél 
bijzondere) foto’s zijn binnengeko-
men bij Historie Spido, p/a Uiterdijk 
106, 3195 GK Pernis-Rotterdam, 
e-mailadres: historiespido@telfort.nl 
na publicaties in De Oud-Rotterdam-

mer. Dat mag nog even zo doorgaan, 
want er begint iets moois te groeien 
uit al die reacties en verhalen. In de 

van de sluier omhoog komen. Let 
dus vooral op die uitgave. Historie 
Spido zoekt bijzondere verhalen en 
bijzondere foto’s van zowel mensen 
die voor Spido gewerkt hebben als 
zij die plezierige herinneringen heb-
ben aan een of meerdere vaartochten 
met Spido.
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Het rijke Rotterdamse sportleven kent 
vele bekende en onbekende foto’s. 
Cees Zevenbergen plukt elke veertien 
dagen zo’n foto uit zijn omvangrijke 
archief, waar u zich de tanden op kunt 
stukbijten. Twee weken later onthult 
hij het raadsel en kunt u zien of u het 
bij het goede eind had. 

Uit het rijke Rotterdamse sportleven

Minister wil dat ouderen langer doorwerken

Cees Korbijn (81) 
solliciteert als wethouder
Cees Korbijn, de oer-Rotterdamse musicus 
en tekstdichter van protest- en levenssongs, 
vindt dat Rotterdam recht heeft op een be-
kwame wethouder van Sociale Volkshuisves-
ting. Van het huidige beleid heeft de 81-jarige 
Vreewijker geen hoge pet, zelfs helemaal 
geen pet, op. In een brief aan het college van 
B en W solliciteert hij naar de wethouders-
post, zoals dat past bij de wens die minister 
Jan-Hein Donner van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de laatste weken ventileert 
om ouderen langer te laten doorwerken.
Korbijn begint zijn brief met: ‘’De aanzien-
lijke discrepantie, die in de laatste jaren vorm 
heeft gekregen tussen de opvattingen ten 
stadhuize en grote delen van Rotterdamse 
huurhuisbewoners, baart mij ernstige zorgen. 
Derhalve bied ik bij deze mijn diensten aan 
als wethouder. Als man van 81 jaar meen ik 
zo te handelen in de lijn van minister Donner, 
dus doorwerken tot op hogere leeftijd.”
Korbijn verder: “Wat Rotterdam nodig heeft, 
is een bekwaam wethouder van Sociale 
Volkshuisvesting. De uitbundige sloop-
plannen die her en der geopperd worden, 
en helaas ook ten uitvoer gebracht, zijn bij 
velen een bron van onbehagen, onzekerheid 
en zelfs verontwaardiging. Ongetwijfeld 
zijn degenen die deze sloopplannen beden-
ken integere en keurig nette mensen. Maar 
integere en keurig nette mensen hebben soms 
een te verkokerde visie om alle gevolgen 
van hun sloopplannen te overzien.” Korbijn 
doelt hierbij op de felle protesten in Vreewijk 
tegen de sloop van vele honderden woningen, 
waar zelfs minister Plasterk zich sinds enkele 
weken mee bezighoudt.
Korbijn vraagt in zijn brief aan het college: 
“Waar gaan de huurdertjes van al die sloopge-
bieden een andere woonstede betrekken? Is 
hun nieuwe stek betaalbaar? Blijven geboren 
Rotterdammertjes nog Rotterdammertjes? 
Of worden zelfs hoogbejaarde Maasstadbe-
woners straks de uitgewezenen die elders 
mogen gaan wennen? Wellicht worden ze 
naar nieuwe woonculturen in Spijkenisse, 
Hellevoetsluis, Barendrecht of nog wat verder 
gedeporteerd? Kom, kom, geachte regenten, 
volgens mij hebben jullie op de Coolsingel 
een persoon nodig die niet alleen het oor 
leent aan zeer kapitaalkrachtige corporaties 
en projectontwikkelaars, maar die ook het 
oordeel van hen die hier huren en wonen in 
de besluitvorming mee laat wegen.
Over mijn salariëring worden we het vast wel 
eens, zeker als ik in overweging neem welke 
bedragen gebruikelijk zijn in uw nobele 
kringen.”

Uit DOR-speurtocht naar 
historie Spido groeit iets moois
Spido als bedrijf bestaat in 
januari 2009 negentig jaar. 
In november 1918 werd 
door een aantal sleepboot-
bedrijven een fusie en een 
afsplitsing aangegaan, die 
van Spido een zelfstandige 
onderneming moest maken 
voor service in de haven 
aan zeeschepen. Het van 
en naar boord brengen van 
waterklerken, zeelieden 
en andere zaken was de 
voornaamste activiteit. De 
activiteiten zijn in de loop 
der jaren gewijzigd van wa-
tertaxi in cruise-, party- en 
rondvaart.

Nieuwe foto
Rotterdam kende vroeger een aantal wielerbanen. Op deze foto uit 1952 zien we 
er een van. Wie herkent deze baan?

Oplossing foto 10 juni 2008
Deze foto is op 21 december 1980 weliswaar niet in Rotterdam gemaakt, 
maar er staat wel een Rotterdamse sportvrouw op. Wij zien hier de ten-

dam. Van der Torre moet de beker laten aan Marcella Mesker (rechts op 

Marianne van der Torre (1961) komt uit een tennisfamilie. Zij kan zeg-
gen dat zij op de tennisbaan geboren is, want haar vader Jaap van der 
Torre was beheerder van het Tennispark Overschie. Zij begon op haar 
tiende jaar met tennissen en speelde natuurlijk bij TC Overschie en later 
onder meer bij Victoria en TOEG in Rotterdam. Marianne werd diverse 
malen Nederlands Jeugdkampioen en in 1978 behaalde zij zelfs het 
Europees Jeugdkampioenschap. Ook het nationaal kampioenschap werd 

een aantal malen haar prooi. Dat geldt ook voor het dubbelspel, waarin zij met 
Mariëtte Pakker titels pakte. Toen haar rugproblemen haar in 1989 te zeer parten 
speelden, beëindigde zij haar loopbaan. Gesteld mag worden dat zij na Betty 
Stöve de beste Rotterdamse speelster is geweest.
Marianne van der Torre is getrouwd met haptonoom Ted Troost en woont nu met 
hem en hun drie kinderen in Zwitserland.

- Het Willemsplein met links het Spidokantoor, waar het altijd druk was Foto’s collectie Peter van Meurs/Schiedam-

- Cees Korbijn (rechts) doet een ludieke poging om 
in Rotterdam als wethouder aan de slag te gaan. 
Roland Vonk van RTV Rijnmond kan er de humor 

wel van inzien. Archieffoto De Oud-Rotterdammer -
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T!P-Kaders

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

De OudDe Oud

GEVRAAGD PRENTBRIEFKAARTEN 
EN/OF OUDE FOTO’S

IN- EN VERKOOP PRENTBRIEFKAARTEN  
ANTIQUARIAAT 
& UITGEVERIJ  ARNOUD VOET
Voorhaven 16,  Delfshaven
Open op afspraak: vrijdag 14.00-17.30 
(010) 2847362 of (010) 2763852 of  0647 775893
Email: arnoudvoet@orange.nl, www.uitgeverijvoet.nl

Home Hotel is gevestigd in de Witte de 
Withstraat in het centrum van Rotterdam.

In de straat zijn o.a. volop eetgelegenheden, 
café’s, supermarkt, viswinkel en galleries.

Meer dan 85 geriefelijke kamers voor een 
kort of lang verblijf, van één overnachting 
tot vele maanden.

Al onze kamers zijn voorzien van douche / 
toilet en kleurentelevisie.

Bij een langer verblijf gelden speciale 
tarieven. Vraag ernaar!

Buitengewoon geschikt voor reunies en
uw geëmigreerde bekenden.

Receptie: Witte de Withstraat 81 A    Telefoon + 31 - (0)10 – 4 11 21 21
   3012 BN ROTTERDAM   Fax + 31 - (0)10 – 4 14 16 90          
 www.homehotel.nl             info@homehotel.nl

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.

Winkelcentrum Hesseplaats 11b
3069 EA  Rotterdam, t. 010 - 286 75 20
fax 010 - 286 75 21, www.visgilde.nlHesseplaats

Visgilde Voordeel

4 Lekkerbekjes halen
                    3 betalen
Spaanse visschotel
              1 pond 6,75

TMG

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET
Wilhelm Tellplaats 24-30
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Tel. 010 – 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00- 17.00 uur
Koopavond: op afspraak
Zaterdag: 10.00- 16.00 uur

Uw tapijt, vinyl,
gordijnen en

vitrage binnen 1
week gemeten
en geplaatst!  Al bijna 29  jaar uw senioren specialist!! De koffie staat altijd klaar

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80 x 80 cm
  Ook uitschuifbaar
- Salontafels

- Relax/Opsta Fauteuils
- Dressoirs
- Kleinmeubelen
  In blank en donker eiken

- Senioren ledikanten
  evt. Electrisch verstelbaar
- Matrassen
- Vitrage en Overgordijnen

- Div. zonwering
- Tapijt en Vinyl
- Smyrna tafelkleden
- Gewatteerde bedspreien

- NIEUW!!
  complete 
  slaapkamer sets

Van ontwerp tot realisatie

Eigen ontwerp,
glas, kunst, RVS
en natuursteen
Tevens samenwerking met kunstenaars

Slinge 435
3085 ES  Rotterdam 
Telefoon  010-4806889
Fax  010-4813665
e-mail: info@degedenkgroep.nl

Openingstijden:
di t/m vr. 10.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Leverancier van 
grafmonumenten,
urnen en 
gedenksieraden

w w w . d e g e d e n k g r o e p . n l  



De historische opname is De Oud-
Rotterdammer toegezonden door Arie 
den Hertog, in de jaren vijftig en zes-
tig bekwaam doelman van Excelsior 
en aan het einde van zijn carrière ook 
nog twee seizoenen contractspeler van 
Sparta. Zijn kwaliteiten blijkt hij niet 
van een vreemde te hebben gekregen, 
want de forse jongeman, die op de 
foto de bal in zijn handen heeft, is zijn 
vader Louis den Hertog.
Maar wie o wie zijn de andere spelers 
van dit tiental (!) en waar is de elfde 
man gebleven? Heeft hij bij gebrek 
aan een echte fotograaf soms zelf 

de foto gemaakt? Dat kwam in lang 
vervlogen dagen wel vaker voor, weet 
Feyenoords archivaris Henk van der 
Stoep. In zijn dossiers bevindt zich 
een foto uit 1939 waarop tien in witte 
badjassen gehulde spelers met de zo 
juist gewonnen Zilveren Bal pronken. 
En dat was toch al de tijd van Adri van 
Male, Puck van Heel, Gerard Kuppen, 
Jan Linssen, Arie de Vroet enz.

Louis den Hertog was een van de 
vier voetbalvrienden die 19 juli 1908   
Wilhelmina, een van de voorlopers 
van het huidige Feyenoord, oprichtten. 

Zijn drie collega’s waren G.D. van 
Leerdam, C(ees) van Baaren en H. 
Mulder. Zij kregen alle drie een plaats 
in het eerste bestuur. Het is mogelijk 
dat ook zij deel uitmaakten van het 
team dat in 1908 onder de naam FFC 
werd gekiekt. Mensen met een scherp 
oog beweren dat die naam ook voor-

komt op de bal die Louis den Hertog 
in zijn rechterhand draagt. Zelfs een 
oudgediende als Fred Blankemeijer 
kan slechts gissen naar de volledige 
naam van FFC; Feijenoord Football 
Club ?
Nog een bijzonderheid over Louis den 
Hertog: hij werkte bij de Oranjeboom 

bierfabriek. En dat is volgens zijn 
zoon Arie een bewijs dat niet alle 
spelers van Feyenoord destijds boot-
werkers waren....                                                                        

Dick van den Polder
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Louis den Hertog oprichter Feyenoord
In de reeds eerder verschenen gedenkboeken van het jubile-
rende Feyenoord zijn de oudste foto’s afkomstig uit 1910 en 
1911. De club droeg toen nog de naam Celeritas, hoewel de 
officiële oprichting al had plaatsgevonden op 19 juli 1908. Dat 
gebeurde in café De Vereniging, hoek Persoonshaven. Eigenaar 
was ene Keijzer. Vandaar dat in sommige geschiedboeken over 
café Keijzer wordt gesproken. Het fotomateriaal uit de periode 
1908-1910 is om begrijpelijke redenen zeer schaars. Daarom 
mogen we bijgaande gereproduceerde foto, genomen in 1908 op 
het besneeuwde Afrikaanderplein, als een kostbaar document 
beschouwen. 

Mijn vader was in die tijd bestuurslid 
van amateurclub NADO/V en was zo 
gelukkig een kaartje te bemachtigen 
voor de wedstrijd Nederland-Frank-

rijk, die op pinksterzaterdag, 23 april 
1949, ‘s middags om vier uur in de 
Kuip werd gespeeld. Mijn moeder 
vond het helemaal niet leuk, dat pa 

zijn kruidenierszaak in het centrum 
van de stad op zo’n drukke dag in de 
steek liet en had liever gezien dat hij 
het kaartje aan mij gaf.
Dat kon hij niet over z’n hart ver-
krijgen. Laat zoonlief - ik was toen 
veertien - maar op een andere manier 
het stadion zien binnen te komen, was 
zijn reactie en hij gaf me het advies 
‘s morgens vroeg al naar de Kuip te 
gaan om te kijken of iemand nog een 
kaartje over had. Het geluk liet me die 
dag in de steek, mij niet alleen, want 
de groep gelukszoekers werd groter en 
groter naarmate het  aanvangsuur van 
de wedstrijd naderde. 

Wandaad
Het liep al tegen vieren toen een 
potige kerel een grote knipschaar te 
voorschijn haalde om op een plek 
langs de Marathonweg, ter hoogte van 
vak E, een groot gat in het hek te knip-
pen. Het ontging de suppoosten en 
aanwezige politiemannen, waardoor 
we ongehinderd binnen konden glip-
pen. Terwijl in de Kuip de volksliede-
ren reeds klonken, zetten wij beneden 
aan de trap met zachte drang de 
controleur opzij, sprintten naar boven 
en probeerden in het vak een plaatsje 
te vinden. Dat kostte niet veel moeite, 
want in de zitvakken waren toen nog 
geen kuipjes, maar banken. Het was 
dus alleen een kwestie van opschui-
ven. Toen ik opbiechtte dat ik het 
stadion was ‘binnengepiept’ deed men 
dat af met een glimlach. Later, toen 
ik prinsheerlijk op de perstribune zat, 
heb ik nog vaak aan deze ‘wandaad’ 
moeten terugdenken.

Beloning
Ik werd er nog voor beloond ook, 
want het Nederlands elftal speelde 
die middag, net als nu tijdens het 
EK 2008, een fantastische wedstrijd. 
De Franse fullprofs werden door 
de Nederlandse amateurs volledig 
overklast en met dezelfde cijfers (4-1) 
verslagen. In de geschiedboeken staat 
de wedstrijd vermeld als de wedstrijd 
van Theo Timmermans. De Hagenaar 
luisterde zijn debuut op met drie 
doelpunten.
De vierde treffer kwam van Faas Wil-
kes. Na een meesterlijke crosspass van 
Abe Lenstra ontdeed de Xerxaan zich 
op de rechtervleugel van een tegen-
stander en scoorde met een diagonaal 
schot. Het doelpunt staat nog altijd 
haarscherp op mijn netvlies.
Het door Jaap van der Leck gecoachte 
Nederlands elftal bestond die middag 
louter uit amateurs en spelers die in de 
Nederlandse competitie uitkwamen. 
Feyenoord was vertegenwoordigd 
door Arie de Vroet - de man met de 
wijd uitgespreide handjes - en de van 
VUC overgekomen Joep Brandes die 
een bijzondere specialiteit had: de 
omhaal.
‘Zwarte Panter’ Frans de Munck had 
Piet Kraak uit het doel verdrongen en 
Jan van Schijndel van landskampioen 
...SVV ( ja, heus waar) was zoals altijd 
getooid met een wapperende zakdoek 
tussen het elastiek van zijn broekje.

Pingpong

Terlouw, de latere rots van Sparta. Hij 
speelde toen nog voor het Krimpense 

DCV, dat in de tweede klasse van de 
KNVB uitkwam. De Kuip was geen 
onbekend terrein voor hem, want kort 
na de oorlog was het de gewoonste 
zaak van de wereld dat belang-
rijke amateurwedstrijden in de Kuip 
werden gespeeld. Dat leverde aardige 
recettes op. Zo trok de wedstrijd De 
Musschen- DCV op 15 juni 1946 
12.848 toeschouwers en twee weken 
later kwamen er bij DCV-VOC zelfs 
21.000 kijkers.
Er is nog een tweede DCV’er die in 
mijn herinnering voortleeft: Pieter 
de Hay. Hij heeft het evenwel niet 
zo ver geschopt als de onvergetelijke 
Rien Terlouw aan wie ik ook nog 
een persoonlijke herinnering heb. In 
mijn eerste jaar in het eerste elftal van 
Excelsior speelden we op het Kasteel 
een keer met 2-2 gelijk. Toen ik een 
prikkelende opmerking maakte tegen 
de stopperspil van Sparta nam hij met-
een wraak. Hij gaf me een geweldige 
duw wat voor collega Piet Heijster 
aanleiding was in het Rotterdams 
Parool te schrijven, dat ik als een 
pingpongballetje over het gras rolde. 
Helaas miste Heimen Lagerwaard de 
door Leo Horn toegekende strafschop. 
Dat kon ik vijf minuten voor tijd 
gelukkig goedmaken door met mijn 
linkerbeen de gelijkmaker te scoren. 
Met mijn linkerbeen, jawel. Dat is me 
later nooit meer gelukt.

Dick van den Polder
  

Ook in 1949 werd het 4-1
Om aan een kaartje te komen voor een belangrijke voetbalin-
terland moet je tegenwoordig niet alleen over een goed gevulde 
portemonnee, maar ook over zakelijke relaties beschikken. Een 
groot deel van de plaatsbewijzen gaat immers naar de sponsors 
van de KNVB. Ook vóór de invoering van het betaald voetbal, in 
1954, kostte het soms moeite zo’n kaartje op de kop te tikken. 
Het was toen regel dat de tickets via de clubs werden verdeeld. 
Zo kwamen ze in ieder geval terecht bij de echte liefhebbers.

- Rien Terlouw op de schouders -
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Voor meer informatie/boekingen 0172 - 46 96 96
of kijk op: www.vandervalkvakanties.nl

5-daagse busreis   
v.a. € 198 !!

De Oud De Oud 
EXTRA!

Speciaal voor lezers van 

   een GRATIS 3-gangen afscheidsdiner

   in het Van der Valk hotel in Hengelo

EXTRA REIS OP 5-10 
I.V.M. ENORME 

BELANGSTELLING!!BRUISEND BERLIJN

Oostmoerse Scheidweg  2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet 
(Gem. Middelharnis)

De camping heeft: 
-  Nieuw verwarmd (schoon!!) sanitair
-  Aparte grote plaatsen, 200 - 250 m2

- Jeu-de-boules banen
- Viswater naast de camping
- Fietsen over de buitendijken
 langs het Haringvliet en het 
 Grevelingenmeer, fietsroutemappen 

 
 en fietsenroute netwerk.
- In juli en aug. fietspontjes naar
 Zeeland, Brabant en Voorne-Putten.
- Keukenblok met centrifuge,
 wasmachine en droger.
- Apart sta-caravanveld,
 plaatsen 350 m2

- Unieke kavel +/- 700 m2!! 
 (plaats 102),buitenrand van 
 de camping, 
 mooi aangelegde siertuin.
- Alle denkbare luxe, evt. airco.
- Huurgrond, 15 maart tot 1 november

Op het mooie eiland Goeree-Overflakkee, “Eiland van Rust, Ruimte & Natuur”, 
ligt op nog geen half uur rijden vanaf Rotterdam onze camping. Wilt u eens een 
kijkje komen nemen of wilt u komen kamperen? U bent van harte welkom!!

Camping ‘t Vogelnest

Te Koop!
Dubbel chalet 7.20 mtr 
breed, 9.50 mtr lang

Tel. 0187 – 611252 of 06-53 20 48 87
www.campinghetvogelnest.nl
campingvogelnest@hetnet.nl

‘t Vogelnest; Camping voor de 50-plusser!!

Tevens ruime 
chaletplaatsen
van 350 m2 en 
verkoop chalets

Voor reserveringen bel: 0180-663344 
of kijk op www.hoteldewittebrug.nl
Hotel – Restaurant de Witte Brug

Kerkweg 138 
2941 BP Lekkerkerk

email: receptie@hoteldewittebrug.nl

Fietsarrangement
Een heerlijk weekendje weg 

met de fiets. 

Na een stevig ontbijt één van onze fietsroutes 
maken, door de groene en enerverende 

Krimpenerwaard.
Wij hebben voor u een speciaal fiets 

arrangement samengesteld voor 
de maanden juni en juli 

Dit houdt in:

1-daags: (aankomst op vrij., zat. of zon.)
2 - daags: * (aankomst op vrij. of zat.) 

Bij aankomst overhandiging van verschillende 
fietsroutes in de omgeving en een voucher voor 

een gratis welkomstdrankje

3-gangen diner in ons totaal vernieuwde restau-
rant op dag van aankomst

 (2 x)* Overnachting in een tweepersoonskamer 
in ons hotel

 (2 x )* Een heerlijk ontbijt op basis van een 
ontbijtbuffet

 ( 2 x)* Een lunchpakket voor onderweg tijdens 
uw fietsroute

 (2 x) Fietshuur

1-daags: € 69,00 p.p / 

2-daags:  € 109,00 p.p
toeslag 1 pers. kamer = € 20,-

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf: in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.

Kamers met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.
(Fiets-)arrangementen bijv. 3 dagen 2 nachten v.a. 138,00 p.p.h.p.
Overtuig uzelf: Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

Op een van de mooiste plekjes in de Achterhoek ligt ons hotel,
startpunt voor wandel-,fiets- en autotochten. Bovendien biedt “De Lochemse Berg”

binnen z’n muren een aangenaam verblijf: in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.

Kamers met alle comfort; maaltijden met zorg toebereid.
(Fiets-)arrangementen bijv. 3 dagen 2 nachten v.a. 138,00 p.p.h.p.

Overtuig uzelf:
Lochemseweg 42, 7244 RS Lochem, Tel.0573 251377 of kijk op www.delochemseberg.nl

’n goed kunstgebit?

Voor ons geen kunst!

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag  9-17 uur

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

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.

Behandeling bij u thuis mogelijk!
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Eldert van Gent praat gemakkelijk, 
springt soms van de hak op de tak, 
zovéél heeft hij te vertellen. Bijvoor-
beeld over het wonen in de Reepstraat 
in Vreewijk. “Vreemd genoeg heb ik 
van mijn geboortestraat nooit een te-
kening gemaakt. Toen ik er aan wilde 
beginnen, was deze ineens gesloopt. 
Maar van vrijwel elke andere buurt 
heb ik ze wel, ook zo’n tachtig stuks 
van Oud-Beijerland. Daar heb ik een 
deel van mijn jeugd doorgebracht bij 
mijn grootouders. Die hadden voor 
de Tweede Wereldoorlog bakkerij 

De Korenschoof in de Kipstraat, héél 
bekend.”
Eldert van Gent woonde in zijn jeugd 
ook in Mijnsheerenland en in Rot-
terdam in de Kokerstraat en de Lijn-
zaadstraat en doorliep in de Tweede 
Wereldoorlog met goed gevolg de 
mulo in de Wielerstraat. “Die zijstraat 
van de Putselaan is ook verdwenen”,  
weet hij. Ondertussen had hij zich 
ontwikkeld tot een verdienstelijk 
musicus, die voornamelijk mede-
werking verleende aan kerkdiensten. 
In de Lijnzaadstraat werd hij tijdens 

de razzia van 1943 opgepakt en op 
transport gesteld naar Munster in 
Duitsland. “Daar moest ik werken 
aan een spoorbaan. Ik zag er helemaal 
niks in en nam de benen. Bij de grens 
werd ik opgepakt, maar kreeg geen 
aframmeling omdat ik bladmuziek van 
Richard Wagner bij me had. Dat was 
de favoriete muziek van Adolf Hitler 
en dat maakte indruk op de bewakers. 
Ik had die partituren voor een prikkie 
op de kop getikt en af en toe mocht ik 
ze op het kamporgel spelen.”

Journalist
Van Gent wist weer te ontsnappen 
en kwam verzwakt en ziek terecht 
in Enschede, waar een arts zich over 
hem ontfermde en uit handen van 
zijn Duitse achtervolgers hield. “Die 
dokter beweerde tegen de Duitsers 
dat ik open TBC had en niet lang 
meer zou leven. Die bewaker stak ter 
controle zijn kop met pet om de hoek 
van de kamer en ik maar kreunen 
en rochelen. Ik heb hem nooit meer 
gezien, gelukkig.”
Twee jaar na zijn terugkeer ging 
Eldert van Gent werken voor het 
communistische dagblad De Waar-
heid. “Eerst op de afdeling abonne-
menten en daarna als journalist op de 
cultuurredactie. Op een keer was ik 
bezig op het grote buitenbord aan de 
Kloveniersburgwal in Amsterdam met 
krijt een bericht te schrijven over een 
Russische inval in een Oostblokland, 
toen ik een tomaat in mijn nek kreeg 
gegooid. Ik ben meteen gestopt met 
die domme drie jaar van mij bij De 
Waarheid.”
Van Gent solliciteerde met succes bij 
Het Parool, maar week op het laatste 
nippertje uit naar een expeditiebaan 
bij scheepvaartbedrijf Ruys & Co. 
“Mijn directeur was meneer Heine, 
een kopie van prins Bernhard, com-
pleet met anjer op zijn revers.” 

Exposeren
In die periode trad Eldert van Gent toe 
tot de Kunstacademie, want tekenen 
en schilderen waren zijn grote hobby. 
Evenals zijn Pietje Jacoba Buurman 
uit Ridderkerk die hem twee zonen 
baarde en met wie hij ondertussen 56 
jaar getrouwd is.
Eldert stapte voor vier jaar over 

naar de Rotterdamsche Lloyd, de 
reisbureaupoot van Ruys. Daarna 
ging hij werken voor Blue Air aan 
de St. Jobsweg en regelde daar 
alle directie- en andere reizen voor 
Unilever. Vervolgens was de keuze; 
gaan werken voor of de KLM of het 
Belgische luchtvaartbedrijf Sabena. 
Van Gent koos voor Sabena. Hij was 
er verantwoordelijk voor het vakan-
tiereisprogramma en zwierf hiervoor 
jaren achtereen over de aardbol. Na 
dertig jaar nam hij op zijn zestigste 
afscheid bij Sabena. “Ik geniet nu al 
22 jaar van mijn pensioen”, grijnst hij.
Tussendoor bleef Eldert van Gent zijn 
hobby trouw. In zijn rommelige depot, 
een garagebox, staan honderden 
werken opgeslagen. Mooi en minder 
mooi, maar allemaal met een verhaal. 
Er zijn twee boeken met tekeningen 
van zijn hand verschenen van Oud-
Beijerland en Barendrecht. Geruime 
tijd exposeerde hij overal zijn werk, 
maar Eldert is met dat onderdeel 
niet wervend meer bezig. “Af en 
toe word ik gevraagd, zoals door de 
Oudheidkamer van Ridderkerk aan de 
Kerksingel 26 in die gemeente. Daar 
hangt mijn werk van 2 juli tot en met 
23 augustus.”
             Rein Wolters

Eldert van Gent (82) 
schildert en tekent minder
Al in de klaslokalen van de gereformeerde lagere school in de Zwederstraat in Rotterdam-Bloem-
hof hingen 75 jaar geleden zijn tekeningen. Eldert van Gent is er nog trots op. Intussen is hij 
duizenden krijt- en pentekeningen en schilderijen verder. Overal ter wereld hebben die een plek 
gevonden. En hij blijft maar doorgaan met het produceren van stadsgezichten, landschappen en 
soms portretten. Zijn productie is wel minder, want over drie dagen (30 mei) viert hij zijn 82ste 
verjaardag. Ook zijn drie jaar oudere vrouw krijgt van hem extra aandacht. Tussen de schoolban-
ken en nu zit een bewogen politiek, maatschappelijk, sociaal en kunstzinnig leven.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (16)

Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. 
Henk was een ‘toffe peer’ en bovenal een zéér gewaardeerd stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud 
Voet in Capelle aan den IJssel. Volgend jaar verschijnt een boek met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. 
Voet biedt lezers van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door de lens.

Coolsingel
Rotterdam is een stad in beweging. Als er één straat 
is die na de Duitse inval in 1940 is veranderd, dan 
is het de Coolsingel. In die 68 jaar is de wereldwijd 
bekende hoofdstraat enkele keren volledig op de 
schop gegaan. Allereerst direct na het Duitse bom-
bardement en ook nog eens toen de eerste nieuw-
bouw gestalte kreeg, waaronder De Bijenkorf. In 
1963 ging de Coolsingel langdurig overhoop voor 
het ingraven van de metro, zoals blijkt uit bijgaande 
foto van 17 augustus van dat jaar. De patatbakker 
kijkt niet echt vrolijk, want zijn kiosk is in een bijna 
onbereikbare zandwoestijn komen te staan. De op-
roep op zijn verkoophuisje om de omgeving schoon 
te houden, valt ook in het niet. 
Het duurde bijna vier jaar voordat de Coolsingel 
weer redelijk begaanbaar was. Kiosken en andere 
verkoopstands keerden terug, onder wie de souve-
nir- en sigarenwinkel van J. Schoenmaker bij het 

Beursplein en vishandel De Volendammer aan de 
overkant. Bij C&A kwam in de jaren zeventig een 
Feyenoordshop, die (na verhuizing naar de over-
kant) in 1990 werd overgenomen door bollenbakker 
Panini. In 1999 verhuisde de Italiaan naar een van 
de futuristische verkooppaviljoens op het Binnen-
wegplein. Vishandel De Volendammer betrok er 
ook zo een bij de Bijenkorf voor de deur. Daarmee 
was de Coolsingel weer strak van aanzien, want 
al die ‘onooglijke’ kramen en standjes waren een 
doorn in het oog van het toenmalige stadsbestuur. 
Burgemeester Bram Peper omschreef ze destijds 
als ‘ongewenste loempiasering’ van de Coolsin-
gel. Overigens was het vorig jaar op 19 maart een 
halve eeuw geleden dat zijn voorganger Gerrit van 
Walsum De Bijenkorf openstelde. De metro is vrij-
dag 9 februari 1968 geopend door prinses Beatrix 
en prins Claus. 

-  In zijn garage (“ik heb geen auto meer”) richtte Eldert van Gent zijn depot in. Er liggen honderden werkstukken opgeslagen. Foto Ellie Schop -

-  Eldert van Gent bij zijn woning in Lombardijen 
met enkele fraaie schetsen van molen De Noord 

in Schiedam. Foto Ellie Schop -
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In onze praktijk, gevestigd in Slaapboulevard Kwakernaat behandelen wij
succesvol mensen met de meest uiteenlopende gezondheidsklachten.
Overtuig uzelf en benader ons per telefoon of e-mail. Of stuur de antwoord-
strook aan ons toe en wij verstrekken u vrijblijvend meer informatie over
wat APS-therapie is en voor u kan betekenen.

Heeft u: sportblessures, reuma, ME, MS, artritis, artrose, osteoporose, car-
pale tunnel syndroom, RSI, whiplash, spondylitis, spierspanningen, fibromy-
algie, menstruatieklachten, maag- en darmklachten, colitis, alle verstijvingen
van het bewegingsapparaat, (lage) rugpijnen, gewrichtspijnen, spannings-
hoofdpijnen, jicht, (post traumatische) dystrofie, achillespees en andere
peesontstekingen, gordelroos, tennisarm, allergieën of andere klachten?

Kom voor APS-therapie naar:
APS- praktijk Neuro-Actief
en verbeter uw kwaliteit van leven

Stuurt u mij geheel vrijblijvend informatie toe over APS-therapie

 man  vrouw      geboortejaar: ___________________________________

Ziekte / klacht: ______________________________________________________

Naam: _____________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________

Postcode: ___________  Plaats:________________________________________

Telefoon: ______________________________

BOONSWEG 7 - 3274 LH BLAAKSEDIJK ( GEVESTIGD IN SLAAPBOULEVARD KWAKERNAAT)

10 minuten onder Rotterdam, ook goed bereikbaar met de bus. GRATIS PARKEREN

MEER INFORMATIE VINDT U OP ONZE WEBSITE: WWW.NEURO-ACTIEF.NL

praktijk APS - therapie

praktijk APS - therapie

Bezorgen bij u in de 

buurt

Flexibele werktijden

Zelfstandig werken

Aantrekkelijke 

bijverdienste

Word postbezorger!

Meld u aan: www.dhlpost.nl

of 0800 - dhlpost (3457678)

DE LEUKSTE BIJBAAN 
MET LEUK WERK IN DE BUURT

DHL Global Mail zoekt bezorgers in:

Rotterdam-Prinsenland

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22Lage prijzen - beste service

SONY 102 CM FULL HD LCD TV
-  verbluffende resolutie van 6,2 megapixels
- Bravia Engine voor een verbeterde beeldhelder 
  heid en definitie.

- Live colour creation voor levendige kleuren
- geschikt voor High Definition signalen van 
  Blue Ray speler of Playstation 3
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Elke veertien dagen vindt u op de 
achterpagina van De Oud-Rotterdammer be-

richten over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en 
werken en de nieuwste ontwikkelingen. En zo af en toe hebben we 
zó veel te melden dat we ook het hart van dit blad nodig hebben. 
We kunnen dan wat dieper op sommige zaken ingaan. Als u dat wilt 
kunt u de pagina’s uit dit blad halen om alles later nog eens op uw 
gemak door te lezen. Vandaar: ‘bewaarexemplaar’. Op deze extra 
pagina’s zetten we o.a. onze terugblik op de historie van Humanitas 
voort en vindt u een uitgebreide uiteenzetting over de ja-cultuur en 
wat Humanitas daarmee bedoelt.

Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!

De Stichting Vrienden van 
Humanitas is in het leven 
geroepen om voor bewo-

ners en personeel af en toe 
die dingen te kunnen doen, 

die anders niet mogelijk 
zijn omdat er in budget 

of subsidievoorwaarden 
geen plaats voor is. Het 

gaat dan vaak om sfeer- en 
motivatiebevorderende 
activiteiten. U begrijpt 

dat dit voor bewoners en 
personeel heel belangrijk is.

U kunt deze stichting 
helpen door schenkingen, 

erfenissen of legaten.

Stichting Vrienden van 
Humanitas

ING Rotterdam

De Leeuwenhoek
In 1977 spreken bestuur en di-

rectie uit in de toekomst zo veel 

mogelijk te streven naar de bouw 

van kleinere wijk- of stadsdeel-

gebonden verzorgingshuizen. 

Die opvatting wordt gedeeld 

door het Rotterdamse gemeen-

tebestuur. Door een initiatief van 

de ‘Aktiegroep Het Oude Westen’ 

wordt het streven al in mei van dat 

jaar ten uitvoer gebracht als de 

eerste paal wordt geslagen voor 

het eerste wijkgebonden verzor-

gingshuis, De Leeuwenhoek. Het 

huis komt op de plaats waar de 

Josephkerk heeft gestaan, op 

de hoek van de Kruiskade en de 

Sint Mariastraat. De bouw ge-

schiedt voor rekening en risico 

van de Stichting Humanitas. Het 

relatief kleine huis krijgt 81 één-

persoonskamers, één tweeper-

soonskamer, drie ziekenkamers 

met elk twee bedden en twee 

ziekenkamers met één bed, een 

dagverblijf, een dokterskamer, 

een zusterpost en twee logeer-

kamers. Elke verdieping kreeg 

een recreatieruimte. Verder werd 

ruimte gereserveerd voor een 

bibliotheek, een kapper, een 

pedicure, een hobby-

ruimte en een ruimte 

voor reactivering. Een 

bijzonderheid van 

De Leeuwenhoek is 

de aanwezigheid van 

een kinderdagver-

blijf, een eerste begin 

van een streven van 

integratie van oud en 

jong in één gebouw. 

De Leeuwenhoek 

wordt in 1978 in ge-

bruik genomen.

Bruisend en multicultureel
De jaren verstrijken en De Leeu-

wenhoek wordt een bruisend 

multicultureel verzorgingshuis in 

de meest multiculturele wijk van 

Rotterdam. Kenmerkend voor 

het zorgcentrum is dat er men-

sen uit veel verschillende cultu-

ren wonen en werken die zich er 

allemaal thuis voelen. De eigen 

sfeer is onder andere het restau-

rant waar verse warme maaltij-

Humanitas al 49 jaar in de voorhoede (7)

De stichting Humanitas werd opgericht in 1959 en begin in 1962 
met het Jan Meertenshuis in Lombardijen. Daarna volgden ope-
ningen van het Johan Brautigamhuis in Schiebroek in 1966, het 
Gerrit Spronkershuis in Honderd en Tien Morgen in 1967 en het 
Gerard Goosenhuis in Ommoord  in 1972. Het eerste verpleeg-
huis, de Humanitaskliniek, opende in hetzelfde jaar haar deuren, 
in 1975 gevolgd door een nieuw ‘bejaardencentrum’ in Hoek van 
Holland: het Herman Visserhuis. Over de historie van deze vesti-
gingen heeft u al eerder kunnen lezen. In deze aflevering keren 
we weer terug naar Rotterdam en wel naar het centrum van de 
stad voor een nieuw, zogeheten ‘wijkgebonden’ verzorgingshuis 
De Leeuwenhoek.

De Leeuwenhoek in aanbouw

den worden bereid door eigen 

koks. In de bar kan men terecht 

voor een praatje, een spelletje 

kaart, een potje biljart en mu-

ziek naar keuze uit de jukebox. 

Naast huisvesting en de basis-

zorg wordt in de loop der jaren 

een het aantal diensten en ac-

tiviteiten uitgebreid.

Uitbreiding
Ook in De Leeuwenhoek vol-

doet de beschikbare woon-

ruimte na bijna dertig jaar niet 

meer aan de eisen van de tijd. 

Volgens moderne maatstaf zijn 

de kamers te klein en onder 

druk van de tegenwoordige 

financiële eisen en bezuinigin-

gen wordt ook het aantal ver-

zorgingsplaatsen onvoldoende 

voor een verantwoorde exploi-

tatie. Daarom werd gezocht 

naar uitbreiding. Architect Jan 

Mulder maakte een inventief, 

prachtig en in het straatbeeld 

passend ontwerp. 

Kleiweg
Alle bewoners verhuisden be-

gin maart 2007 

voor anderhalf 

jaar naar het 

door de Stich-

ting Humanitas 

a a n g e k o c h t e 

voormalige per-

soneelsgebouw 

van het Sint 

Franciscus Gast-

huis aan de Klei-

weg dat eerst 

volledig werd 

gerenoveerd conform de hoge 

kwaliteitseisen van Humanitas. 

Naar verwachting zullen de be-

woners van De Leeuwenhoek 

in september/oktober van dit 

jaar terugverhuizen naar hun 

vertrouwde ‘stekkie’ aan de 

West-Kruiskade.

De tijdelijke huisvesting aan de Kleiweg

Een artist’s impression van de uitbreiding van De Leeuwenhoek

Levensloopbestendig
wonen met alle 
mogelijke service en 
zorg aan de Goudkust 
van Hillegersberg?

Dat kan in de ‘Zilverlinde’ van Humanitas, De ‘Zilverlinde’ ligt 

aanpalend aan de vestiging Humanitas-Akropolis met haar vele 

faciliteiten, om de hoek van de Ankie Verbeek-Ohrlaan (Ver-

lengde Molenlaan).

Voorzieningen: beautysalon, pedicure, kapsalon, supermarkt,

bar, restaurant, biljartclub, bridgeclub, internetcafé, dierenwei-

de, tandarts, herinneringsmuseum, fysiotherapie, logopedie, 

ergotherapie, etc. 

Service (gratis): conciërgediensten, hulp bij computerstoring 

en installatie, extra korting in alle Humanitasrestaurants, advies 

van de zorgconsulent, verpleeghuisarts-advies, gebruik tan-

demscootmobiel, gebruik van de Humanitas rolstoelbus, juri-

disch advies bij problemen met zorgindicatie

Nooit meer naar een bejaardenoord of verpleeghuis?
Wel van onderstaand uitzicht genieten? Bel woonmakelaar
Coby Bosker van Humanitas: 010 - 461 52 67 of 0651 - 58 36 34

Op woensdag 11 juni jl. trok een 

aantal bewoners van Humani-

tas aan Zee naar het strand. Op 

verzoek van de deelgemeente 

Hoek van Holland testten zij  

een speciale  strandrollator.  

Aan de ontwikkeling van de 

strandrollator, ook wel ‘outdoor-

rollator’ genoemd, is twee jaar ge-

werkt. De rollator is ook geschikt 

voor ander moeilijk begaanbaar 

terrein. Het apparaat werd ont-

wikkeld door Denovo Design uit 

Eindhoven. Verwacht wordt dat 

hij dit zomerseizoen al beschik-

baar is in Hoek van Holland.

Speciale strandrolstoelen waren 

voor het Hoekse strand al langer 

beschikbaar. Het uitgiftepunt is 

aan het einde van de Badweg. Ze 

zijn gratis beschikbaar van 1 april 

tot 1 oktober. Het beheer berust 

bij strandpaviljoen de Noorder-

pier, .

Humanitasbewoners testen strandrollators 

Keep ’em rolling on the beach!

Dames De Zeeuw en Nieuwenhuizen 
testen de strandrollator

Mevrouw Jansen in een al langer 
beschikbare strandrolstoel
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Marthalaan

Humanitas aan Zee

Jan Meertensflat

Aveling

Putselaan Schiebroekse Parkflat Het Bourgondische Hof De Evenaar

De Wetering

De Oosterwiek

Speciaal voor de lezers van 

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

Samenvatting van de ja-cultuur

Humanitas gaat ervan uit dat maar één iemand kan 

bepalen wat goed voor hem is. Dat is de cliënt zelf

Het wonen en werken in de complexen van Humanitas is gebaseerd op een nieuwe 
visie die richting moet geven aan het hele proces van zorg en welbevinden. Een 
belangrijk onderdeel van deze zorgvisie is wat ondertussen bekend staat als ‘de ja-
cultuur’. Deze cultuur, het verbod om ‘nee’ te zeggen, is constructief en op verande-
ring gericht. Positief kijken wat nog wèl kan in plaats van wat niet (meer) mogelijk 
is. Dát is de essentie. 

De ja-cultuur kent een grote interne open-

heid naar bewoners, familie, vrijwilligers 

en medewerkers. Hun vaak jarenlange er-

varingsdeskundigheid en grote kennis van 

het reilen en zeilen van het werk van alle-

dag, vormt een waardevolle informatiebron 

om zaken te verbeteren. Kritiek en nieuwe 

ideeën worden beschouwd als gratis ad-

vies en met een vrolijk ‘ja, dat moet kunnen’ 

tegemoet getreden. De huidige geëman-

cipeerde cliënten en hun familie willen te-

recht begrijpen waarom dingen gaan zoals 

ze gaan. Zij willen weten wat de mogelijkhe-

den en beperkingen van de organisatie zijn 

en zeker niet steeds met een ‘nee’ tegemoet 

getreden worden. Dit vraagt om gelijkwaar-

digheid tussen cliënten, familie, medewer-

kers en vrijwilligers.

‘Ja’ zeggen dient dan ook voor medewerkers 

een basishouding te zijn bij het werk.  Uiter-

aard begrijpt iedereen dat niet alles kan, 

al was het maar uit technisch of financieel 

oogpunt. Wat wel kan is met ja beginnen, de 

mens positief tegemoet treden en verder in 

dialoog kijken welke alternatieven er zijn en 

hoe men er gezamenlijk uit komt. Cliënten 

zijn immers mensen die, zelfs met ernstige 

handicaps, in principe moeten kunnen le-

ven zoals ze zelf willen. Zij moeten daarbij 

zo min mogelijk institutionele beperkingen 

ondervinden. 

De ja-cultuur gaat daarbij veel verder dan 

alleen beleefdheid en receptiviteit. Cliënten 

en hun sociale netwerk worden bij Huma-

nitas op allerlei manieren gestimuleerd en 

actief gesteund om zoveel mogelijk zelf te 

willen, te wensen en te doen (‘use it or lose 

it’) en daarbij zo veel mogelijk inbreng te 

hebben in de organisatie.

Vijf katten en iedere dag dronken 
Een van de aspecten van de ja-cultuur is 

dat de Humanitaszorgorganisatie ervan 

Kinderen die bang zijn dat

moeder valt, moeten beseffen dat 

fixeren een veel groter gevaar 

inhoudt dan het vallen zelf

uitgaat dat er maar één iemand kan be-

palen wat goed voor hem is (zolang deze 

zijn hersens nog heeft) en dat is de cliënt 

zelf. Ook zaken als je maar eenmaal per 

drie weken willen douchen, het iedere 

dag bruine bonen eten, het houden van 

vijf katten en iedere dag dronken worden 

aan de bar, vallen daar onder. De limieten 

worden daarbij bepaald, zoals overal in 

de samenleving, door de overlast die an-

deren kunnen ondervinden tengevolge 

van de cliëntwensen.

Ook van de cliënten zelf, de partner en 

andere familie en vrijwilligers wordt de 

ja-cultuurhouding verwacht, een hou-

ding die velen van dit sociale netwerk, 

die van de instelling een hotelfunctie ver-

wachten, nog niet heeft. Ook zij moeten 

er aan wennen dat zaken die zij zelf niet 

appreciëren, maar de cliënt wel wil, toch 

mogelijke gemaakt moeten worden. Kin-

deren die bang zijn dat moeder valt, moe-

ten beseffen dat fixeren een veel groter 

gevaar inhoudt dan het vallen zelf. Hospi-

talisering als gevolg van bewust (te veel) 

zorgen voor de cliënt, die zelf nog veel wil 

doen, kan desastreus zijn.

Via de open ja-cultuur kunnen de ervarin-

Toezicht, formele procedures en 

protocollen enz. mogen beslist 

niet de boventoon voeren. Dit 

is in de zorgsector in Nederland 

met zijn oerwoud aan medische, 

paramedische en hygiënische 

regels vrij ongebruikelijk

Voor hetzelfde geld heb je
tweemaal zoveel werkplezier

Verzorgenden IG:
010 - 461 51 51
jobs@humanitas-rt.nl
www.werkenbijhumanitas.nl

Meer weten over de H

Lees ‘Levenskun

Neem uit de eerste hand kennis van de filoso
de Humanitasorganisatie.
In het spraakmakende, rijk geïllustreerde
(reeds in 7e druk) beschrijft Hans Becker, 
bladzijden de allesomvattende visie van Hum
op de ouderenzorg.  ‘Levenskunst op Leeftij
baseerd op zijn proefschrift ‘De verborgen ha
culturele sturing’. Het boek (winkelprijs € 2

rechtstreeks te verkrijgen (010 – 461 53 47)

Verzendkosten rekening Humanitas!



Humanitas-Bergweg

Humanitas-Akropolis

De Leeuwenhoek

De MolenwiekMüllerpierGerard GoosenflatDe Steenplaat

Nancy Zeelenbergflat

IJsselburgh De Prinsenwiek Jan van der Ploeghuis Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen

Het Bergse Park

Nieuwbouw Humanitas aan Zee

Het  kunstgebit
In Nederland hebben ongeveer drie mil-

joen mensen een kunstgebit. Van deze 

mensen hebben ongeveer één miljoen 

mensen in mindere of meerdere mate 

last van het kunstgebit. Dit komt doordat 

door het slinken van de kaak voornamelijk 

het ondergebit  geen houvast meer heeft. 

Hierdoor zit het ondergebit niet vast en zal 

bij de geringste beweging van de mond 

loskomen.

Het implantaatgedragen kunstgebit
De problemen met ‘houvast’ in de onder-

kaak kunnen het beste worden opgelost 

met een implantaatgedragen kunstgebit. 

Hierbij worden in de onderkaak ter plaatse 

van de vroegere hoektanden twee of meer 

implantaten geplaatst. Deze  worden met 

een eenvoudige behandeling geplaatst en 

dienen als bevestigingsplaatsen voor de 

onderprothese die op zijn beurt weer op 

deze plaatsen  klikt.

Kosten
Omdat de effectiviteit 

van een implantaatge-

dragen kunstgebit is 

bewezen, is deze be-

handeling opgenomen 

in de basisverzekering. 

Dus iedereen die een 

basisverzekering heeft 

kan in aanmerking ko-

men voor een implan-

taatgedragen kunst-

gebit en zal de eigen 

bijdrage daardoor niet 

meer dan € 180,- bedra-

gen. De implantoloog  kan bij een geheel 

vrijblijvend adviesgesprek de mogelijkhe-

den samen met u doornemen.

Openingstijden
Elke maandag-, dinsdag- en donderdag-

ochtend kunt u bij Smile Clinic in Humani-

tas-Akropolis terecht. Op dinsdagochtend 

is er de mogelijkheid om een afspraak met 

de tandarts-implantoloog te maken. Smile 

Clinic verzorgt ook de aanvraag bij uw 

ziektekostenverzekeraar voor eventuele 

implantaten.

Informatie
Heeft u dus problemen met uw kunstgebit 

en wilt u gedegen raad en een goed ad-

vies? Neemt u dan contact op met

Smile Clinic, Humanitas-Akropolis,

Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam,

telefoon 010 - 422 21 90 of kijk op 

www.smileclinic.nl.

Smile Clinic, Kliniek voor Implantologie en 

Kunstgebitten ook bij Humanitas-Akropolis

In november 2007 is bij Humanitas-Akropolis een nieuwe 
vestiging van Smile Clinic geopend. Dit is de derde vestiging 
van Smile Clinic. Deze vestiging, Kliniek voor Implantologie 
en Kunstgebitten,  richt zich speciaal op het vervaardigen van 

kunstgebitten met en zonder implantaten. Iedereen (ook patiënten van buiten 
Humanitas) mag hier terecht voor advies over hun bestaande kunstgebit. Tevens  
verzorgt de Smile Clinic onderhoud en een reparatieservice voor bestaande kunst-
gebitten. Wanneer uit een eerste geheel vrijblijvend (en gratis) adviesgesprek naar 
voren komt dat er een nieuw kunstgebit gemaakt moet worden, worden de moge-
lijkheden van implantaatgedragen kunstgebitten ook bekeken.

Tandarts/implantoloog Taner Yildiz voor de praktijk in Humanitas-Akropolis

Humanitas heeft altijd plaats voor:

Vrijwilligers: 010 - 461 52 48

Student-medewerkers voor onze restaurants: 010 - 461 53 47

Oproepverzorgenden (af en toe invallen) en Verzorgenden IG:

010 - 461 51 51

gen, actieve inzet en de al langer gekoes-

terde of spontane ideeën van medewer-

kers, cliënten, familie en de vele soorten 

vrijwilligers, worden omgezet in verbe-

teringen en vernieuwingen, zorginnova-

ties dus. Alle betrokkenen acteren als lid 

van de Humanitas Extended Family en alle 

competenties van de leden van deze fa-

milie worden via dialoog en actieve inzet 

ten volle benut.

Vertrouwen in zelfstandigheid
De ja-cultuur stelt groot vertrouwen in de 

zelfstandigheid, creativiteit en positieve 

gerichtheid van de gehele organisatie, 

inclusief cliënten, familie en vrijwilligers. 

Het is een positief met ‘ja’ beginnen. Toe-

zicht, formele procedures en protocollen 

enz. mogen beslist niet de boventoon 

voeren. Dit is in de zorgsector in Neder-

land met zijn oerwoud aan medische, 

paramedische en hygiënische regels vrij 

ongebruikelijk. Het toepassen van de ja-

cultuur blijkt, gezien de (onderzoeks)re-

sultaten, echter duidelijke voordelen te 

hebben en bij te dragen aan een active-

ring en geluksgevoel bij alle betrokkenen. 

Bovendien blijkt het te resulteren in een 

prettiger woon- en leefklimaat dan bij 

zorginstellingen gebruikelijk is.

Humanitasfilosofie?

nst op Leeftijd’!

ofie van 

  boek 
in 240 

manitas 
d’ is ge-
and van 

24,90) is 

.
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Openingstijden:
dinsdag t/m zondag

van 13.30 - 16.00 uur 

Gratis entree!

Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam

(Hillegersberg/

Honderd en Tien Morgen)

Openingstijden:

Bezoek het  Humanitas Herinneringsmuseum

Waar het verleden toekomst heeft

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’

Herinnert u zich déze nog...?! (7)
In De Oud-Rotterdammer van 

13 mei liet Priscilla Gonçalves u 

weer een bijzonder voorwerp 

zien. We ontvingen deze keer 

veel meer inzendingen dan 

normaal. Misschien was het 

wat minder moeilijk. Het kan 

ook zijn dat steeds meer men-

sen de museumprijsvraag le-

ren kennen en een gokje wa-

gen. Leuke inzendingen waren 

er weer,  soms op heel grappi-

ge kaarten en soms weer voor-

zien van uitgebreide toelich-

tingen op het voorwerp. Zoals 

deze van prijswinnaar D. Visser: 

‘Werd bij opa uit 

de schuur gepikt 

om bij ruzie 

(straatgevech-

ten) je tegenstander te verdrij-

ven. Toen waren er nog geen 

honkbalknuppels’.

En wat was het voorwerp? Het 

ging hier om een dorsvlegel!

Van Dale zegt daarover: ‘instru-

ment om zaad van veldvruch-

ten uit de aren, halmen, peu-

len enz. te slaan, bestaande uit 

twee door een riem verbonden 

knuppels’.

Uit de inzendingen zijn de vol-

gende prijswinnaars geloot:

Nel Sliep uit Rotterdam, E.A. 
van Os uit Schiedam, me-

Het Humanitas Herinneringsmuseum zoekt spullen 

voor het nieuwe Thuiszorgmuseum

Vrijwilligers

In het museum in Humani-
tas-Akropolis is nog plaats 
voor vrijwilligers die rond-
leidingen verzorgen in de 
weekeinden. Het gaat om 
éenmaal in de veertien da-
gen op zaterdag of zondag 
(over enige tijd ook in ons 
Thuiszorgmuseum in het 
Oude Noorden en ons mu-
seum in Lombardijen).

Interesse? 0622 - 78 22 89

28 juli 2008 naar Stichting Hu-

manitas, Afdeling Voorlichting 

en Publiciteit, Postbus 37137, 

3005 LC Rotterdam of mail naar 

info@humanitas-rt.nl (onder-

werp: prijsvraag - vergeet niet uw 

adres te vermelden) en u maakt 

kans op één van de vijf prachtige 

boeken ‘Open de luiken van uw 

geheugen’ met dinerbonnen ter 

waarde van € 30 te gebruiken in 

één van de vijftien Humanitas se-

niorenrestaurants. De uitslag van 

deze prijsvraag kunt u lezen in De 

Oud-Rotterdammer van 5 augus-

tus 2008.

Medewerkers van Humanitas zijn 

van deelneming uitgesloten. Over de 

uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

vrouw B. Bruins-Schipper uit

Rhoon, D. Visser uit Rotterdam 

en P. Borsboom uit Vlaardingen. 

Van harte gefeliciteerd! U krijgt 

binnenkort uw prijs thuisge-

stuurd.

En wat is dit?
Wij roepen deze keer weer uw 

hulp in bij het achterhalen van 

de naam en het doel van een ar-

tikel. Priscilla toont u een appa-

raat dat de fabrikant  ‘onmisbaar 

in elke keuken’ noemde.  Het ap-

paraat kostte (in de aanbieding!) 

ƒ 1,25. Weet u de juiste benaming

èn waar het precies voor gebruikt 

werd? Stuur uw oplossing vóór 

Humanitas-Bergweg
Kendi evinde oturanlara gündüz bakım merkezi Bogaziçi

Olanaklardan bazilari

-

niz.

-

-

te aktiviteler organize etmenize 

-

-

-

destek verir.

-

kahve de içilmektedir.

Bogaziçi gündüz bakim hizmeti
Diğer Türklerle birlikte hoş bir 
gün geçireceğiniz buluşma yeri

ederken herhangi bir terapi için 

-

-

-

-

Rehabilitasyon ve reaktivas-
yon

verildiği mekanda insanlara 

-

-

-

geçirmek, gazete ve dergi oku-

-

Başvurular

-

davet edilirsiniz. Hangi terapi 

burada karar verilir. 

saat 10.00 - 16.00

010 - 443 61 00

Humanitas-Bergweg
Zelfstandig wonen met behulp van Dagbehandeling

Een greep uit de mogelijkheden

bij de dingen waar u moeite 

mee heeft en bij huishoudelijke 

handelingen. Ook stimuleren 

wij u bij het uitvoeren van activi-

teiten en het leggen van contac-

ten met de andere bezoekers. 

Uitgangspunt van Humanitas is 

daarbij ‘use it or lose it’: blijf uw 

mogelijkheden gebruiken, an-

ders raakt u ze kwijt.

u bij het vinden van een leuke 

en voor u zinvolle daginvulling 

en geeft ook ondersteuning bij 

groepsactiviteiten.

-

menlijk een warme of koude 

maaltijd bereid, waarvan u ge-

bruik kunt maken. Natuurlijk 

krijgt u tussendoor koffie en 

thee.

Breng op de Dagbehandeling 
gezellig met andere Turken de 
dag door
Het is mogelijk dat u in uw eigen 

huis woont, maar toch een be-

paalde therapie of begeleiding 

nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld 

last van lichamelijke beperkingen 

of van geheugenproblemen die 

het zelfstandig wonen moeilijker 

maken. Dagbehandeling, op één 

of meer werkdagen per week, 

kan dan voor u een uitkomst zijn. 

U bent bij ons van harte welkom. 

Voor dagbehandeling heeft u al-

tijd een indicatie nodig via de 

huisarts of de specialist. Alle 

kosten, ook die van vervoer en 

middagmaaltijd, worden vol-

ledig vergoed op basis van de 

In de dagbehandeling is sprake 

van revalidatie of reactivering. 

Dat wil zeggen dat u professio-

nele hulp krijgt om zoveel mo-

gelijk dingen zelf te blijven doen 

en om contacten met anderen 

te leggen. U gaat dus vanuit de 

dagbehandeling naar therapie, 

wanneer u dit nodig heeft. 

Hoe komt u in aanmerking 
voor dagbehandeling?
Een aanvraag voor dagbehan-

deling loopt via uw huisarts of 

specialist. Deze vult een aan-

vraagformulier in, waarna u 

een dag op de dagbehandeling 

wordt uitgenodigd. De bedoe-

ling daarvan is met ons kennis 

te maken en samen vast te stel-

len waarmee wij u van dienst 

kunnen zijn en welke therapie-

en u nodig heeft. 

Openingstijden
en Informatie
Op werkdagen van 10.00 uur 

tot 16.00 uur. Voor informatie 

en afspraken: 010 - 443 61 00.

Humanitas bouwt in de vestiging Humanitas-Bergweg het 
Rotterdamse Thuiszorgmuseum. Het grootste deel van de 
collectie van dit Thuiszorgmuseum is verkregen van de 
Stichting Geschiedenis Rotterdamse Thuiszorg, die het erf-
goed van de Rotterdamse thuiszorginstelingen beheerde. 
Het is de bedoeling dat de oude situatie van kraamkamer, 
baby wegen en apparatuur die toentertijd in gebruik was in 
de thuiszorg, op een thematische en visueel aantrekkelijke 
manier tot stand gebracht wordt. Zoals in alle herinnerings-
musea van Humanitas wordt de collectie gelardeerd  met 
geuren, kleuren en beeldmateriaal en mogen voorwerpen 
en apparaten gebruikt en aangeraakt worden.

Wij zoeken nog spullen die 

met gezinsverzorging te ma-

ken hebben: kleding (zoals 

uniformen) van 1900 - 1970, 

lesmateriaal,  medailles, 

kraamspullen, apparatuur 

voor verzorging van ouderen, 

medicijnen, oude flessen uit 

die jaren (pleegzuster bloed-

wijn, levertraan, hoestdran-

ken), stofzuigers, kinderwagens, 

bedjes, oude fietsen, solexen, le-

ren jassen voor het huisbezoek, 

de eerste elektrische dekens, 

dichte pakjes oude zeeppoeder, 

oude melkflessen, gravures, pla-

ten, schilderijen, boeken over 

gezinsverzorging, jampotjes 

(Flipje), kinderkleertjes uit de ja-

ren ‘50 en ‘60, etc. etc. 

Heeft u deze artikelen of an-

dere interessante zaken in huis 

en wilt u ze ons museum schen-

ken, neemt u contact met ons 

op en we maken een afspraak:

010 – 461 53 47 of
0622 - 78 22 89.
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Maastunnel; bijzonder 
en complex bouwwerk
Zonder ruchtbaarheid werd 14 februari 1942 om 12.00 uur 
de Maastunnel opengesteld. Het waren drie Charloise belha-
mels die de open deuren ontdekten, brutaal op de draaiende 
roltrap stapten naar beneden om vervolgens in één adem 
naar de andere kant te rennen. Miljoenen mensen zijn in de 
aansluitende 66 jaar wandelend, fietsend of autorijdend van 
de bijzondere oeververbinding gepasseerd. 

Als vanzelfsprekend, want ‘door 
de tunnel’ is immers de gewoonste 
zaak van de wereld. Bij het pas-
seren bedenkt niemand meer dat 
de Maastunnel een héél bijzonder 
bouwwerk is. Toch is dat zo. Het is 
de eerste tunnel ter wereld waarvoor 
elders op het droge gebouwde 
segmenten naar hun plek werden 

gesleept en afgezonken in een vooraf 
gegraven sleuf. Precisiewerk dat met 
Nederlands vakmanschap en nuch-
terheid succesvol werd uitgevoerd 
en over heel de wereld navolging 
kreeg. De Maastunnel omvat een 
complexe combinatie van werk-
zaamheden die de oeververbinding 
zo bijzonder maken: de roltrappen, 

en snelverkeer. Daarbij zorgen 
bijzondere ventilatiegebouwen voor 
de verwerking van vervuilde lucht 
en zijn er ook nog eens liften in 
de toegangsgebouwen. Het kwam 
allemaal ruim zeventig jaar geleden 
van de tekentafels.
De acht roltrappen hebben allemaal 
85 treden en zijn 39 meter lang. 
Ze dalen in 70 seconden naar een 
diepte van 18 meter. Voetgangers 
gaan daarna nog eens een trap af 
van 2,50 meter naar de buis die voor 

hen bestemd is. Deze is, evenals de 
wielrijdersbuis, 584 meter lang. De 

die voor voetgangers en ook nog 
eens 35 centimeter hoger. De twee 
autobuizen zijn allebei zes meter 
breed, 4.20 meter hoog en hebben 
een lengte van iets meer dan 1070 
meter, inclusief toe- en afrit. Bij 
ebstand van de Nieuwe Maas staat 
11 meter water boven het tunneldak, 
maar ook daar zal niemand meer bij 
stil staan of wakker van liggen.

- Voetgangersbuis -

- Roltrappen  en autotunnel Foto’s collectie Rein Wolters -

Nederlandse 
specialisten 
in Indonesië

Veel Nederlanders hebben een band met 
Indonesië, tegenwoordig meer als va-
kantieland dan als de voormalige kolonie 
Nederlands-Indië. In het midden van de 
vorige eeuw verbleven veel landgeno-
ten, onder wie veel mensen uit de regio 
Rotterdam (al of niet gedwongen en om 
uiteenlopende redenen) in de archipel. 
Daar zijn veel herinneringen, mooi en 
minder mooi, aan overgebleven. Ook 
zijn er goede nalatenschappen als wegen, 
spoorlijnen en bruggen, havens en steden, 
irrigatie en drinkwatervoorziening. Overal 
in Indonesië zijn de sporen zichtbaar die 
Nederlandse ingenieurs in het voormalig 
Nederlands-Indië hebben achtergelaten. 

Prosperity’ brengt deze erfenis uit het 
koloniale verleden in beeld. Het biedt een 
gedetailleerde beschrijving van de belang-
rijkste burgerlijke openbare werken in 
Nederlands-Indië en behandelt bovendien 
de Nederlandse inbreng bij het herstel, de 
vernieuwing en de uitbreiding van deze 
werken in de Republiek Indonesië.
De door Nederlandse of Nederlands-Indi-
sche ingenieurs in de archipel ontworpen, 
gebouwde en gerenoveerde openbare 
werken zijn van grote betekenis geweest 
voor het ontstaan van het hedendaagse In-

zien en beperkt zich daarbij niet alleen tot 
de techniek. Het neemt ook de relevante 
sociale, economische en culturele ontwik-
kelingen onder de loep. 
Koloniale staatsvorming, de integratie 
van Nederlands-Indië in het groeiende 
wereldhandelsnetwerk, professionalisering 
van het ingenieursberoep en het ontwikke-
lingsbeleid in Indonesië onder Soekarno en 
Soeharto zijn thema’s die nadrukkelijk aan 
de orde komen. Het boek is een aanrader 
voor de velen die in het verleden op welke 
wijze dan ook ‘iets gehad hebben’ met 
Indonesië. 

door een team van Nederlandse en Indone-
sische specialisten onder redactie van dr. 
Wim Ravesteijn en prof. ir. Jan Kop met 
een belangrijke inbreng van de Technische 

-

illustraties. ISBN 978.90.5994.221.9. 

Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of 
bij uitgeverij 
Aprilis, Markt 9, 5301 AL Zaltbommel,  
0418-512 088, 
info@aprilis.nl of www.aprilis.nl

- Het uitbaggeren in 1975 van een rivier bij Jakarta was 
ook een Nederlandse klus. Illustraties uitgeverij Aprilis -

De jongens en meiden varieerden in 
leeftijd van vijftien tot zeventien jaar 
en gingen na hun bioscoopbezoek 
zwerven over de Nieuwe Binnen-
weg. Met als gevolg dat ze te laat 
waren voor overvaren met het laatste 
pontje van die dag.

Voor omlopen via de Maastunnel, 
om de Waalhaven heen, naar Heij-
plaat, voelde de groep niet veel, dat 
zou immers uren duren en zouden ze 

-
kig hadden ze wetenschap van het 

Spidobootje dat 24 uur per dag, ook 
vanaf Schiemond, zeelui vervoerde 
naar grote schepen op stroom in de 
Waalhaven. 

Dat bootje bracht 
uitkomst. 
Voor een duppie per persoon werden 
ze naar Heijplaat gevaren waar ze 
om twaalf uur (veel te laat) thuis 
waren. De ouders lagen dan al op 
bed, maar de buitendeur was niet in 
het slot, dat hoefde toen nog niet, en 
ze konden stiekem tussen de lakens 

kruipen. De volgende dag werd 
natuurlijk gevraagd naar het tijdstip 
van thuiskomst en die werd naar 
waarheid beantwoord. 

Het gevolg was wel dat ze de vol-
gende zaterdag maar op Heijplaat of 
Pernis moesten doorbrengen. 
Ook toen kwamen jongeren vaak in 
de nacht thuis.

Naar de bioscoop 
en terug met 
het bootje
M. Schneider-Niewerf woonde in de jaren veertig in het groe-
ne tuindorp Heijplaat. Net na de Tweede Wereldoorlog ging ze 
op zaterdagavond met haar broers en nog een stel jongelui 
in Rotterdam soms een bioscoopje pikken. De ene keer naar 
Capitol op de Nieuwe Binnenweg en de andere keer naar het 
Prinses Theater aan de Schiedamseweg. Om er te komen 
werd de ‘benenwagen’ gebruikt en natuurlijk het pontveer 
tussen Heijplaat en Schiemond bij Delfshaven.
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Droomvlucht Slaapcomfort;

www.droomvluchtslaapcomfort.nl

Openingstijden:
Ma  13.00 - 17.30 uur
Di., wo., do. 09.30 - 17.30 uur
Vr.  09.30 - 21.00 uur
Za. 09.30 - 17.00 uur
Zo. gesloten

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

Bij Zit & Méér Comfort in Krimpen vindt u het grootste assortiment 
    draai- en  relaxfauteuils. Zowel handverstelbaar als volledig elektrisch 
         met eventueel sta-op  bediening.  Zelfs leverbaar met massage-unit 
             of stoelverwarming.
                 Meer dan 30 modellen direct leverbaar! 

Zit & Mé é r  Comfort;
genieten op een relaxfauteuil en Méér.......

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,op de begane grond 
van Droomvlucht Slaapcomfort.
Volop parkeergelegenheid voor de deur.

Openingstijden:
Ma   13.00 - 17.30 uur
Di., wo., do. 09.30 - 17.30 uur
Vr.   09.30 - 21.00 uur
Za.  09.30 - 17.00 uur
Zo.  gesloten

&

Krimpen:
Tiendweg 45a, Tel. 0180 - 512253
  (2 min. over de Algerabrug)
Voorbij Carpe Diem, naast Idejo,
volop parkeergelegenheid voor de deur.

NIEUW!

NIEUWE COLLECTIE
RUIM 25 MODELLEN

OP DE 1E ETAGE IN KRIMPEN

BANKSLAAP

dé specialist voor boxsprings 
en ledikanten op comforthoogte

140/200
160/200
180/200

Maten
*   Nachttafeltjes tegen meerprijs leverbaar 
** In niet-verstelbare uitvoering € 1995,-

10
jaar

garantie

Compleet 2-motorig electr.
verstelbare boxspring

  ACTIE
MATRAS CLASSIC
POCKET
2 STUKS
   VAN 995,- 
          VOOR 895,-

In div. maten 
en luxe stoffen.
Lengtematen mogelijk

Inclusief
+ Luxe doorgestoffeerde matrassen
+ Comfortabele Topdekmatrassen
+  EXTRA
  GRATIS
       LINNENPAKKET,
       MOLTONS, HOESLAKEN
       DEKBEDOVERTREK “SAIL”

OP=OP

In luxe Alcantara, 5 jaar garantie, uit voorraad leverbaar

Electrisch
verstelbaar 
rug + benen
Extra sta-op-hulp
van € 899,- nu voor

€ 595,-

Relaxen

Rechts taan

Bloedc i rcu la t i e Rusten

Voor het seizoen 1954-55 werd de toen 22-jarige RoeI Hiwat (1932-2008) door RVV De Musschen voor 
het bedrag van 2500,- gulden verkocht aan Fortuna Vlaardingen

Roel Hiwat, 
de op een na oudste zoon van vader en moeder Hiwat, werd daarmee 

de eerste semiprofvoetballer 
van Rotterdam
Geboren en getogen in Rotterdam 
en van Surinaamse afkomst werd 
met deze gebeurtenis geschiedenis 

geschreven. De vijf zonen van de fa-
milie Hiwat waren allemaal in meer of 
mindere mate talentvolle voetballers, 

maar RoeI stak er met kop en schou-
ders bovenuit. Bovendien bezat hij de 
vereiste discipline en de juiste mentale 

houding die van de gewone voetballer 
een profvoetballer maken. 
RoeI verhuisde naar Vlaardingen en 
heeft daar vervolgens twaalf jaar voor 
Fortuna Vlaardingen gespeeld, waar-
van de laatste jaren als aanvoerder van 
zijn ploeg. In die tijd verdiende hij 
35,- gulden per gewonnen wedstrijd! 
Met zijn elftal heeft hij tijdens diverse 
wedstrijden in het Feijenoordstadion 
de KNVB-beker verdedigd. 
In zijn latere voetbalcarrière was hij 
elftalleider voor Coal en trainer/voet-
baller bij DOK (dat speelde waar 
nu het winkelcentrum Zuidplein 
gevestigd is en vroeger het Nooddorp 
stond). 
RoeI Hiwat heeft op verschillende 

manieren van zich doen spreken, want 
hij heeft ook bij de ‘Surinaamse Com-
mando Compagnie’ gezeten - lichting 
50-51. 

RoeI is helaas recentelijk op 
76-jarige leeftijd in zijn geboorte-
stad Rotterdam overleden, maar 
bij velen die hem gekend hebben 
zal hij een blijvende herinnering 
achter laten.

Voor info: Paul Hiwat
tel. 010-2101160/06-42712289

- Feyenoord - Fortuna Vlaardingen voor de KNVB-beker in 1960, Roel Hiwat loopt 2e van rechts -

- Kampioen Fortuna Vlaardingen,
Roel Hiwat (r) groet het toegestroomde publiek -
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De 68-jarige Martin van der Hof 
meldt: “Mijn ooms hadden aan de 
Oranjeboomstraat 91 De Roemer, een 
slijterij, wijnhandel en destilleerderij. 
Achter hun zaak was naar de spoordijk 
een uitbouw voor het sorteren van 

etiket. Daarachter begon drie treden 
lager een holte onder de spoordijk; 
een behoorlijk grote ruimte van beton, 
die gebruikt werd voor opslag. Soms 
werd je er horendol van de treinen die 
boven je hoofd voorbij denderden.”
Of dit het gat van Anton de Lange is, 
lijkt twijfelachtig, want zijn beschrij-
ving betreft een gat ten zuiden van de 
pijler in de Roentgenstraat en dat van 
Martin van der Hof is aan de zuidkant 
van de Steven Hoogendijkstraat. Het 
is echter wel een bewijs dat er ruimte 
onder de spoordijk was.

Sensatie
Cees Schultz reageert met: “Ik woon-
de tot 1966 in de Oranjeboomstraat 67 
in het hofje tussen de Roentgenstraat 
en Steven Hoogendijkstraat. Vaak ben 
ik met vriendjes in die schuilbunker 
geweest. Deze bevond zich aan de 
rechterkant vanaf de Oranjeboom-

straat, voor het viaduct in de Steven 
Hoogendijkstraat. Daar was een 
pakhuisje met een ijzeren raamwerk 
boven de deur. Dat gebruikten wij om 
naar boven te klimmen naar de bunker. 
Deze bevond zich aan de linkerkant 
in de spoordijk. Tientallen keren ben 
ik erin geweest. Het vierkante en 
pikdonkere gat herinner ik me nog 
goed. Binnen was een trap van ijzeren 
handgrepen. Ik denk dat de bunker 
drie meter diep was. Wat ons zo aan-
trok was de sensatie en het vreemde 
en ook dat bijna niemand iets wist van 
het bestaan. Tegen mijn ouders heb ik 
er nooit over gesproken, want die had-
den het nooit goed gevonden.”

Raadselachtig
Gerard Geenen (e-mail g.c.geenen@
kpnplanet.nl) uit Schiedam heeft 
levendige herinneringen aan het ‘gat 
in de spoordijk’. Los daarvan meldt 
hij De Oud-Rotterdammer met veel 
plezier te lezen en vooral het bericht 
over de raadselachtige schuilbunker. 
“Als elfjarige ben ik in 1953 in de hol-
tes van de spoorbrug over de Steven 
Hoogendijkstraat geweest. Klasgenoot 
Ben van de Berg had deze ontdekt en 

vertelde in de klas over een rovershol. 
Spannend genoeg om er met hem en 
klasgenoot André Meijer een kijkje 
te nemen. De bruggenhoofden waren 
hol met aan de voorkant een ijzeren 
deur, die achter wat struikgewas op de 
spoordijk te openen bleek.”
Hij herinnert zich verder: “Er was 
een trap van ijzeren sporten naar 
beneden. In het donker afdalen was 
hachelijk, aan sommige treden had 
de tand des tijd behoorlijk geknaagd. 
Door behendig de trap te nemen, nooit 
met twee handen vasthouden aan 
dezelfde sport en uiteraard ook nooit 
twee voeten op dezelfde sport, was het 
valrisico beperkt. Met een kaars, een 
zaklantaren hadden we niet, kregen we 
een indruk van dit rovershol. Het was 
vochtig en het rook er muf. Angst voor 
spinnen werd je snel ontnomen. Dat 
kon weinig anders, want het wemelde 
er van zulke beesten in allerlei maten.

Riskant
In het begin was ik een beetje angstig, 
zeker voor de grote zwarte spin. Als 
je niets deed wanneer er een op je arm 
terechtkwam, bleek de spin ook niets 
te doen. Pakte je het beestje op in je 

hand, dan rolde het zich op en dat gaf 
een kriebelend gevoel. Bijten deden 
ze niet, je zette de spin op de grond en 
weg was die.”
Verder: “Het gat in de spoordijk was 
een takelgat voor materiaal dat men 
nodig had voor reparaties aan het 
bruggenhoofd, is mij later verteld. Er 
behoorde wel een deksel op te zitten. 
Dat deksel was er in het verhaal van 
Anton de Lange natuurlijk niet meer. 
Je moest geen zwak hart hebben om 
zo’n bruggenhoofd te zijn. Daarbij 
mocht niemand zien waar je mee be-
zig was. Anders werd er over gekletst 
aan je ouders. Gegarandeerd dat ze 
je escapade niet goed zouden keuren. 
Terecht, natuurlijk. Op een spoordijk 
avonturieren bij voortrazende treinen 

is immers héél riskant. De eerste keer 
dat een trein over de brug denderde en 
wij in het bruggenhoofd waren, stond 
mijn hart bijna stil van schrik. Van de 
schrik weer bijgekomen realiseerden 
wij ons dat het maar een trein was, 
maar voor ons verging op dat moment 
de wereld. Al met al was het een 
spannend avontuur, ons rovershol. 
Rovershol, inderdaad. Ben van de 
Berg, die veel te vroeg overleden is, 
werd opgevoed bij een familie Van 
de Berg. Zijn echte naam was Ben 
Rovers, dus was het werkelijk een 
echt Rovershol.”
Anton de Lange: “Ik ben blij met de 
reacties tot op heden. Wellicht komen 
er nog meer los, zodat het verhaal nog 
completer kan worden.”

Mysterie spoordijkgat stukje verder opgelost
Naast Bertus de Reus uit Zwijndrecht hebben nog drie lezers van De Oud-Rotterdammer weet van 
ruimten in de voormalige NS-spoordijk tussen de Rosestraat en Oranjeboomstraat. Dat zijn Martin 
van der Hof uit Hellevoetsluis, Schiedammer Gerard Geenen en Cees Schultz, wiens woonplaats 
niet bekend is. Eerder plaatsten we het angstige verhaal van Anton de Lange over een gat in de 
spoordijk. Hij is nieuwsgierig naar herinneringen van anderen. 

- De Oranjeboomstraat met links bij de boom slijterij De Roemer waar achter in de 
spoordijk een betonnen opslagruimte was. Verderop links bij de drie bomen was het 

woonhofje van Cees Schultz Foto collectie Rein Wolters -

Deze passage komt uit het boek “Wie 
zorgt er straks voor mij?” geschreven 
door Hans Hoogerheide en Ad de 
Jongh. Een boek met twaalf portretten 
van verzorgenden in de ouderenzorg. 
Al lezende maken we kennis met men-
sen die zorg geven door aandachtig 
aanwezig te zijn en vanuit hun hart 
te luisteren. Hun verhalen maken ons 
duidelijk waarom ze dit werk gekozen 
hebben, hoe ze het beleven en wat het 
voor hen betekent.  
Er werken in de ouderenzorg tiendui-
zenden van dergelijke verzorgenden, 
die zich dagelijks met hart en ziel in-
zetten om er iets goeds van te maken. 
Mensen aan wie je met een gerust hart 
de zorg voor je vader en moeder of je 
opa en oma durft toe te vertrouwen. 

Ze vinden dat ze een prachtig beroep 
hebben. Een beroep dat ze gekozen 
hebben om werkelijk iets te kunnen 
betekenen voor de oudere mensen 
waaraan ze hun zorg geven. Mensen 
die op hun beurt ook iets voor hen 
betekenen.

Kern
De ontmoeting met de mensen die hun 
zorg nodig hebben, zien ze als kern 
van hun beroep. Dat is opmerkelijk, 
omdat in het publieke debat alle 
aandacht uitgaat naar de handelingen 
die ze moeten verrichten. Wie kent 
niet het begrip “handen aan het bed”? 
Uit de verhalen wordt duidelijk dat 
verzorgenden daar heel anders over 
denken. Het gaat hen om de relatie 

met hun cliënten, om wat ze voor hen 
kunnen betekenen. De handelingen 
weven ze als het ware tussen de 
contacten door.
In de samenleving bestaat niet zo’n 
positief beeld van de ouderenzorg. 
Hoe kan dat? Hoogerheide en de Jong 
hebben zich in deze vraag vastgebe-
ten. Ze zijn vastbesloten het antwoord 
te vinden. Het heeft iets te maken met 
de algemene beeldvorming over het 
ouder-worden en de kosten die oud-
zijn met zich meebrengt. En het heeft 
absoluut te maken met het onzalige 
idee de ouderenzorg aan de werking 
van de markt over te geven. Het idee 
dat je zorginstellingen zou kun-
nen runnen alsof het bedrijven zijn. 
Bedrijven die zorg zien als product en 

de neiging hebben alsmaar groter te 
worden. Grootschalig, onpersoonlijk 
en afstandelijk. 

Geen perspectief
Televisieprogramma’s als Zembla 
en Rondom Tien richten hun pijlen 
vooral op de verpleeghuizen en maken 
duidelijk dat er dingen mis gaan. Op 
zich is dat een goede zaak. Maar de 
auteurs betreuren het dat men telkens 
niet verder komt dan deze constate-
ring. Men gaat niet op zoek naar de 
oorzaken, er worden geen afdoende 
verklaringen gegeven en er wordt 
weinig aandacht besteed aan wat er 
allemaal wel goed gaat. Laat staan dat 
men met een perspectief op iets beters 
komt. 

Dat is wat Hoogerheide en de Jong de 
komende jaren willen doen. Ze komen 
voort uit de ouderenzorg, dat meer 
dan 30 jaar hun werkterrein was. En 
ze hebben er persoonlijk belang bij. 
Als voorhoede van de grijze golf zou 
het zo maar kunnen dat ze over 15 of 
20 jaar zelf cliënt zijn.

Wie zorgt 
er straks 
voor mij? 
Portretten van 
verzorgenden 
door Hans Hoogerheide & Ad de Jongh
Uitgeverij Kavanah/Dwingeloo, 
ISBN 978-905740-078-0-0, 
prijs: Eur 15,75
Leverbaar via de boekhandel en recht-
streeks bij de uitgever (www.kavanah.nl)

Nieuw boek geeft doorkijkje 
in de ouderenzorg
“Toen ik destijds in de thuiszorg begon, werkte ik in een klein team. Mijn collega’s zag ik elke 
dag. We maakten de werkplanning samen. Ik had veel contact met mijn leidinggevende. Er gingen 
jaren voorbij waarin er vrijwel niets veranderde. Als je nu kijkt, dan werken we met grote teams. 
Medewerkers zien elkaar veel minder dan vroeger. De planning gebeurt vanuit een centraal punt. 
Managers wisselen voortdurend. Ze komen niet of nauwelijks hun kantoor uit. De veranderingen 
buitelen over elkaar heen. Vroeger was het kleinschalig met persoonlijke contacten en korte lijnen. 
Tegenwoordig is het grootschalig, onpersoonlijk en afstandelijk.” (Clara).
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The Atlantics

- The Atlantics. Op de motorkap Edgar, daarachter Ylona van der Koijk, Piet en Aad. 
Achter het stuur Henk Ruseler.   -

De beatband bedacht medio zestiger jaren, om in navolging van de Merseybeat, de Maassound te 
introduceren. De muzikanten wisten alleen niet hoe die sound moest klinken. De Rotterdammers 
wilden ook graag miljonair worden. Die Maassound kwam niet van de grond. En miljonair zijn ze 
evenmin geworden: The Atlantics. 

De Rotterdamse groep baarde 
opzien, doordat er een meisje in 
speelde: Ylona van der Koijk (bas-
gitaar). Ylona: “Ik was zeventien, 
toen mij in 1963 werd gevraagd in 
de band te komen spelen. Ik had 
mijn bedenkingen, want van een 
vrouwelijke basgitarist had toen 
nog nooit iemand gehoord. Wat zal 
het publiek hiervan vinden, vroeg 
ik mij af.” Henk Ruseler (drums) 
wist haar echter te overtuigen. The 
Atlantics bestond verder uit John 
Vis (sologitaar) en een slaggitarist. 
Zijn naam was Piet, z’n achter-
naam weet ik niet meer”, zegt Van 
der Koijk. 
Na veel repeteren kwam het eerste 
optreden met de bassiste. “Dat 
was in Musis Sacrum op de Lange 
Haven in Schiedam. Ik scheet 
peentjes, maar het liep goed af. Ik 

zorgde ervoor dat er niks op mijn 
spel aan te merken viel.” 

Zacht
De band speelde in eerste instantie 
voornamelijk in buurthuizen in de 
Maasstad en omgeving. Van der 
Koijk herinnert zich ook dat The 
Atlantics een keer een talentjacht 
wonnen: “Tegenstanders had-
den onze versterkers gesabo-
teerd, waardoor we lekker zacht 
speelden. De jury vond dat een 
verademing.”
Op het repertoire stonden uitslui-
tend instrumentale nummers. Maar 
toen The Beatles eraan kwamen, 
betekende dit dat er ook gezongen 
moest gaan worden. “John bleek 
fantastisch John Lennon te kunnen 
nadoen, compleet met Liverpools 
accent. Ik zong mee in het koor-

tje”, zegt Van der Koijk, die korte 
tijd later ook zangsolo’s voor haar 
rekening nam. Ze weet nog precies 
wat het eerste nummer was dat ze 
zong en waar dat was: “In Hotel 
America in Hoek van Holland en 
ik zong As tears go by.”

The Atlantics kende veel perso-
nele wisselingen. Vis vertrok en 
er kwam een andere sologitarist. 
Tevens ging de band op zoek naar 
een zanger, maar de meeste ver-
trokken even snel als ze gekomen 
waren.”Totdat een zekere Jan zich 
aandiende. Hij noemde zich Edgar. 
We zijn toen nog even door het 
leven gegaan als Edgar and the 
Atlantics. Maar Edgar verdween 
van het toneel toen hij een gewon-
nen beker en een platencontract 
in zijn eigen zak hield”, legt Van 

der Koijk het komen en gaan van 
bandleden uit.

Contracten
Nadat ook de nieuwe sologitarist 
Aad (Van der Koijk: “Zijn achter-
naam is me eveneens ontschoten”) 
het veld had geruimd, kwam John 
Vis terug in de band.
Vervolgens veranderde de groep 
haar naam in Desillusion 21 en 
later in kortweg D21. Er werd veel 
en vaak gespeeld, omdat D21 vaste 
(maand)contracten kreeg, in onder 
meer hotel America, de Tudorbar 
en De Wiek. De muzikanten beslo-
ten beroeps te worden, aangezien 
er in de muziek volgens Van der 
Koijk ‘veel meer geld te verdienen 
was’. De groep kreeg werk in clubs 
in Amsterdam en Duitsland. “In 
Duitsland werkten we zeven dagen 

per week”, zegt Van de Koijk. 
“We stonden toen nog zelden op 
podia in Rotterdam.”
Van der Koijk zat drie jaar in de 
groep. In 1967 stapte ze eruit. 
De formatie ging twee jaar later 
ter ziele. “Het was een roerige 
periode, maar wel een tijd waar ik 
met veel plezier aan terug denk”, 
verklapt de bassiste, die nog 
jarenlang beroepsmuzikant bleef 
en met diverse gezelschappen de 
hele wereld rond reisde. 

Heeft u een bijdrage voor deze 
rubriek, of wilt u reageren? Het 
e-mailadres is:  ed.vanhelten@
hotmail.com. 

deel 32

Te koop:
Moderne schakelvilla met uitzicht 
op de skyline van Rotterdam

Onder de Linden 4
Krimpen a.d. IJssel
-  Riante living van 70m2
-  Fraaie architectuur 

Bouwjaar 2002. Inhoud 800m³. 
Indeling: 
Representatieve entree met luxe toilet 
(zwevend), vaste kast, deur naar garage 
met elektrische garagedeur en een grote 
kelderruimte van 30m². 
1e Verd.: Riante living met lichte stenen vloer van 70m² bestaande uit woonkamer (met fraai 
uitzicht, schuifpui naar zonnig terras en zeer hoge plafond) en een niveau hoger gelegen grote 
gezellige woonkeuken (met lichte keuken in hoekopstelling en alle inbouwapparatuur). 

2e Verd.: Overloop met laminaat en luxe toilet (zwevend), 3 
slaapkamers met laminaat, luxe badkamer met ligbad met ther-
mostaatkraan, extra grote douchecabine met thermostaatkraan, 
2 wastafels, designradiator en fraaie tegels tot plafond (sanitair 
Villeroy & Boch). 
3e Verd.: Grote slaapkamer van 27m² met laminaat en heerlijk 
dakterras, aparte wasruimte met aansluiting wasmachine en 
HR-combiketel. 

Bijzonderheden: 
Aankomende bij deze schakelvilla valt direct de architectuur op, 
die goed inspeelt op de omgeving. Er is gekozen voor traditio-
nele materialen in rustieke kleurcombinaties. Ook binnen zijn de 
materialen met zorg op elkaar afgestemd en geven met recht 
een rijk en prettige gevoel. Het is goed “thuiskomen”. Het hoge 
plafond van 3.80m in de woonkamer in combinatie met de grote 

raampartijen en het schitterende uitzicht zorgen voor een optimaal gevoel van licht en ruimte. 
En dan buiten! De terrassen zijn gesitueerd op het zuid-westen en zijn riant van opzet. Hier is 
het goed toeven. Niet alleen op hoogzomerse dagen, maar ook in het voorjaar en najaar geniet 
u hier volop van de zon en van een typisch Hollands, immer boeiend, schouwspel van wolken, 
wind, weer en water. Het is een plek waar de verveling niet snel zal toeslaan. 

Prijs n.o.t.k.

Voor meer inlichtingen: 06-23662412

Maandmenu:

Restaurant Bar Live Muziek Lunch & Brunch
Charloisse Lagendijk 952 - 3088 LA Rotterdam - 010 2930206

(bij McD Charlois, voormalig Europoort Hotel)

presenteert:

Partyzaal
beschikbaar
voor feestjes
 & recepties

tot
130 pers.

Vrijdag 27 juni:
Ed Peeters, zanger
Zaterdag 28 juni:
Vrijgezellenavond
Vrijdag 4 juli:
Ellie Lockhorst, zangeres
Zaterdag 5 juli:
Banda Negra, salsaband

Voorgerecht:
2 haringen toast met garni bieslook en 
sjalotjes met pintje corenwijn.

Hoofdgerecht
geroosterde tamme eendeborst 
uit de oven met appelstroop

Dessert
met basilicum gemarineerde 
aarbeien ijs en slagroom

kopje koffie 24,50

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

Tevens 
ANTIEKRESTAURATIE
GRATIS offerte, 
ook aan huis
Altijd 3 jaar GARANTIE
GRATIS ophalen 
en thuisbezorgen

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

IJsclubstraat 68 - ROTTERDAM-Kralingen
Tel./Fax: 010-4145808

c.v. decor shop
D e s i g n  v e r w a r m i n g

Showrooms:
Woonmall Alexandrium III
Watermanweg 13-15
Rotterdam
tel. 010-455 80 55

Kaasmakerstraat 14
Hoogvliet
tel. 010-465 15 15

www.cvdecorshop.nl
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Menig 50+’er van koestert herinnerin-
gen aan het Holland Pop Festival dat 
zich in de zomer van 1970 afspeelde 
in het Kralingse Bos. Het waren drie 
bijzondere junidagen vol muziek, vrij-

en plezier. Ongeveer honderdduizend 
bezoekers haalden hun hart op en 
luisterden naar de muziek van tientallen 
(inter)nationale bands. Dit popfestival 
en deze plek verdienen een monument, 
vindt Stichting Ramingen, en dat gaat er 
komen door subsidies en goede gaven. 
Op het door beeldend kunstenaar J.C. 
Blaak ontworpen monument wordt aan 
beide zijden bijgaande foto afgebeeld 
op een tableau van negenhonderd te-
gels. Het ontwerp van het herinnerings-
monument wordt 26 juni gepresenteerd 
in aanwezigheid van Berry Visser en 
Georges Knap, destijds organisatoren 
van het festival. Voorts is van zaterdag 
27 juni tot en met 2 augustus in Galerie 
Kralingen (Gashouderstraat 9) de expo-
sitie ‘Holland Pop Festival 70 Rivisited’ 
ingericht. Deze is samengesteld uit fo-
to’s van Historisch Museum Rotterdam, 
fotograaf Pim Westerweel, memorabilia 
uit de verzameling van Stichting Hol-
land Pop Festival en het ontwerp van 
het herinneringsmonument. Geopend 
van donderdag tot en met zaterdag van 
14.00 tot 18.00 uur en op afspraak via 
010-4135454. Informatie: 
www.stichtingkralingen.nl

Vrijwilligers 
gezocht
Unie Van Vrijwilligers (UVV) heeft 
diverse vacatures in regio Rotterdam 
centrum/oost/west. UVV zoekt o.a. 
gastvrouwen/-heren en assistenten bij 
diverse activiteiten voor een divisie 
ouderenpsychiatrie, zorgcentra en in 
een dagcentrum voor mensen met niet 
aangeboren hersenletsel, baliemedewer-
kers in een bezoekerscentrum van een 
botanische tuin en baliemedewerkers of 
gastvrouwen/-heren in een ziekenhuis. 
Er is een inwerkperiode, goede begelei-
ding, prettige werksfeer, reiskostenver-
goeding en werktijden zijn in overleg. 
Wilt u zich inzetten voor mensen die 
uw hulp goed kunnen gebruiken belt u 
dan voor meer informatie over deze en 
andere vacatures met 010-4130877 of 
info@uvvrotterdam.nl

Monument en 
expositie Holland 
Pop Festival 1970 
Kralingse Bos

Primeur sprekende film 
in Capitol Theater
Karl Weisbard opende in 1919 aan de Nieuwe Binnenweg 326 
in Rotterdam de Wester Bioscoop (kortweg het WB-theater). In 
1918 kwam het van de tekentafel van architect Jac. van Gelde-
ren, waarna het in 99 dagen (!) werd gebouwd. In 1933 kwam 
de bioscoop in handen van het Amsterdamse Scala Concern 
en ging het verder onder de naam Capitol Theater. 

In dit theater beleefde Rotterdam in 
de jaren dertig de primeur van de 

als een van de weinige bioscopen in 
Rotterdam het Duitse bombardement 
op 14 mei 1940. 
Tijdens de oorlogsjaren werd het 
theater niet alleen gebruikt voor 

andersoortige bijeenkomsten gehou-
den. Omdat er behoefte bestond aan 
kleinere zalen, werd Capitol Theater 
gesloten en onderging daarna een 
grondige verbouwing.
Op 11 december 1962 opende 
burgemeester mr. G.E van Walsum in 
het oude Capitol Theater de nieuwe 
bioscopen Grand en Studio ’62. De 

-
lende Grand was de ‘ West Side Story’ 
en in de 338 stoelen bevattende Studio 
’62 werd ‘Who’s Afraid of Virginia 
Woolf’ vertoond. In 1980 zijn beide 
theaters door afnemend bezoek ge-

sloten en kwam het pand in bezit van 
Stichting Evangelisch Centrum, die 
er onder de naam De Kandelaar een 
evangelisch centrum van maakte. Het 
is als zodanig nog steeds in gebruik.

- De Wester Bioscoop kort na de opening in 
1919. Foto’s ‘Fantasie, illusie en betovering 

–Herinneringen aan Rotterdamse bioscopen/
Herman Romer -

- Het interieur van de Wester Bioscoop was fraai -

Afscheid van 
Meijer de Wolf en 
Aart Markus
Meijer de Wolf (88) en Aart Markus (80) hebben één dag na elkaar het tijdelijke voor het 
eeuwige verwisseld. Beide geboren en getogen Rotterdammers waren vanaf de start in 1978 
actief medewerker van stichting Ons Rotterdam.

 Meijer de Wolf schreef vanuit eigen 
beleving en herinnering talloze arti-
kelen over het oude Rotterdam. Aart 
Markus was de boekenrecensent van 
het populaire historisch tijdschrift Ons 
Rotterdam en auteur van veel artikelen 

uit zijn jeugd.
Meijer de Wolf zond vrijwel elke 
week een handgeschreven reactie 
in op de puzzelfoto in de rubriek 
Rotterdam van Toen in eerst Het 
Vrije Volk en daarna het Rotterdams 

Dagblad. Vanwege zijn grote kennis 
van de Rotterdamse historie genoot hij 
op een breed front bekendheid. Vaak 
belde hij op naar de krant en ook privé 
als hij een nieuwtje wist. Aart Markus 
deed dat eveneens. Ook hij droeg 

waardevolle gegevens aan en wist 
zijn boekrecensies steeds dusdanig 
in te kleden dat vriend noch vijand er 
aanstoot aan nam.
De Oud-Rotterdammer wenst nabe-
staanden en Ons Rotterdam sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.

Rein Wolters  

- Meijer de Wolf - - Aart Markus -

CD ‘Typisch Rotterdam’ van 
Hans Somers gereed
Onder de titel ‘Typisch Rotterdam’ heeft Hans Somers een nieuw album met twaalf stukken 
ingezongen met voornamelijk songs over de Maasstad. “Waaronder drie nieuwe waarbij je 
wegdroomt naar de historie van de stad”, vertelt hij enthousiast. “We hebben er een half jaar 
aan gewerkt en zijn trots op het resultaat.”

Het album kon mede tot stand komen 
door de expowerkgroep van Stichting 
Ons Rotterdam, die de nodige foto’s 
maakte voor het ontwerp van de hoes. 
Voorts wordt ‘Typisch Rotterdam’ 

Rotterdamse Dag, op 25 oktober in de 
Laurenskerk. Uiteraard zal De Oud-
Rotterdammer zich er, zoals eerdere 
jaren, breed presenteren. Hans Somers 
is al jarenlang presentator van de Rot-
terdamse Dag en hij draagt ‘Typisch 

Rotterdam’ op aan de jarige stichting.
In studio De Muziekwinkel van Leon 
Osseweijer is de CD opgenomen. 
Osseweijer tekende ook voor de 
productie.
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Dankzij de dagelijks binnenkomende persberichten en e-mails van theaters en podia in “grootstedelijk Rotterdam” kent De Oud-Rotterdammer uitste-
kend de uitgaansmogelijkheden voor 50-plussers. Niet alleen van de grote producties in één van de bekende theaters in Rotterdam, maar juist ook van 
éénmalige optredens of een kleine serie voorstellingen van een band, solist of cabaretier in de kleinere theaters en podia in de stad en regio. 
De Oud-Rotterdammer informeert u hierover op deze pagina.

Eetcafe Moèd
Van lennepstraat 280, R’dam-West

Bel voor inlichtingen of  reserveringen 010 - 4151776 

Eetcafe Moèd, een gezellig 
eetcafe in de sfeer van een engelse pub. Waar je kan genieten 

van een goede maaltijd, een lekker drankje en van partij biljart 
of darten. 

Ook is het mogelijk om bij ons op zondag een besloten feest te 
organiseren.

De Camping - Theater Maatwerk
Première – Euromastpark – 14:30u

29 juni

- -  Er op uit! Kalender --

Uw evenement in deze ladder? Dat kan! Bel: 0180-322575

Kofferbakverkoop – rommelmarkt
Emmaboulevard Hoek van Holland – gratis

29 juni

29 juni

China in Posters – tentoonstelling
Kunsthal - di t/m za 10.00 - 17.00 u,  zo 11.00 - 17.00 u

v.a. 14 juni

Filmmiddag - 14:30-16:00u -  2,-
Wijkcentrum West, Boksdoornstraat 80, Ridderkerk 

30 juni 

MoederDochterDag in Familiepark Plaswijck
Onderdeel van La City ‘08

Zuid-Hollandsche Ansichtkaartenbeurs – NVVP
Rustburcht, Strevelsweg 760 – 10:00-14:30u

5 juli

Schiedamse Kunstmarkt –10:00-17:00u
Schiedam Centrum – Winkeliersvereniging Hoogstraat

5 juli

BESTELFORMULIER VOOR DE ZONDAGOCHTEND-NAJAARSCONCERTEN
     keuze
     passe
     partout
     aankruisen*

     

     
     * hier kunt
     u 5 verschil-
     lende
     concerten
     aankruisen.

Aantal Datum Omschrijving Prijs Bedrag Hier 

  Keuze passe-partout: U kunt 5 zondagochtend-

  concerten uit de reeks van 7 kiezen (5x € 10,-)= € 50,00

  Passe-partout: 7 Zondagochtend-

  concerten x € 9,50 (losse kaarten: € 11,50) = € 66,50

 zo. 26 okt. Rotterdams Operakoor met Henk Poort
  Waldin Roes en de Harmonie van Horst € 11,50

 zo. 9 nov. 400e jubileumconcert met Lee Towers,
  Joke Bruijs en Gerard Cox € 11,50

 zo. 16 nov. Harbour Jazz Band & The Peeters Sisters € 11,50

 zo. 23 nov. Tribute to Billie Holiday, door Lils Mackintosh € 11,50

 zo. 30 nov. Jenny Arean in Concert € 11,50

 zo. 7 dec. Laura Fygie, Rendez-Vous € 11,50

 zo. 14 dec. White Christmas at the Doelen € 11,50

                           Administratie, porto en verzendkosten € 3,00

                                                                     TOTAAL BEDRAG

Uw gegevens:

Dhr./Mevr. Tel. Email

Adres Huisnummer Handtekening:

Postcode Plaats

Bank/gironr.  

Ik ontvang van u een bevestiging en wacht met betalen op uw acceptgiro

Dit ingevulde formulier opsturen naar: 

De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Fietsinfodag voor 55-plussers 

lunch wordt gezorgd. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Linda van 

Leven en werk Gerard Wiegman in museum Oud-Overschie

www.museumoudoverschie.nl
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Soms ging ik met hem mee naar huis. Ik vond 
het een grappige woning: achter een voordeur 
vier woningen met een eigen deur. Een soort 
ark, waarvan er in de Rosestraat waren met wel 
twaalf woningen. Aan de achterzijde keek het 
gezin Slis uit op de achterkant van de winkels en 
woningen van de Groene Hilledijk, een grens-
straat tussen Bloemhof en Walravenbuurt.
Piet Hoornweg was omstreeks 1958 bezig aan 
zijn laatste jaren als melkbezorger in dienst van 
de Coöperatieve Vooruitgang, in de volksmond 
CoVo. De remise was in de Janne Bouwens-
straat, naast de bakkerij van de Co-op, een op 
vrijwel dezelfde leest geschoeide zuster van 
de CoVo, maar dan voor brood en banket. Piet 
Hoornweg woonde in de Slaghekstraat, tussen 
de Putsestraat en Hilledijk, naast cafetaria Sjako. 
Tussen de vingers van zijn opvallend grote 

vervoeren.

Fooi
Piet had zijn bezorgwijk in Hillesluis. Af en toe 
mocht ik hem helpen. Met plezier zelfs, want hij 
reed met een moderne elektrocar. Omdat Piet 

Hoornweg in loondienst was, was mijn beloning 
mager. Meer dan een kwartje voor een volle 
zaterdag kwam niet uit zijn geldtas. De fooi van 
de klanten, die ik kreeg voor het soms driehoog 

melk, was aanzienlijk hoger.
Toen Piet 65 werd, stopte hij met werken. Boven-
dien werd de melkbezorging aan huis gesaneerd. 
Dat betekende dat elke bezorger een of meerdere 
straten kreeg toebedeeld, waar geen collega 
mocht verkopen. Piet Kaan van de RMI-remise 
in de Martinus Steijnstraat in de Afrikaanderwijk 

kreeg onder meer de Wielerstraat, Kegelstraat, 
Pantserstraat en Klosstraat toegewezen.
In de Klosstraat verkocht hij het minst. Dat 
kwam door de RMI-winkel op de hoek met de 
Slaghekstraat. Voor Kaan was dat anderzijds 
gunstig. Als hij met een bepaald product was 
uitverkocht, leende hij het in de winkel en 
andersom. Bijzonder was een klein wit kastje 
op de toonbank. Daar werden eieren onder een 
lamp gelegd. Als het licht door de eieren scheen, 
waren ze goed. Een donkere vlek gaf aan dat er 
zich een half broedsel in had ontwikkeld. Dat ei 
was dus niet geschikt voor consumptie en ging 
de afvalbak in.
Ook bij Piet Kaan was ik enige tijd knecht en 
deed bij hem ervaring op met motoraandrijving. 
Zijn driewieler had een benzinemotortje met drie 
versnellingen. Na starten moest je voorzichtig 
ontkoppelen, schakelen en wegrijden in de eerste 
versnelling. Dat moest allemaal beheerst, want 
bij een schok donderde de inhoud in de laadbak 
omver, zoals mij enige keren is overkomen.

Weinig te makken
Aan de Co-op bakkerij in de Janne Bouwens-
straat bewaar ik minder prettige herinneringen. 
Omstreeks 1956 keerde mijn vader er terug in 
zijn oude beroep van bakkerbezorger. Eerder 
had hij gewerkt bij bakker Piet Kooij aan de 
Buitendijk. Omdat hij erg lang moest werken 
en daar niet werkelijk veel voor terugvond in 
zijn zaterdagse loonzakje, trad hij in dienst van 
het isolatiebedrijf Gresel. Op scheepswerven 
bekleedde hij leidingen en pijpen met asbest-
houdend materiaal, wat hem dertig jaar later op 
longkanker kwam te staan.
Echt naar zijn zin had Wolters senior het niet, 
want hij moest ook op zondag werken. Co-op 
kon een vakman gebruiken en zo kreeg hij in 
Zuidwijk een bezorgwijk in de Steinen- en de 
Veldenbuurt. Min of meer gedwongen door 
moeder, ging ik hem op zaterdag helpen. Moeder 
vond het een goede zaak: samenwerken tussen 
vader en zoon. Ik had het er niet zo op, want bij 
een melkboer als Cor Houtbraken in de Afrikaan-
derwijk kon ik als elfjarige veel meer verdienen 
op één zaterdag, soms had ik wel vijf gulden. 
Mijn helpen bij de broodwagen leverde slechts 
twee kwartjes op. Klanten gaven nauwelijks fooi, 
want die zaten in een nieuwe en dure huurwo-
ning en hadden dus weinig te makken naar de 
bakkersknecht. Om moeder te plezieren, heb ik 
het met tegenzin toch maar enige tijd volgehou-
den. 

 -  In een van de woningen links woonde in de Walravenstraat schoolmakker Hennie Slis -

-  Op schoolreis met de Nicolaas Witsenschool. Links in de 
touringcar Hennie Slis -

- Het verlengde deel van de Walravenstraat met etage-
woningen tussen de Adriaen Nimantsstraat en Janne 

Bouwensstraat Foto collectie Rein Wolters -

Klanten hadden 
weinig te makken 

voor de bakkersknecht
De Walravenstraat en de Janne Bouwensstraat geven bij het denken aan die 
straten een warm gevoel in mijn borststreek. Zeker als ik terugdenk aan de leuke 
kanten van die twee straten, waarvan als vanzelf de herinneringen naar boven 
komen. Hoewel ik van Hennie Slis, na het verlaten in 1959 van de ambachtschool 
Nicolaas Witsen aan de Oranjeboomstraat, niets meer heb gezien of gehoord, denk 
ik toch met genoegen aan hem terug. Hij woonde in de Walravenstraat. Op school 
en daarbuiten waren we geruime tijd maatje. 

Twee boeiende 
paardendagen bij 
Ascot in Rhoon
Ascot in Rhoon heeft zich opgewerkt 
tot een gerenommeerd paardenfestijn in 
de regio voor jong en bovenal 50+. De 
intussen al zesde editie op zaterdag 28 
en zondag 29 juni biedt een bijzonder 
en gevarieerd programma aan demon-
straties en optredens. Beide dagen staan 
in het teken van ‘Engels landleven’ met 
voor het paard een centrale rol. Dit tot 
traditie uitgegroeide evenement van 
de in 1972 opgerichte en uit honderd 
leden bestaande Landelijke Ruiter & 
Ponyclub ‘Rhoon en Omstreken’ vindt 
plaats op het terrein aan de Albrands-
waardsedijk 198 op de grens met 
Poortugaal. Naar verwachting komen 
ruim achtduizend bezoekers uit heel 
Nederland naar het feest. 

een sfeervolle countryfair met een grote 
variëteit aan standhouders en artikelen 
op dertig stands. Aan High Tea en 
andere zaken voor de innerlijke mens 
zal het niet ontbreken. De openingsdag 
is voor de kinderen en pony’s met als 
thema Hollywood en speelt zich af in 
sprookjessferen. Voor hen is er ook 
een konijnenknuffelhoek. Een van de 
hoogtepunten zal een demonstratie zijn 
door een Nederlands kampioen western 
riding. 
Traditie op zondag is een rijtoer van 
ongeveer 25 aanspanningen door 
Rhoon en Poortugaal met authentieke 
en moderne rijtuigen en iedereen netjes 
gekleed met hoed en handschoenen. 
Langs de tien kilometer lange route 
wordt veel publiek verwacht. Burge-
meester Harald Bergmann en zijn gezin 
rijden mee in de stoet, die om 10.30 uur 
start en eindigt bij het feestterrein. Vo-
rig jaar maakte Nederlands bekendste 
dressuuramazone Anky van Grunsven 
haar opwachting. Nu komt de 26-jarige 
dressuurcrack Laurens van Lieren een 
clinic verzorgen, waarbij hij les geeft 
aan enkele Rhoonse Ruiters. Daarna zal 
hij een kür op muziek rijden. 
De toegang op zaterdag is vrij, op zon-
dag niet. Dan zijn tribunekaarten nodig. 
In de voorverkoop kosten ze 7,50 euro 
per stuk en op de dag zelf 10 euro. Op 
beide dagen zijn er vanaf 16.00 uur live 
optredens door Hans Somers en Linda, 
de Rotterdamse Corrie Konings.
Voor nadere informatie 010-5060517, 
e-mail: ascot@rhoonseruiters.nl 
www.rhoonseruiters.nl



Pagina 26 Dinsdag 24 juni 2008 De Oud Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

Jan Rijsdijk wilde zelf de kolenmarkt in en niet meer afhanke-
lijk zijn van de monopolisten. Zijn PR-bureau had een adverten-
tie ontworpen waarin Rijsdijk’s Interstevedoring voor het eerst 
direct zijn diensten aanbood aan de internationale kolenmarkt. 
“Plaatsen,” zei Rijsdijk vastbesloten. “En wel in alle vakbladen. De 
Rotterdamse kolenmonopolisten verschoten bij het zien van de 
advertentie van kleur, voelden dat er aan de poten van hun vor-
stelijke zetel werd gezaagd en tekenden het doodvonnis over 
een van Rotterdams meest talentvolle stuwadoors. Kleine Jan 
moest de haven uit en wel meteen. Er ontstond een gevecht 
met als partijen de grote jongens EMO en HES Beheer (waarin 
de GEM en Swarttouw) die de gelederen gesloten wilden hou-
den en geen concurrentie dulden, de banken die grote lenin-
gen in deze bedrijven hadden zitten en Rijsdijk met zijn adviseur 
Faas. De prooi was het zeer winstgevende Interstevedoring en 
het weer gezonde OBA in Amsterdam en de verbanning van een 
havenman in hart en nieren uit de Nederlandse havens. Onder 
grote druk van de vakbonden, de banken, gemeentelijk haven-
bedrijf en de politiek voelde Rijsdijk zich gedwongen te stoppen. 
Het doek viel voor een ambitieuze en succesvolle havenonder-
nemer. De havengrootmachten konden weer gerust ademhalen.

DE MARKGRAAF ART & GALLERY

openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag 

van 14.00 tot 18.00 uur (uitsluitend tijdens exposities)

Kastanjedreef 59 - 2920 Kalmthout - België

(Net over de grens bij Roosendaal)

www.demarkgraaf.be

VAN HAVENMAN 
TOT KUNSTSCHILDER

1  Havenman Rijsdijk met op de achtergrond de 

 ‘Floating Power’ van zijn gele drijvende kranen en

 weegtorens die meerdere schepen tegelijk aan 

 beide zijden supersnel konden lossen. De foto 

 dateert van kort voor het gedwongen afscheid 

 door een gepassioneerd havenman van zijn 

 gouden succesformule.

1

9
Chinees Specialiteiten Restaurant

Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

Maandag t/m donderdag vanaf 17.30 uur 
LOPEND BUFFET  € 7,95 p.p.

(Kinderen t/m 11 jaar € 4,95)

Soep van de dag, Mini loempia’s, Salade, Gebakken banaan, 
Vers Fruit, Gebakken Chinese garnalen, 8 spices tongfilet, 
Kip ”Mountain Spring“, Babi pangang, Cha Sieuw,
Zhiu Yiem kip, Babi Pangang Spek, Groenten v/h seizoen, 
Foe Yong Hai, Saté, Daging rundvlees, King Do Kip, Patat , 
Nasi, Bami, Mihoen.

Vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen € 8,95 p.p. 
(kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Uniek, specialiteiten onbeperkt opscheppen.       
Tevens uitgebreid à la carte menu. 
OPEN: ma. 16.00-22.00 uur, 
di t/m zon- en feestdagen 14.00 - 22.00 uur.

Imkerstraat 16

3068 GX Rotterdam, T 010 2099141

Wij behandelen mensen.....
Zoals wij behandeld willen worden

     klusserij
“Nieuw Zuid”
Informatie: 0624275313
                  0614363568

Klusserij "Nieuw Zuid" is een kleine bedrijfsruimte 
voor de regio Rotterdam Zuid waarin op ambachtelijke 
wijze zaken en objecten gefabriceerd worden die niet 
precies naar uw wensen of maatvoering in de reguliere 
handel verkrijgbaar zijn en in overleg met u wellicht 
wel geleverd, gerepareerd of aangepast kunnen worden.
Bel gerust voor vrijblijvende informatie een van de 
bovenstaande nummers of kijk op www.klusserijnieuwzuid.nl

Flower &
Gifts

Janssen

Voor al uw bloemen en
planten zowel binnen als

buiten of op kantoor

Bezoek ook onze
website !!

politiebericht
Kent u Paul, dan heeft u geen bandenprobleem. Kent u Paul 
niet, dan betaalt u teveel voor uw banden. autoBANDen-
WIELen BESTEkoop, wintersets, ook huur/ruil. 
bandjeverstandje.nl 7x24u/afspraak. Tel. 0180-619411

SINGLE, MAAR
LIEVER SAMEN?
40PlusRelatie.nl (lid BER)

   Bel: 015-8894807

Vraag aan op
www.wildzoekers.nl/proefnummer
Vraag aan op
www.wildzoekers.nl/proefnummer

g

Gratis natuurtijdschrift 
voor jongens & meiden
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door Aad van der Struijs

Mannenbroeders,
herkennen jullie dit?
In mijn 70-jarig leventje heb ik twee huwelijken achter de rug. Het eerste werd beëindigd 
door een scheiding (ná 30 jaar huwelijk ‘pasten’ we niet meer bij elkaar), het tweede kwam 
door een dodelijk verkeersongeval tot een dramatisch slot. Beide huwelijken kenmerkten 
zich door een gegeven, dat ik ná 2002 enige tijd heb moeten missen. Ik werd niet meer 
direct en recht voor z’n raap op mijn fouten, onhebbelijke eigenschappen en vervelende 
gewoontes gewezen. Zowel mijn eerste als tweede echtgenote konden mij, soms in niet-di-
plomatieke taal, duidelijk maken wat er o.a. aan m’n werk mankeerde.

Natuurlijk was ik bij het spuien 
van de kritiek gelijk op mijn 
hoede: het was absoluut niet waar! 
Enig nadenken achteraf liet dan de 
nodige nuanceringen toe en nog 
niet veel later ging ik overstag. 
Dat ik een week later weer andere 
‘vergissingen’ maakte, zorgde 
alleen maar voor een doorgaande 
spiraal. Eén ding was voor mij 
duidelijk: een man kan niet zonder 
een partner, die constant op het 
vinkentouw zit.
In de jaren ná 2002 leerde ik een 
fantastisch echtpaar kennen. Wie 
het horen wil, verneemt uit mijn 
mond dat b.v. het vrouwelijke deel 
‘mijn steun en toeverlaat’ is. Waar 
ik moet gaan, zijn mijn vrienden 
als begeleiding aanwezig. Man 
en vrouw, maar ook hun kinderen 
weten mij te corrigeren als het 
uit de hand dreigt te lopen. Maar 
die (kleine) correcties op mijn 
werkgebied zijn er niet bij.
Echter…..sinds oktober 2005 
word ik vanuit Hillegersberg 
in de gaten gehouden door ene 
Lenie. Lenie is een trouwe lezeres 
van deze krant en voor ik zelf de 
nieuwste DOR-uitgave in huis heb, 
heeft zij hem al bij Albert Heijn 
aan de Grindweg weggehaald. Als 
ze de krant kritisch gelezen heeft, 
pakt ze de telefoon en weet mij 
precies te vertellen welke stukjes 
krant van mijn hand zijn.
Ondanks dat Lenie bijna 80(?) 
jaar is, weet ze mij op dezelfde 

echtgenotes te vertellen wat er aan 
mijn bijdragen schort. Lenie en ik 
hebben elkaar nog nooit ontmoet, 
maar ik denk dat het moeilijk voor 
me zal zijn als Lenie niet meer 
belt.

Meekijkers
Niet alleen ik zit regelmatig in 
het Spionnetje te kijken; ook de 
DOR-lezers kunnen er wat van. 
Soms doen ze dit in een reactie op 
een ‘Waar-was-dat-nou-foto’, een 
andere keer doordat ze ineens iets 
lezen of tegenkomen.
Jan Broekman uit Westerbork 
ontdekte in een oude schoenen-
doos een foto. Op ’t eerste gezicht 
was het een gewone foto van 
de Hef tussen Noordereiland en 
Feijenoord, maar toen Jan de foto 
beter bekeek, zag hij ineens iets 
merkwaardigs.

Bestudeert u de foto eens en zeg 
dan niet gelijk uw oplossing aan 
iedereen. ’t Is echt zo’n foto om 
op een verjaardag met een borrel, 
bessenjenever, advocaatje, pilsje of 
colaatje tevoorschijn te toveren. Er 
zit gespreksstof genoeg aan deze 
foto:

Kent u het gevoel, dat u van 
binnen helemaal warm wordt, 
wanneer u iets heel bekends in De 
Oud-Rotterdammer leest? Bedenkt 
u dan ook wat er ‘toen’ allemaal 
in de straat of wijk gebeurde? Ziet 
u dan ook ineens de winkelstraten 
weer met al die kleine en grote 
winkeliers?
Nu, dat gebeurt ook bij mij. En 
het is nog sterker als ik een reactie 
op de ‘Waar-was-dat-nou-foto’ 
krijg. Beb Odogaso-van Wijland 
uit Hellevoetsluis reageerde op de 
oplossingen van de Wijdesteeg en 
stuurde een foto uit de jaren vijftig. 
Op de foto zit zij links op het 
hekje, dat rondom een andere steeg 
in de Schans was geplaatst. Ik her-
kende direct mijn overbuurvrou-
wen in deze straat. In haar brief 
schreef Beb over haar overburen, 
maar ze bleef steken bij de buren 
die op de nummers 33 en 35 aan 
de voorkant woonden. De mensen 
aan de achterkant zag ze nooit; ik 
was één van die achterkanters!
In een lang telefoongesprek 
haalden we heel wat herinnerin-
gen naar voren. Beb Odogaso 
vertelde me over haar directe 
buren in het beneden straatniveau 
gelegen ‘hofje’. Ook Piet Schot 
(een bloemenverkoper) en zijn 
vrouw Jans (op de achtergrond 
te zien) werden genoemd. Toen 
ik die namen hoorde, moest ik 
ineens denken aan een voorval 
in de vijftiger jaren. De handkar 

(of was het een carrier?) van Piet 
Schot was onherstelbaar kapot. 
Mijn ouders kregen daar lucht van 
via onze trapbuurman Neef (ook 
bloemenman) en zij besloten hun 
hart te laten spreken: zij hielpen 

-
ele bijdrage. Hoe hoog dit bedrag 

was, heb ik nooit geweten, wel heb 
ik gemerkt dat tot heel lang daarna 
ieder weekend weer een frisse bos 
bloemen bij ons midden op de tafel 
stond. Bloemen die van ‘de over-
kant’ kwamen. En deze overkant 
was geen Rotterdam-zuid!

Rotterdamsche Bank
Meekijker en oud-Rotterdam-
mer Jan Hogerdijk uit Beverwijk 
hoorde en las van de grootse plan-
nen die architect Remco Koolhaas 
heeft rond het gebied van de 
voormalige Rotterdamse Bank aan 
de Coolsingel. Direct vlogen de 
herinneringen door z’n hoofd:
“In het hart van Rotterdam staat 
op de Coolsingel het prachtige 
gebouw van wat eens De Rot-

terdamsche Bank was. Onlangs 
kwam mij ter ore, dat dit pand  zal 
worden ‘versierd’ met een grote 
kubus. Hierover nadenkend, gin-
gen mijn gedachten terug naar de 
tijd, dat dit pand is gebouwd. Bij 
de bouw hiervan was besloten, dat 
de entree en de dakpartij versierd 
zouden worden met beeldhouw-
werk. Hiervoor is destijds de later 
zeer bekend geworden beeldhou-
wer Gerard Héman als ontwerper 
en uitvoerder gekozen. Het werden 
paarden in een groep, een prachtig 
ontwerp. Het toeval wil dat ik deze 
kunstenaar redelijk goed gekend 
heb.
In de jaren 1939/1953 heb ik in 
de Nicolaas Zasstraat gewoond, 
een zijstraat van de Proveniers-
singel. Ik was toen 1-15 jaar. De 
genoemde kunstenaar woonde toen 
op de Provenierssingel. Ik kon 
toentertijd, vanaf onze waranda, 
in zijn tuin kijken en zien waar
hij mee bezig was. Ook kon ik in 
zijn atelier kijken. Hij was, zoals 
zoveel kunstenaars, een nogal 
gesloten, altijd bezige man. Hij 
liep door de tuin met een stuk hout 
en een mes in de hand heen en 
weer, ondertussen allerlei beeldjes 
snijdend. Dit waren zijn ontwerpen 
voor de latere, veel grotere beeld-
houwwerken. Ook maakte hij veel 
gipsontwerpen, die na gebruik, 
achter in de tuin op een hoop wer-
den gegooid. De berg gips is in die 
tijd behoorlijk groot geworden.
Hij vervaardigde ook veel hei-
ligenbeelden van hout, veelal in 
opdracht van kerken. Deze beelden 
waren nogal groot en hij maakte ze 
in zijn atelier, een grote kamer aan 
de achterzijde van een gewone be-
nedenwoning. Om het benodigde 
hout naar binnen te krijgen, wer-
den er regelmatig kleine verbou-
wingen uitgevoerd, bijvoorbeeld 
aan de straatkant de ramen eruit, 
het penant ertussen weggebroken 

en als, na veel moeite, de forse 
boomstam binnen was, alles er 
weer in geplaatst. Hier heb ik vaak 
dichtbij naar staan kijken en veel 
opgestoken van wat tegenwoordig 
nogal eens ontbreekt, nl. geduld 
en nadenken. Bij de vervaardiging 
van de beelden, er werd gehakt, 
dus er vielen spaanders, werden 
deze spaanders ook achter in de 
tuin gemieterd. Wanneer de beel-
den klaar waren en de woning uit 
moesten, werd de hele zaak aan de 
straatkant weer gesloopt en later 
weer hersteld. Het gezin had een 
dochtertje, waar we regelmatig 
mee speelden, waardoor ik ook 
vaak in de woning binnen ben 
geweest. Schitterend, de vrijheid 
waarin deze mensen leefden. Alles 
kon en werd dan ook gedaan.
De beeldengroep van De Rot-
terdamsche Bank heb ik dus in 
eerste ontwerp gezien als een 
klein gebeuren. Nadat de beelden 
elders in een groter atelier waren 
gemaakt, heb ik regelmatig op de 
Coolsingel staan kijken. Zeker 
toen ze op het dak en aan de gevel 
werden bevestigd. Als kunstenaar 
is Gerard Héman  in Nederland 
wereldberoemd geworden door 
zijn vele kerkver-
sieringen. Hij is in 
1992 overleden, 
78 jaar oud.
Of de plannen 
van Koolhaas 
goed doen aan de 
kunstwerken van 
Héman kan ik niet 
inschatten. Dat 
voor Rotterdam 
dit bankgebouw al ‘oude troep’ is, 
verbaast me niet.”

Splintertje
Enige tijd geleden schreef ik over 
de herkennismaking met mijn 
eerste liefde Mary uit Nijmegen. 
Deze ontmoeting was mogelijk 
geworden door een Internet-op-
roep. Van diverse kanten kreeg 
ik de vraag, welk programma ik 
gebruikt had. Zeer eenvoudig: ga 
naar www.hoegaathetmet.nl en 
vul de gevraagde gegevens in. 
Een kind kan de was doen en ik 
had met mijn oproep binnen 24 
uur succes.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl
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TUINCORRECT
Voor al uw

tuinwerkzaamheden o.a.
 Aanleg
 Onderhoud
 Schuttingbouw
 Vijvers
 Alle soorten bestratingen
 Ophogen
 Schoonmaken en fatsoeneren
 Blokhutten

Wij werken met vaste prijzen
Gratis prijsopgave aan huis

TEVENS GEVEN 
WIJ 65+ KORTING

Van klein klusje tot 
complete aanleg.

Garantie op al onze 
werkzaamheden en materialen.

Wij zijn gespecialiseerd 
in de aanleg van 

onderhoudsvrije tuinen!!

ONDERHOUD
Al vanaf 35 euro

per maand
Bel nu voor de gratis prijsopgave

010-4373770
Christiaanhuygensweg 2

Hellevoetsluis
Garantie op al onze materialen

en werkzaamheden

“Ons leren bankstel
lijkt weer nieuw!”

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

“Wij hebben een paar keer op het punt gestaan om onze oude vertrouwde bank weg te doen, 
maar vonden het telkens zonde. Oké, hij zag er niet meer uit, maar de bank zat nog zo lekker 
en voelde vertrouwd aan. Toen zagen wij de advertentie van Marco Leer in de 
Oud-Rotterdammer staan. En daar hebben wij nog geen 
moment spijt van gehad, onze bank werd compleet 
overgespoten. De bank ziet er nu weer uit als nieuw, maar 
voelt als vanouds lekker vertrouwd!”

ECONOLOGISCH  DE  BESTE
®

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

De BoedelZorgDrager

Tien jaar geleden richtte Katerina Jirka De BoedelZorgDrager op.
In de afgelopen jaren groeide het bedrijf tot een landelijk opererend
bedrijf met diverse filialen gespecialiseerd in ontruimingen en verhuizingen.

“Naast ontruimingen zijn wij gespecialiseerd in kleine verhuizingen, dit doen wij alleen 
voor senioren die kleiner gaan wonen. Inpakken, verhuizen en uitpakken op dezelfde dag. 
Maatwerk is daarbij een belangrijk onderdeel van onze service. Wat past in de nieuwe 
woonomgeving, wat kan mee en wat wil iemand per se meenemen?  Daarnaast dragen wij 
de zorg over de spullen die niet mee gaan. Wij bemiddelen hiervoor bij erkende veiling-
huizen, antiquariaten en goede doelen. Bij een vertrek of overlijden zorgen wij ervoor 
dat de woning volgens de wensen van de woningbouwvereniging en/of makelaar 
wordt leeggeruimd. ”

010 - 484 09 99
www.boedelzorgdrager.nl

verhuist op maat

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 3073 DT  Rotterdam
Tel. 010 - 485 91 47

Opticien
ZAANSE JUWELIERS

De schoenmaker 
heeft meer in huis

dan u denkt!

Rodenrijselaan 54  -  3037 XG  -  Rotterdam
Tel: (010) - 467 53 23

www.schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

Register-podoloog aangesloten bij
stichting L.O.O.P

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

Alle Topmerken
“De Griffioen”
010-404 64 97 / 404 64 59
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee 
tevens in het krantenarchief op het internet.

Tuindorp Vreewijk
Tot mijn vreugde zag ik in de 
uitgave van 15 april een foto van de 
Molenwei. Daar heb ik gewoond. 
Ik heb mijn jeugd doorgebracht in 
Tuindorp Vreewijk. Heerlijk, het was 
er zalig wonen. Ik denk met plezier 
terug aan die tijd. We waren lid van 
de speeltuinvereniging Vreewijk en 
ik heb heel wat uren in de biblio-
theek van Vreewijk doorgebracht. ’s 
Winters schaatsten we op de Kom. 
Op de Enk was gebouw Spes-Bona 
en daartegenover kassen. Dat rook 
altijd zo heerlijk naar vochtige aarde. 
We woonden er tot 1938 en zijn toen 
verhuisd naar Rhoon. Vreewijk was 
een heerlijke wijk om te wonen en 
ik geloof dat dat nog zo is. Renoveer 
de huizen als dat nodig is. Laat de 
mensen die er nu wonen hun unieke 
wijk behouden.

S. Kroeske-Sliep
Dr. J.M. denUyllaan 168
3201 WP Spijkenisse

--------------------------------------------
Het Witte Huis
Dat was een leuk verhaal van Peter 
van Kan over Het Witte Huis (OR 
27 mei jl.). Het deed mij goed dat 
Peter vooral het visuele aspect van 
Europa’s eerste wolkenkrabber zo 
positief benadert. Trouwens, grap-
pig zoals hij de link legt tussen het 
kantoorgebouw en ‘Bommelstein’ 
van Marten Toonder. Daar was, 
geloof ik, nog nooit iemand eerder 
op gekomen…Ik wil wél graag twee 
feiten rechtzetten. Aannemer J.H. 
Stelwagen krijgt in 1897 van de 
NV ‘Het Witte Huis’ uiteindelijk de 
opdracht Het Witte Huis te bouwen 
voor een bedrag van 215.000 gulden. 
Hij leze mijn jubileumboek ’Het 
Witte Huis 1898-1998’. Men kan 
dit bedrag gevoeglijk met de factor 
16 vermenigvuldigen (gulden anno 
1898 tegenover de gulden in het jaar 
2000) en dan kom je uit op een be-

drag van een kleine 3,5 miljoen gul-
den. Heel wat anders dan de 60.000 
euro die Peter van Kan noemt. Tja, 
en wat de dakreclame betreft: Peter 
noemt heel goeiig ‘Chief Whip’, 
maar iedere échte rotterdammer wéét 
dat de enorme Van Nelle-reclame 
gedurende meer dan 35 jaar de ab-
solute eyecatcher is geweest. Pas in 
1972 verdween die zware staalkolos 
van het dak…Wanneer Peter mij zijn 
adres mailt, zend ik hem gaarne mijn 
boek als geschenk toe…

Joris Boddaert@hotmail.com
-------------------------------------------
“Wie mag starreve?”
Het was in de na-WO II-tijd van de 
noodwinkels, zoals op de Vlietlaan 
en langs de (nu) Nieuwe Bin-
nenweg. Vanuit Rotterdam Noord, 
Crooswijk, Kralingen en andere 
wijken, toog men om boodschappen 
naar in de volksmond: “De mart” 
op het Noordplein. Zo ongeveer 
recht tegenover de monding van de 
Noorderbrug stond er op marktdagen 
steevast een vrachtauto waarvan de 
beide laaddeuren geheel uitgeklapt 
waren en in de opening waarvan een 
bloemen- en plantenkoopman luid 
zijn waren aan de man (ook vrouw) 
bracht. Hij droeg zijn gladde, zwarte 
haar in een scheiding, was vrij lang 
en zijn donkere ogen zagen alles 
en iedereen.Typerend waren zijn 
afdingpraatjes. Stel u voor: hij had 
een bos prachtige bloemen in de 
handen, toonde die met het papier 
wijd open en riep, na de pracht en 
kwaliteit beschreven te hebben: 
“Deze schitterende bos neem je 
mee naar huis; niet voor eenvijfen-
zeventig, niet voor eenvijftig, niet 
voor maar voor “je” drie kwartjes (f. 
0,75). Wie mag starreve?” De laatste 
vraag stelde hij herhaaldelijk. Het is 
ons nooit bekend geworden of wij 
het goed vertaalden in: “Wie mag 
ster-re-ve.” Hij wist, dat niemand f. 

0,75 voor “een bosje bloemen” op 
de markt over had. Dus ging hij over 
op: “Als het nòg teveel is, doe ik er 
deze bos bij en ga je ermee naar huis 
niet voor eenvijftig, niet voor één 
gulden en doe ik er voor drie gulden 
nog een derde bos bij. Drie gulden, 
voor drie prachtige bossen ……. . 
Wie mag starreve?” En men kòcht 
voor f. 3,00 in plaats van drie maal 
f. 0,75 = f. 2,25. Vaak heb ik hem 
gezien en gehoord. Vaak kochten 
mijn ouders zulke “voordeel”-bossen 
van hem, wetende dat hij met zijn 
vermenigvuldigingen van bossen en 
stuksprijzen, de waarheid geweld 
aandeed, maar goedkoop wàs ‘ie. 
Zijn er DOR-lezers die zich deze 
bloemenman herinneren en niet  te 
vergeten, die slot-uitroep: “Wie 
mag starreve?” en wat hij daarmee 
werkelijk zei en bedoelde?
Antwoorden zie ik graag in DOR 
tegemoet.

J.J.A. (John) van Oers
3066EC119

--------------------------------------------
Geachte redactie
Bedankt voor het artikel over de 
Rijnhaven, waarin Rein Wolters 
spreekt over de Rijnhaven NZ. Ik 
heb 25 jaar gewerkt op de Rijnhaven 
ZZ, bij de veevoederfabriek van 
Centraal Bureau. De fabriek stond 
tegenover de fabriek van Rom-
menhöller, waar men medicinale en 
industriële zuurstof maakte. Aan het 
begin van de Rijnhaven stonden de 
loodsen van Peterson’s Havenbedrijf. 
Later zijn deze loodsen overgegaan 
naar de fa Steinweg en Peterson 
verhuisde naar de Binnenhaven. Bij 
de veevoederfabriek was het een 
komen en gaan van vrachtauto’s van 
de Coöperaties. Ook werden er veel 
wagons geladen en kwamen er veel 
bussen van Coöperaties op excursie. 
Naast onze fabriek stond de meelfa-
briek van Coöp, waar late graansi-
lo’s werden bijgebouwd. Aan het 
begin van de Rijnhaven zat ook nog 
een kolenhandelaar met weegbrug. 
Misschien, dat Rein nog iets meer 
weet over de Rijnhaven ZZ.

Kees Koevoets
--------------------------------------------
Geachte redactie
Vleesprijzen om van te watertanden? 
In DOR van 27 mei stond een oude 
slagersadvertentie met daarbij een 
artikeltje, waarin verondersteld werd 
dat de vermelde vleesprijzen extreem 
laag waren; n.l. vergelijkbaar met 
huidige prijzen van vijf eurocent 
voor een pond runderlappen en zes 
eurocent voor een pond buiklappen. 
De schrijver van dit artikel ging 
ervan uit dat de annonce van (kort?) 
voor 1947 moest zijn, omdat in 1947 
de spelling ‘vleesch’ zou zijn gewij-
zigd in ‘vlees’. Volgens mijn herin-
nering gebeurde dat bij de invoering 
van de spelling Marchant (niet zoo, 
maar zo) in 1933. Ik zat toen in de 
derde klas van de lagere school en 
herinner me, dat we een blaadje 
kregen, waarop de (voornaamste) 
spellingwijzigingen waren vermeld. 
Conclusie: de annonce dateert van 
vóór 1934 (of eventueel van kort 
daarna).  Maar allang voor 1940 
waren de Rotterdamse telefoon-
nummers 5-cijferig. In de annonce 
staat een 4-cijferig nummer. Over de 
juiste ouderdom van de advertentie 
kan ik geen uitspraak doen, maar 
hij is stellig uit een periode waarin 

menigeen moest rondkomen met een 
weekinkomen van dertien gulden. En 
dan waren de vermelde prijzen mis-
schien nog wel te hoog om éénmaal 
per week vlees op tafel te krijgen. 

L.P.M. Wensing
Nachtegaallaan 37
3055 CP Rotterdam

--------------------------------------------
Patatzaak
Doordat de brief van Frieda van 
de Pot-Meijer nogal een omweg 
maakte, kwam hij te laat bij de 
redactie om nog te kunnen worden 
opgenomen bij de oplossingen over 
de Waar Was Dat Nou-foto 65 van 
de patatzaak op de 2e Rosestraat. 
Maar omdat hij zo leuk is, plaatsen 
we hem alsnog. ‘Oh, kijk nou eens’, 
riep ik tegen mijn man, toen ik de 
raadfoto nr 65 zag. ‘de oude zaak 
van mijn moeder!’
Het was 1958. Mijn vader, Goof 
Meijer, had een patatzaak op de 
Sumatraweg, Katendrecht, Fish 
and Chips ‘Goof Meijer’. Daarvoor 
exploiteerde hij met mijn moeder 
café Bellevue op de hoek Hilledijk-
Putselaan. Mijn vader wilde niet dat 
mijn moeder, Marie, op Katendrecht 
kwam, dus zat ze werkloos thuis. Dat 
was niks voor haar.
Op een dag kwam mijn vader thuis 
en vroeg hoe de dag was geweest. 
‘Stilzitten is niks voor mij’, zei Ma-
rie, ‘dus ik heb de patatwagen van 
Henk Hoek gekocht’.
In de haringtijd was het een drukte 
van belang. Als ik uit school kwam 
(ik was toen veertien) kon ik 
regelrecht naar de wagon helpen met 
haring schoonmaken. In het weekend 
was het altijd extra druk. Op en rond 
het Sluisje waren talloze cafés en na 
een drankje werd er veelvuldig een 

hartige hap ingeslagen.
Frieda van de Pot-Meijer
Sliedrechtstraat 255
3086 JL Rotterdam, 010-4805674  

--------------------------------------------
Religie allergie van 
Gerard Cox
Gerard Cox vindt het prima dat 
andere mensen religieuze opvat-
tingen hebben. MAAR VAL MIJ 
ER NIET MEE LASTIG, vervolgt 
hij daarop in zijn column d.d. 12-06 
in De Oud-Rotterdammer. Dat is 
z’n goed recht natuurlijk, maar een 
beetje merkwaardig is het wel dat 
hij de lezers vervolgens lastig valt 
met een heksenjacht die kant noch 
wal raakt. Hij valt de seculiere Partij 
voor de Dieren aan op haar stand-
punt over embryoselectie (of althans 
het standpunt waarvan Cox denkt 
dat de partij dat inneemt zonder zich 
daar al te zeer in verdiept te hebben) 
en schrijft dat vermeende standpunt 
ook maar meteen toe aan het feit 
dat de fractievoorzitter van de partij 
lid van een kerk is. Ik vind dat om 
meer dan één reden een misselijke 
verdachtmaking. Allereerst getuigt 
het van groot onbegrip en onterecht 
wantrouwen jegens de seculiere 
koers van de Partij voor de Dieren. 
In de tien moties op moreel ethisch 
gebied die in het afgelopen jaar in 
stemming kwamen in de Tweede 
Kamer stond de partij voor de dieren 
in alle gevallen aan de zijde van de 
seculiere, liberale en/of seculiere 
partijen. Meer dan bijvoorbeeld de 
PvdA, door Cox in z’n column om-
schreven als een partij van ‘welden-
kende mensen’.
A.J. Vegter, lid Partij voor de Dieren
Voorhout 3, 3055 ER Rotterdam

010-2182888

TANTE POST

Geachte redactie,
Toen ik een tijdje geleden het stuk van Dick van de Polder las over de 
Bergpolderstraat moest ik ineens aan zoveel dingen denken. Ik was zes 
jaar toen ik daar kwam wonen. Wij waren gevlucht uit de stad die gebom-
bardeerd werd. Wij hebben even bij een oom en tante ingewoond en zijn 
daarna op nummer 40 gaan wonen op de eerste etage. Op de foto in DOR 
van 29-4-2008 staat  het huis waarin wij zijn gaan wonen en dat later is 
gebombardeerd. Ik heb er tot 1959 gewoond en ben er uit getrouwd; mijn 
moeder heeft er tot 1975 gewoond. We woonden er met drie op een trap. 
Onze buren waren de familie Van Druenen en de familie Jansen en de 
familie Van der Velden, met drie mooie dochters. Er waren in die tijd drie 
waterstokerijen in de straat. Wij woonden naast de middelste, Vervoort. 
Erboven woonde de familie Schaap. In de oorlog werd hun dochter Rietje 
geboren. Als het raam open stond, konden wij elkaar een hand geven, zo 
dicht was dat op elkaar gebouwd. Op nummer 38 woonde Cris Vervoort. 
Tegenover ons woonden Peet en Anneke Jansen. Hun vader repareerde 
naaimachines. Henk Huizer was een vriend van mij, net als Jantje 
Krijgsman en de familie Van Mourik waarvan de kinderen naar Australië 
emigreerden. Dat blinde Muurtje waar Dick van den Polder het over had, 
was ook mijn muurtje. Ik voetbalde met een leren bal zonder binnenbal, 
daar was geen geld voor, dus vulde ik hem op met oude kranten. Ik ging 
niet naar Excelsior om te voetballen, maar naar NRC, tegenwoordig FC 
Ommoord. Ik sluit een straatfoto bij waar ik zelf ook op sta, naast het 
muurtje rechts. Links Rietje Hemelaar. In het portiek Jan Krijgsman, 
Gerda Valkenburg, Rietje Dering.

Leo van Bever, 010-4808841

NASB
In de Oud Rotterdammer van 
13 mei stond een artikel over de 
NASB Nederlandse Arbeiders 
Sportbond met jongeren afdeling 
JPJ uit Kralingen. Charlois had 
ook een afdeling JPJ van de 
NASB.
Op zondagmorgen werd er met 

de polder. Voor de meisjes was er een handwerkclub. Voor de jongens 
een knutselclub. Eens per jaar gingen wij kamperen in Ouddorp (op het 
gemeenteterrein). De jongenstenten hadden dierennamen. De meisjesten-
ten bloemennamen. Mijn tent was Dotterbloem. Mijn naam was die week 
Dotje. Er waren ouders van de JPJ die de hele week voor de maaltijden 
zorgden en enkele vaders die ’s nachts de wacht hielden. Op de foto (1) 
allemaal bij elkaar met vooraan in het midden degene die de algehele 
leiding had. Foto 2 de Dotterbloem.
De NASB had vele sportafdelingen. Ik was lid van de turnafdeling en ons 
oefenlokaal was in de Ericastraat, waar met leden uit verschillende wijken 
werd geturnd. Er was ook contact met de Belgische Sportbond uit het 
plaatsje Boom nabij Antwerpen. Zij kwamen voor een sporttoernooi naar 
Rotterdam en werden bij onze leden ondergebracht. Het volgende jaar 
gingen wij naar Boom en werden bij onze Belgische vrienden onderge-
bracht. In 1937 was in Antwerpen de Arbeiders Olympiade. Wij zijn op 

Antwerpen gegaan. Wij zijn 
toen ook weer bij onze vrien-
den in Boom ondergebracht. 
De dagen van de Olympiade 
gingen wij gezamenlijk met 
het openbaar vervoer naar het 
Stadion en Sportvelden. De 
Olympiadespeld heb ik nog.
A. Rijsdijk
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De Hoop der Toekomst
Ik zou graag in contact komen 
met mensen die voor de oorlog op 
“De Hoop der Toekomst” hebben 
gezeten. De Hoop der Toekomst was 
een geheelonthoudersvereniging. 
Er waren verschillende afdelingen, 
zoals Delfshaven, Kralingen en 
Hillesluis. Ik zat op de afdeling Hil-
lesluis in Rotterdam-Zuid. Het was 
zaterdagsmiddags in de Openbare 
school aan de Zwederstraat tussen 
1931 tot 1936. Meneer Bergman, 
mijn oom, had daar de leiding. 
Als je 14 jaar was kon je naar de 
meisjesvereniging. Wij vierden één 
keer in het jaar feest in de Harmonie 
in de Gaesbeekstraat. We had-
den dan toneelstukjes of dansjes 
ingestudeerd. De meisjesvereniging 
voerde meestal een operette of iets 
dergelijks op en er was een grote 
Tombola. 
Ook kwamen alle afdelingen eens 
in de zoveel tijd samen in gebouw 
Odeon in de Gouvernestraat. Wij 
liepen daar dan in optocht vanaf 
Hillesluis naartoe. Wij hadden een 
heel mooie vlag die werd gedragen 
door één van de jongens. Van elke 

afdeling werd er iets op het toneel 

weer naar Rotterdam Zuid terug. 
Ook was er ’s zomers een dagje uit 
met een bus naar Hoek van Holland, 
Scheveningen of naar de Veluwe. 
De foto is van 16 augustus 1933. Ik 
zit op de tweede rij van onder als 
tweede van rechts. Na de oorlog is 
de vereniging nog een poos door 
gegaan maar niet meer zolang. Er 
was geen animo meer voor.

Annie Veenman–Joosse                                                                                          
Heindijk 63, 3079 PJ Rotterdam         
010 - 4829658
pbruyn@chello.nl

Vakantie Oosterhout 
Het is iedere veertien dagen genie-
ten De Oud-Rotterdammer in de ser-

te ontvangen. Mijn bijdrage is een 
foto van rond 1948. De foto toont 
het personeel van chocolade- en 
suikerwerkfabriek ‘De Baronie’ uit 
Schiedam onder leiding van sociaal 
werkster, mevrouw Van Oeveren, 
samen met constructiebedrijf Braat 
uit Rotterdam Zuid onder leiding 
van de heer en mevrouw Ketting. 
Ze vierden vakantie in Oosterhout. 
Diverse vrijgezellen kwamen toen 
aan de man of vrouw. Wie weet dat 
nog?

Wim Kok, Schinnenbaan 452
3077 JJ Rotterdam

-------------------------------------------
Haveloozeschool
Graag wil ik in contact komen met 
klasgenootjes van de havelooze-
school die bij de koningenkerk 
stond (1954-1962). Wie heeft in die 
tijd bij juf Lenstra of meester Matter 
gezeten? Ik ben een reünie aan het 
opzetten, maar ik zoek nog een 
aantal mensen.

Coby Groenedijk 
javanderhorst@wanadoo.nl

-------------------------------------------
Dacostaschool
Ik ben via mijn schoonzus in het 
bezit gekomen van De Oud Rot-
terdammer. Wat een leuke krant, 
waar ik direct een abonnement op 
ga nemen. Via dit oproepje wil ik 
graag in contact komen met oud-
klasgenoten van de Dacostaschool 
uit de Martinussteinstraat of andere 
bekenden, omdat ik heel benieuwd 
ben hoe het iedereen is vergaan. 
Namen die mij zo te binnen schieten 
zijn Peter Heeze, Peter Barendrecht, 
Mia Tol, Marietje Mattheus, Henk 
St. Nicolaas, Dick Dormond en Max 
Engelsma. Ik ben geboren in 1947 

en woonde vroeger in de Cristiaan 
de Wetstraat. Ik woon en werk nu in 
Dordrecht.

Henk (Hennie) van der Vlies
vanvlies@worldonline.nl

-------------------------------------------
Vakantie Scheepvaart 
Vereniging Zuid
In de jaren vijftig werden door de 
Scheepvaart Vereniging Zuid (SVZ) 
voor kinderen van de havenarbei-
ders vakanties georganiseerd. Ik 
meen dat de arbeiders hiervoor 
konden sparen. We gingen dan 
veertien dagen naar een soort kamp 
en werden door begeleiders bezig 
gehouden met wandelen, sporten 
enzovoort.
In de kantine avondjes georga-
niseerd met optredens van onze 
sterren, de zusjes Klop, die onder 
begeleiding van hun gitaar, de hits 
ten gehore brachten. We gingen 
er met een bus naar toe vanaf het 
Haagse Veer en werden natuurlijk 
uitgezwaaid door onze ouders. We 
kregen kleding en zakgeld mee voor 
veertien dagen. Het geld moesten we 
afgeven bij de leiding en dan werd 
netjes bijgehouden wat je uitgaf. Op 
het kamp kon je ‘s morgens snoep 
kopen van je zakgeld. Wij hebben 
daar hele goede herinneringen aan 
overgehouden en denken er met veel 
plezier aan terug. Ook aan de hoofd-
leiding, Tante Truus em Ome Rinus. 
Natuurlijk waren er nog veel meer 
leid(st)ers, maar daar weet ik zo 
gauw de namen niet meer van. Zijn 
er mensen die zich deze vakanties 
ook herinneren? Misschien bent u 
zelfs in het bezit van foto’s.

Tinus Serraarens
Burgemeester van Gilsstraat 31
4813 PT Breda 
serraarens@gmail.com

-------------------------------------------
Mas Kalkman
Ik, geboren in Rotterdam, thans 
wonende in Zevenbergen, ben op 
zoek naar mijn nicht, Mas Kalkman. 
Zij is de dochter van mijn oom Hayo 
en tante Mas Kalkman, die voor de 
oorlog in Rhoon woonden, aan de 
zuidzijde van het “Koolhoven/Waal-
haven - vliegveld” in Rotterdam 

- zuid. Ik ben een dochter van oom 
Piet van der Hoeven en tante Cobi 
van der Hoeven - Kalkman, Ik zie 
met meer dan gewone belangstelling 
uit naar een reactie, eventueel door 
anderen.

Tjits Ouwens - van der Hoeven
Haveneind 45
4761 BZ  Zevenbergen
0168-329447
p.gebraad@hccnet.nl

-------------------------------------------
Schouwburgfoto’s
Stichting/Uitgeverij Duo Duo publi-
ceert in oktober het (foto)boek De 
Rotterdamse Schouwburg. Duo Duo 
is een Rotterdamse uitgeverij zonder 
winstoogmerk, die jaarlijks een 
aantal hoogwaardige fotoboeken, 
kunstboeken en literaire uitgaven op 
de markt brengt.
Voor De Rotterdamse Schouwburg 
zijn wij op zoek naar foto’s van Rot-
terdammers die kort na de oorlog 
stenen hebben gebikt, die daarna 
zijn gebruikt bij de bouw van de 
(eerste) naoorlogse schouwburg. 
Wanneer u zo’n foto heeft of kent, 
zouden wij die graag gebruiken voor 
het boek. Uiteraard ontvangt u de 
foto retour, mèt een presentexem-
plaar van het boek als dank.

Aad Speksnijder
Stichting/Uitgeverij Duo Duo
Mathenesserlaan 304
3021 HW Rotterdam 
06-50257124,
asduoduo@wx4all.nl

-------------------------------------------
Hofplein
Wie kan ons helpen aan verhalen en 
informatie over het levendige uit-
gaansleven in en om het Hofplein en 
de Hofpleinbogen in de jaren voor 
de wereldoorlog. Ook de dansstijlen 
en met name de “huppa huppa” 
roept bij ons veel vragen op!! Wie 
kan ons helpen, en we kan ons aan 
muziek uit deze tijd helpen!

Jaap Bardet
Jaap@ardetontwerp.nl

-------------------------------------------
Gezocht
In het seizoen 1975/76 volgde ik een 
cursus Italiaans aan de VU te Rot-
terdam gegeven door de heer Hof-

wegen. Een van mijn medecursistes 
bleek de dochter te zijn van mijn 
onderwijzer aan de lagere school 
(1940-1946) in de Hoevestraat, de 
heer A.A. van Qingerden. Ik zou 
graag nog eens met haar in contact 
komen om te vernemen hoe het haar 
en haar ouders is vergaan.
Jan Stoep, Hendrik Ido Ambacht, 
078-6812527
janstoep@live.nl

-------------------------------------------
Film Havenvakschool

In de vorige Oud-Rotterdammer 
stond een oproepje van Fred van der 
Waals, waarin hij oud-klasgenoten 
van de Havenvakschool opriep zich 
bij hem te melden om gezamenlijk 
de kosten voor het overzetten van 

CD te bekostigen. Onder de oproep 
stond een verkeerd emailadres. 
Daarin ontbrak een punt tussen zijn 
voorletter en naam. 

Het juiste emailadres is:
 f.wallon@planet.nl

-------------------------------------------
Tegelberg
Tot mijn grote verrassing las ik in 
De Oud-Rotterdammer van 10 juni 
een artikel over de Willem Ruys 
en andere KPM-schepen van Bram 
Oosterwijk. Ik zoek al jaren naar 
informatie of documentatie over de 
Tegelberg. Helaas maar weinig kun-
nen vinden.Waarom die nieuwsgie-
righeid? Mijn vader, Anton Hoog-
endoorn, heeft gewerkt aan boord 
van verschillende KPM-schepen en 
de Tegelberg was zijn favoriet. Het 
schip was zijn eerste en grote liefde. 
Zelf heb ik als kleuter een aantal 
weken op de Tegelberg over de Azi-
atische wateren mogen meevaren. 
In het eerder genoemde artikel las 
ik dat Henk Slettenaar een beknopte 

boek ‘Boissevain, Ruys en Tegel-
berg’. Kan iemand mij vertellen of 
dat boek (nog) te koop is of hoe ik 
anders een exemplaar kan bemach-
tigen?

Mw. J.A. Hoogendoorn
Narcisveld 7
2914 PE Nieuwerkerk a.d. IJssel
0180-318483
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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!

Ontvang voortaan 
De Oud-Rotterdammer
in uw brievenbus
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Puzzel mee en win !!!
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43 7 64 55 35 16 50 78

36 66 71 52 83 54 24 74 40 39 60 22

45 72 25 58 29 21 68 26 14 77 5

Ook in deze uitgave van De Oud-
Rotterdammer publiceren wij weer 
een leuke kruiswoordpuzzel.De be-
doeling 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 WOENSDAG 2 JULI 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      

Rotterdamse jongens wisten overal in Rotterdam de weg aan de waterkant. Of het nou aan de 
Rijnhaven was of de Parkkade, Schiemond of de Koushaven, dat deed er niet toe. Na schooltijd 
moest ik mij altijd even thuis bij moeder afmelden. Soms moest ik voor mijn moeder boodschap-
pen doen, maar daarna was ik weg. Meestal eerst naar de Koushaven. Lag het schip van mijn 
vader te laden en moest hij nog naar een zeeboot, dan voer ik lekker mee. Was hij er niet dan, 
speelde ik aan de waterkant. 

Op de hoek van de haven, beneden aan 
de glooiing lagen grote steenblokken. 
Daar liepen we bij laag water overheen 
en we vonden er van alles. Flessen, 
toen nog van glas, stukken drijfhout, 
ooit vond ik er een opgevouwen koei-
enhuid, een keer een zak bloem, zeker 
uit een hijs gevallen. Er zat een kei-
harde korst omheen, maar toen we die 
baal open hakten, was de bloem  van 
binnen nog goed. Mijn moeder heeft 
er thuis een lange tijd pannenkoeken 
van gebakken. We vonden ook altijd 
kalkstenen pijpenkoppen. Waar die 
vandaan kwamen weet ik niet, maar we 
vonden ze bij tientallen. We liepen dan 
stoer te doen en staken die dingen als 
oude schippers ondersteboven in onze 
mond en deden net of we rookten. Een 
jongere broer van mijn vader werkte 

ook in de haven, als machinist op een 
grote kolenkraan van de SHV. In de 
winter nam hij iedere avond als hij 
naar huis ging in zijn stikkezak kolen 
mee en in die tijd voor de oorlog was 
dat mooi meegenomen. Dat mazzeltje 
hadden wij  ook wel eens. Als we in 
de Waalhaven bij een kolenboot lagen, 
keken we altijd uit naar de rijnaken die 
langszij lagen en waar  schoon schip 
werd gemaakt. Daar lagen altijd nog 
brokken kolen in het gangboord en als 
je die kapot sloeg, brandde dat best 
thuis.

Goudmijn
Mijn moeder had in ons stadstuintje 
achter het huis een mooie toom kippen 
met een haan en daar hebben we nooit 
voer voor gekocht. In de Maashaven 

was het heel makkelijk een puts vol 
opveegsel uit een leeg ruim op te 
scheppen. We gooiden dat dan over in 
een emmer  op een winderig plekje aan 
dek en dan had je weer een zak maïs. 
Italiaanse schepen waren onze wijn-
leverancier. Wij hadden altijd bruine 
suiker aan boord, ook van weer een 
andere zeeboot. De wijn werd dan in 
zo’n grote emaille theepot op het for-

bruine suiker erin. Geen goud zo goed 
tegen de kou. Wrijfhouten kochten we 
nooit, die kwamen uit de Rijnhaven. 
Daar werden boomstammetjes voor de 
mijnen gelost. Er dreven er altijd rond 
in het water, de schippers visten ze 
op, zaagden ze op een lengte van iets 
meer dan een meter af, boorden met 
de avegaar een gat door dat stammetje 

en splitsten er een touw door heen. 
Prachtig wrijfhout om bij het langszij 
komen van een ander schip schade 
te voorkomen. De haven was er voor 
alles wat we nodig hadden, en gelukkig 
hadden we de parlevinker voor alle 
andere boodschappen. En het barstte 
van de schepen. Als ik nu de Euromast 
bezoek, geniet ik nog steeds van het 
uitzicht over mijn Rotterdam, maar je 
ziet haast geen schip meer op de rivier 

en in de havens. Toen ik in de vijftiger 
jaren zelf als schipper voer en achter 
in de Maashaven moest zijn, moest ik 
soms wel drie keer onder de trossen 
door van de zeeschepen die daar op de 
palen afgemeerd waren. Dan was er 
bijna geen doorkomen aan en lag de 
Maashaven echt helemaal stikvol met 
zee - en binnenvaartschepen.

Harm Jager
harm_jager@kpnplanet.nl   

Op de biets

‘Het is weer festivaltijd in Rotterdam’
luidde de uitkomst van het kruiswoordraadsel in de laatste uitgave van De Oud-Rotterdammer. En dat is ook zo. Nu 
de zomer zijn entree heeft gemaakt in ons land, barst het in Rotterdam weer los en kan iedereen genieten van het 
festival van zijn of haar keuze. Onze stad is daarmee uniek. Nergens in Nederland zijn er tijdens de zomer zoveel 
festivals als in Rotjeknor en daar mogen we best trots op zijn. Veel lezers beaamden dat ook in hun commentaar bij 
de ingezonden oplossing. Dat waren er dit keer weer erg veel en onder al die inzenders heeft de redactie opnieuw 
tweemaal twee toegangskaarten voor de Zondagochtendconcerten in De Doelen verloot. 
Ditmaal kwamen ze terecht bij:

Mevr.J.Balster, Rotterdam
J.van Dijk-Schuring, Hoogvliet Rt
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Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten 
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en 
werken en de nieuwste ontwikkelingen. 
Humanitas onderneemt veel initiatieven op het gebied van 

zorg, wonen en welzijn. Humanitas heeft 2.500 medewerkers, 

1.000 vrijwilligers en gaat uit van een op menselijk geluk ge-

richte zorgfilosofie. Zij kent vier kernwaarden: eigen regie over 

het leven, eigen activiteit (use it or lose it), een positieve ba-

sishouding (ja-cultuur) en een ‘extended family’-aanpak en legt 

de nadruk op eigen activiteiten, leuke initiatieven en dingen 

die wél mogelijk zijn. 

Nadere inlichtingen over Humanitas of een vraag of misschien een 

tip? Bel Marenne of Martijn: 010 - 461 53 47.

Speciaal voor de lezers van Kijk, dàt is nou Humanitas!

Leest u ook onze vier pagina’s extra informatie
in  het hart van dit blad

Wonen in een parkachtige omgeving

Actieve ouderen in Lombardijen zoeken medebewoners
De Jan Meertensflat in Rotter-

dam-Lombardijen biedt ouderen 

de mogelijkheid zelfstandig te 

wonen in een beschutte omge-

ving. Er zijn tal van voorzieningen 

die de zelfstandigheid ondersteu-

nen. Het restaurant ‘De Rijmende 

Reiger’, een kapsalon en een win-

kel voor dagelijkse levensbehoef-

ten zijn voor iedereen toeganke-

lijk. De aanwezigheid van 24-uurs 

zorg en dagverzorging bieden bij 

toenemende hulpbehoevend-

heid de gewenste opvang. 

Daarnaast zijn er nog tal van re-

creatieve mogelijkheden, die 

merendeels door de bewoners 

zelf worden beheerd. Huisdieren 

zijn natuurlijk welkom! 

En binnenkort opent Humanitas 

er haar tweede Herinnerings-

museum. Een sfeervol museum 

met prachtige stijlkamers en een 

unieke verzameling artikelen uit 

vervlogen tijden!

De Jan Meertensflat staat aan 

de rand van Lombardijen in een 

parkachtige omgeving. Open-

baar vervoer en winkels bevin-

den zich op loopafstand en de 

wijkbus, gehuisvest in de flat, 

zorgt ervoor dat Jan Meertens 

voor iedereen goed bereikbaar 

is. Er zijn nog enkele apparte-

menten beschikbaar voor € 300 

tot € 350!  Wilt u in aanmerking 

komen, bel dan snel PWS-team 

Humanitas:

of Humanitas-woonmakelaar 

Coby Bosker: of

.

Humanistisch café bestaat een jaar

Openheid, gelijkwaardigheid en geïnteresseerd zijn in elkaar 

Schijndel). De gedachte was en is om een plek in de vorm van 

kunnen ontmoeten. Dat gebeurt aan de hand van een thema, een 
maaltijd en een drankje. Elke laatste donderdag van de maand 

Om 18.30 uur kan men een 

maaltijd gebruiken voor € 7,50 

inclusief een drankje, waarna ie-

mand een thema inleidt of een 

presentatie houdt. Aansluitend 

vindt een kort begeleid gesprek 

en discussie plaats. Daarna gaat 

de avond door in informele sfeer 

waarin mensen met elkaar pra-

ten, met muziek op de achter-

grond, terwijl de bar open is. Een 

humanistische sfeer komt tot 

uiting door de uitgangspunten: 

openheid, gelijkwaardigheid en 

geïnteresseerd zijn in elkaar en 

jezelf mogen zijn.

Het betekent ook dat er heel ver-

schillende mensen komen. Van 

30 tot 80 jaar. Studerend, wer-

kend en werkeloos. Hetero en 

homoseksueel. Huma-

nist en niet-humanist. 

Autochtoon en alloch-

toon.

Het café is ruim een 

jaar geleden begon-

nen. De bekendheid 

en de belangstelling 

is geweldig gegroeid. 

Gemiddeld komen er 

zo’n 50 mensen op 

een avond. Men komt 

voor de sfeer, voor het 

thema en om elkaar te 

ontmoeten.

Juist door het karakter 

van een café trekt het veel men-

sen aan. Je hoeft niet te komen. 

Het is in zekere zin anoniem en 

je kunt er geen lid van worden. 

De uitdaging is om met mensen 

in contact te komen die je niet 

kent en daardoor wellicht een 

aanleiding vormen om vanzelf-

sprekende gedachtegangen van 

jezelf te toetsen en te 

doorbreken.

Joseph Bangura

Thema’s zijn elke keer 

weer verschillend en 

vaak verrassend. Zo 

treedt donderdag 26 

juni Joseph Bangura op 

met zang en gitaar. Hij 

is indertijd om politieke rede-

nen gevlucht uit Sierra Leone, 

een straatarm land in Afrika, 

waar een vreselijke burgeroor-

log heeft gewoed. In Rotter-

dam is hij dit jaar afgestudeerd 

aan het conservatorium en hij 

heeft al enkele optredens met 

o.a. Trijntje Oosterhuis gedaan. 

De songs zijn gelieerd aan zijn 

eigen geschiedenis, maar vro-

lijk en inspirerend van aard.

Elke humanistische caféavond 

is weer een spannend avon-

tuur. Ook voor de werkgroep 

die het café begeleidtin een 

fantastische samenwerking 

met de staf en de keuken van 

het Humanitasrestaurant 
‘De Zingende Zeeleeuw’. Dit

is de plek waar het allemaal 

gebeurt, .

Gemakkelijk te bereiken met 

tramlijn 8. Halte Pieter de 

Hoochweg.

Aanmelden hoeft niet. Wel 

emailen naar info@humanis-

tischcafe.nl of kijken op www.

humanistischcafe.nl.

Tot ziens op een Humanisti-

sche caféavond!

Namens de werkgroep,

John Brobbel

Humanitas partner van 

D E   S C H A A K   V E S T E
De Schaak Veste is de plaats waar 

de wetenschap & onderwijs, kunst 
& cultuur samenkomen om in een 
plezierige ambiance hun schaakin
teresses met anderen te delen. De 
veste is van oudsher een bescherm
de plek en symboliseert tevens de 
toren uit ons schaakspel. Vroeger 

werd dit schaakstuk ook wel kasteel genoemd.

De Schaak Veste, een nieuw ini-

tiatief,  komt vanaf 1 september 

met een interessante activitei-

tenkalender voor 50+’ers met 

veel aandacht voor:

Schaken overdag in recreatie-

ve sfeer op diverse locaties

Schaaktoernooien overdag (re-

creatief ) op diverse locaties

Schaken in Kunst & Cultuur

Georganiseerde bezoeken  

aan grote schaaktoernooien 

w.o. het wereldvermaarde 

Corus Schaaktoernooi (voor-

heen Hoogovenstoernooi) in 

Wijk aan Zee

Bedrijfsleven en het gebruik 

van schaken als metafoor

Schaken en Horeca (een hapje, 

een drankje en schaken)

Lezingen/films/boeken gerela-

teerd aan het thema schaken

En nog veel meer ...!

De activiteiten worden tezamen 

met partners georganiseerd  en 

Humanitas is één van de belang-

rijke partners.

Voor meer informatie:

Web: www.r-s-b.nl/schaakveste 

of  vraag nadere info bij de Pro-

jectcoördinator:  Teun Koorevaar, 

telefoon , e-mail: 

koorevaarx@wxs.nl.

Bewoners ‘De Kristal’ maken kennis 

met Humanitas

Zo’n 135 bewoners van de spiksplinternieuwe vestiging ‘De Kristal’ 

in Nesselande genoten op dinsdag 17 juni jl. van een welkomst-

diner in Humanitasrestaurant Akropolis in Hillegersberg. Onder 

de welluidende klanken van pianist Piet Kirschemöller lieten de 

nieuwe bewoners zich de warme en koude buffetten goed sma-

ken. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om een bezoek te 

brengen aan de stijlkamers en themapresentaties in het inmiddels 

vermaarde Herinneringsmuseum.


