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Ik lees ook deze geweldige 
DOR. Niet zo regelmatig (ik 
haal `m wel op), maar gewoon 
omdat ik meer te doen heb\
wil dan er uren in een etmaal 
zitten. De laatste weken heb 
ik de bladen van het laatste 
half jaar bijgelezen. En sinds 
vorige week ben ik met de 
eerste uitgave van oktober 
2005 begonnen. Via internet 
natuurlijk. Toch mooi zo`n 
technische ontwikkeling, niet 
alles is soep in deze tijd. Er is 
veel goeds ten opzichte van 
vroeger. Ik zeg maar zo; pluk 
dàt uit het leven, wat je bevalt 
en laat de rest liggen. Onze 
tijd is niet meer onuitputtelijk.

Weet u wat
uw uitvaart

gaat kosten?
Bereken uw situatie...
Kijk op
www.uitvaartprijsopgave.nl

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid
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Die onvergetelijke veemarkt

Vakantiespecial
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- Op de veemarkt werd levendig gehandeld -



Berlagestraat 235  Rotterdam-Alexanderpolder  tel. 010 - 456 48 22 
www.burchthuys.nl  

Geopend:
di. t/m vr.: 9.30-17.30 uur
za.:10.00-17.00 uur

 3000 vierkante meter woon/slaapplezier
 Betrouwbare Europese meubelen
 Evenwichtige prijs/kwaliteitverhouding
 Goede garantie en service
 Indien gewenst, interieuradvies aan huis
 Ophaalservice

Wij nodigen u nu uit!

TIJDELJK
INRUILVOORDEEL!

Tijdelijk
een goede

INRUIL
PRIJS

voor uw
meubelen!

Lekkerkerk FamilieRestaurant “De Loet “  met groot terras aan rand Loetbos. www.deloet.nl    0180661559
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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
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Cox Column

De oud-speler van VOC en Xerxes (in 
de tijd van Wim Lagendaal) leidde 20 
april 1941 op het Sparta-Kasteel de 
beslissingswedstrijd tussen DHC en 
ADO, waarbij de titel van de weste-
lijke eerste klasse op het spel stond. 
Het duel zou met 2-1 door DHC zijn 
gewonnen als Van Welzenes het beslis-
sende doelpunt, dat de Delftenaren in 
de ‘dying seconds of the game’ door 
Van Ditmars scoorden, had goedge-
keurd. Na een heleboel commotie 
beweerde de Rotterdammer echter dat 
de treffer een halve seconde te laat was 
geproduceerd. Spelers en toeschou-
wers verkeerden een paar minuten 
in opperste verwarring. De suppor-
ters van DHC dachten dat hun club 
kampioen was geworden en namen 
hun spelers op de schouders, anderen 
renden het veld op om de scheidsrech-
ter om opheldering te vragen. 
In alle tumult had Van Welzenes 
�	�
	�	������	�����	��	�����������	�
zijn beslissing nog dubieuzer dan zij 
in eerste aanleg al leek. Voor DHC 

kreeg de kwestie een week later een 
bitter vervolg. ADO won de tweede 
beslissingswedstrijd in de Kuip voor 
50.000 toeschouwers met 3-1. Nog 
�!�����"	�	��	�B�
��	���!��7	�����
Choufoer, Rinus Loof , Ben Tap, 
doelman Willem Koek en Daaf West-
hoven maakten deel uit van de Haagse 
ploeg. Choufoer zat later lang in het 
bestuur van de sectie betaald voetbal 
van de KNVB en Daaf Westhoven 
was even coach van Sparta toen het 
in 1966 tegen ADO in de Kuip de 
"	�	�B���!	������5	�����	���������	��
als vervanger op van de weggestuurde 
Schot Bill Thompson. In scheidsrech-
terskringen wordt nog vaak nagekaart 
over de, laten we zeggen ongelukkige, 
beslissing van Van Welzenes, die in 
1991 op 91-jarige leeftijd overleed. 
Cees de Bruin, zelf oud-scheidsrechter 
en nu nog een druk bezette KNVB- en 
|<}4���B����!C�~&���	�������
	���	�"�!�
zou een topscheidsrechter zo verstan-
��
������
	�		���		��	������	�����	��
of een paar minuten langer te laten 

doorspelen. Ik herinner me dat Dirk 
A�����	��������!������	�C�4!���	�������
bij een belangrijke wedstrijd kort voor 
tijd 1-1 was en beide partijen waren 
tevreden, dan zorgde ik ervoor dat het 
zo bleef...”

Waaghalzerij
Aad van Welzenes had al eerder 
opzien gebaard, zij het niet op het 
voetbalveld. Op Koninginnedag 1932 
sprong hij vrijwel onvoorbereid bij 
de Hefbrug over de Koningshaven 
van de boog van de spoorbrug. In 
een boekje van Richard van Rooijen 
�	��	!�	�����!��	�C�~&��!�	�����	
	��
vaak over de Maasbruggen en kon 
de verleiding er bij wijze van stunt 
vanaf te springen moeilijk weerstaan. 
Uiteindelijk is het ervan gekomen. Het 
moest en zou gebeuren. Een mens is 
een vreemd wezen. Mijn vrouw had ik 
niets verteld. Wel had ik het Polygoon-
journaal ingelicht om later te kunnen 
bekijken of de sprong wel perfect was 
uitgevoerd. Geheel in het smetteloos 

wit gekleed dook ik de Maas in. Voor 
mijn sprong speelde steeds maar één 

	�����	����������������C��	"���������
portemonnee wel goed opgeborgen. 
Ach, op Koninginnedag ben ik ook 
wel eens aan een parachute uit de 
lucht komen vallen.” Er bleken meer 
durfals in Rotterdam te wonen. Op 14 
januari 1933 maakte Lou Vlasblom 
een perfecte sprong vanaf de Hefbrug. 
Een week later bracht J. Tabbernee het 
er niet levend af. Voor de politie was 
dit reden een einde aan te maken aan 
de waaghalzerij.

Fantasie
&���	��"�	��	�
	���	!���<	��		�������
ten’ beweert Van Welzenes dat hij kort 
na de oorlog als gastarbiter ‘zo’n 25 à 
28 wedstrijden in de Engelse League 
�		���
	���	���	���!�����
�	�����
op 4 april 1947 de wedstrijd op Old 
Trafford tussen Manchester United 
en Manchester City voor 62.000 
toeschouwers.’

;���5	!�	�	�C�~7	���	���$�$��&��
ben niet snel emotioneel, maar toen 
op uitnodiging van de speaker heel 
8!����������������	���
C�7	��������!!��
good fellow was ik toch even de kluts 

kwijt.” Een mooi verhaal als het waar 
was geweest, maar ik heb alle reden 
aan te nemen dat Van Welzenes zich 
door zijn fantasie heeft laten meesle-
pen. Twee vrienden van mijn zoon, die 
bijna alles weten van United, hebben 
achterhaald dat er op 4 april 1947 
onmogelijk een derby in Manchester 
kon worden gespeeld. Ten eerste niet 
omdat City toen in de tweede divisie 
speelde en ten tweede niet omdat men 
toen op Old Trafford nog hard werkte 
aan de herbouw van het in de oorlog 
zwaar getroffen stadion. Een jaar later 
– om precies te zijn op 7 april 1948 - 
stonden United en City wel tegenover 
elkaar met als scheidsrechter ene C. 
Fletcher uit Davenham. De bewering 
van Van Welzenes dat hij in 1946 25 
wedstrijden in de Engelse League heeft 
geleid lijkt me evenzeer een ongeloof-
waardig verhaal 

Aad van Welzenes hield wel van een stuntje
Om als scheidsrechter in de herinnering te blijven voortleven moet je in de tijd dat je actief was 
beslissingen hebben genomen die veel stof deden opwaaien. Dat gold voor legendarische figuren 
als Leo Horn en Karel van der Meer, maar ook voor Rotterdammer Aad van Welzenes, die van 1929 
tot 1947 tot de internationale top behoorde.

Dick van den Polder

Hoe staat het met uw geheugen? 

‘De tuinman en de Dood’ van P.N. van 
Eijck, ‘De landman gaat, nu d’avond 
is gevallen…’ van Aart van der Leeuw, 
versjes van Daan Zonderland,  Potgie-
ter, De Genestet, ‘het lied van Heer 
Halewijn’, ik draag ze zó voor u voor. 
Laatst heb ik Jules Deelder, eigenlijk 
onze échte Dichter des Vaderlands, tot 
grote ontroering gebracht, op het terras 
van Ari, door het volledige ‘Gommer 
en Armijn te hoof…’ van Joost van den 
Vondel voor hem te reciteren. 
Ik kan Jasperina de Jong tot gekte 
drijven door liedjes die in 1966 in ons 
Lureleiprogramma ‘Relderelderel’ 
door HAAR werden gezongen, en die 
zij allang vergeten is, voor te zingen. 

En omdat u me misschien niet gelooft, 
citeer ik hier de navolgende scabreuze 
limerick, die ik nog van Ted de Braak 
�	"�
	!		��C
Er was eens een juffrouw in Meppel
die had er een muts als een greppel.
)���������	�	�		��B��� 
Vooral de rabbijn,
Want die ging d’r in tot z’n keppel…”
Hele bladzijden van ‘Pieter Bas’ van 
Godfried Bomans kenden wij op de 
��!��������������� �	������	���	���
C�
~)	�	�7���	!"����� ��!����8��	������ �
~������	���		���	�����������������	��� �
een         uitdrukking welke wij wel geen 
van allen begrepen, maar die toch een 
hoge graad van  stompzinnigheid deed 

vermoeden. 
Tekst leren is voor mij geen enkel 
probleem, als ik het gelezen heb weet ik 
‘t. En het voordeel van televisie is dat je, 
als ‘het erop staat’, je het meteen weer 
mag vergeten.
Maar genoeg gestoft nu op mijn 
kundigheden, want als ik ’s morgens 
de Senseo aangezet heb, moet ik mij er 
altijd een tweede keer van vergewissen 
�������	����B�	����	���	!��	"����
	���� �
terwijl ik dat dan nèt gedaan heb, waar 
ik ook nogal eens vergeet het apparaat te 
sluiten, zodat het hete water in het rond 
���� �	���� ��!��������	����B�	��	������	� �
er ook geen eed op durf te doen of het 
zoetje er al in zit. Als mijn sleutels niet 
op hun vaste plaats liggen, loop ik me 
in huis gek te zoeken waar ze dan wèl 
zijn. Als ik de handset van mijn telefoon 
heb laten slingeren, idem dito, en als ie 
dan over gaat, kun je aan dat verdomde 
geluid niet horen wáár ie ligt. 
Dat is kennelijk een heel ander soort 
geheugen.
Daarom ben ik ook wel eens bang dat 
ik hier iets zit te vertellen dat ik allang 
eerder deed. Ik krijg daar nooit klachten 
over, dus het zal wel meevallen, hoop ik. 
Maar toen ik vorige week naar het kaat-
sen in Franeker was geweest, met mijn 
goede vriend Rients Gratama, 77 inmid-
dels en nog altijd ‘alive and kicking’, en 

ik daar nu over wilde schrijven, wist ik 
niet zeker of ik dat niet allang gedaan 
had, want vorig jaar, en het jaar dáár-
voor, enzovoorts, was ik ook geweest, 
naar dat geweldige Friese volksfeest. 
Daarom heb ik dan ook maar het boven-
staande stukje geschreven, gesterkt door 
de gedachte dat, als het geheugen écht 
slecht wordt, daar in ieder geval één 

����������		!��������C��	������	��/��	��
zelf je eigen eieren verstoppen. 

Met het mijne is het raar gesteld. In principe heb ik een ge-
heugen als de welbekende ijzeren pot. Kortweg alles dat ik 
voor mijn dertigste geleerd heb, weet ik nog. Uit het hoofd kan 
ik u zo de berijmde avonturen van Ventje Piggelmee decla-
meren. Tussen haakjes, u weet dat daarin sprake is van een 
‘dwergenpaartje’, dat in het land der blonde duinen woont en 
‘niet heel ver van de zee’. Mijn vriend Leendert Janzee, een 
helaas alweer jaren geleden gestorven beeldend kunstenaar, 
een heel gekke en knappe jongen, vertelde mij dat het Pig-
gelmeeverhaal in de oorlog door zijn moeder aan hem werd 
voorgedragen, maar zonder het bijbehorende boek, dat was in 
het bombardement verloren gegaan. Daarom dacht hij dat het 
ging over een ‘dwergenpaarDje’ en was het na de bevrijding, 
toen het boek weer voorradig was,  een grote teleurstelling 
voor hem dat het niet om ’n klein paardje ging.



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  
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’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!

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor
ieder moment

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

Bereikbaar met: Tramlijn 25, Bus 49

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

De nieuwe herfst/
winter collectie

is binnen !!
Van maat 36 t/m 52

Ook een uitgebreide collectie mantels en jacks
Goetzee Uitvaartverzorging heet voortaan
Goetzee DELA. Een nieuwe naam voor
een vertrouwde organisatie die al een
eeuw uitvaarten verzorgt in Rotterdam en
omgeving. Al 12,5 jaar werken Goetzee
Uitvaartverzorging en DELA samen en
bundelen elkaars kracht. De kroon op deze
samenwerking is de naam Goetzee DELA.

Boezemsingel 35
3034 EC Rotterdam

t (010) 280 52 80

Goetzee DELA

vertrouwde 
uitvaartverzorging

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

Tandprothetische
Praktijk “Hagen”
De Lairessestraat 13a
2923 CG Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431
Medio 2009 verhuist onze praktijk 
in Krimpen aan den IJssel naar:
Burg. Aalberslaan 43

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

3 hallen vol meubelen tegen betaalbare prijzen! 
75 meubelfabrikanten onder een dak!

BANKSTELLEN 
WANDKASTEN 
DRESSOIRS 
EETHOEKEN 
SALONTAFELS 
FAUTEUILS

LEDIKANTEN 
LINNENKASTEN 
LATTENBODEMS 
MATRASSEN 

KLEINMEUBELEN

NU:
ZOMER IN DE BOL!!!

EIKEN 
    KERSEN 
       KOLONIAAL

OPRUIMING:Wandkast 6-delig E. 1495,- * Bankstellen va  E. 798,- * Dressoirs va E. 498,- * Wandkast 8-delig 
E. 1998,- * faut’s va E. 195,- *  Salontafels va 98,- * Ledikanten 1per. va E. 199,- / 2per. va E. 299,-  OP=OP !!! 

VERBREE MEUBELEN        3500m2 
Twijnstraweg 6a ( industrieterrein)     Lekkerkerk  tel. 0180-661706    

            Geopend:   dinsdag t/m vrijdag   9.30 -   17.00 uur 
                                                            Vrijdagkoopavond    18.30 –  20.30 uur
www.VERBREE-MEUBELEN.nl              zaterdag        9.30 – 16.30 uur

  Gratis parkeren 
  Eigen bezorgdienst 
  Geen aanbetaling 

Deze zomer: 
Voor elke koopklant een 
kleine attentie cadeau!

zorg voor nu, zorg voor later

010 418 23 33 (dag en nacht)
www.hess.nl

OR09

Rouwcentrum De Meidoorn
Meidoornsingel 50 
3053 BS Rotterdam-Schiebroek

Rouwcentrum Hess
Reigerlaan 195
2903 LG Capelle aan den IJssel

Alle rouwcentra in de 
regio beschikbaar.

U i t v a a r t v e r z o r g i n g

Kantooradres:
Randweg 42
3074 BP Rotterdam
Telefoon: 010-24.29.810
Website
http://www.uwzrotterdam.nl

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden

010-24.29.812

Uitvaartwinkel Memorandum
Lengweg 84
3192 BL Hoogvliet Rt
Telefoon: 01-24.29.814
Webwinkel
http://www.memorandum.nu

Persoonlijke uitvaartzorg



R.M.Noordermeer (Hoogvliet): “Het is 
de Strevelsweg, de fotograaf stond met 
zijn rug naar het Nooddorp en schuin 
tegenover is de Narcissenstraat, waar 
onze huisdokter Baarslag woonde en 
zijn praktijk had. In de Ploegstraat of 
in de Sikkelstraat was een badhuis, 
waar ik als 10- of 11-jarige eens in de 
week naar toe mocht. En op het einde 
aan het Sandelingplein diende mijn opa 
als hoofdagent van politie.”
Frans Nieuwenhuijze (Maarn): “Bij 
het zien van de foto dacht ik onmiddel-
lijk aan de Strevelsweg. Daar gingen 
we in en na de oorlog nogal eens op 
bezoek bij mijn grootvader. Maar de 
huizen en de winkels op de foto zeiden 
me niks. Toch kon ik onmiddellijk 
controleren of mijn intuïtie goed was. 
Eerst haalde ik de foto op mijn totale 
scherm en vervolgens vergrootte ik dat 
beeld nog eens naar 200%. En wat zag 
ik? In de verte de achterkant van het 
politiebureau aan de Groene Hilledijk 
(dat heette om de een of andere reden 
politiebureau Sandelingplein) en rechts 
daarvan nog een vaag silhouet: de 
toren van de katholieke kerk aan het 
Breeplein. Een vertrouwd beeld in mijn 
jonge jaren, want we woonden aan de 
Langegeer, drie huizen van de Bree af. 
Toen de foto van de Strevelsweg werd 
gemaakt was er kennelijk nog niet veel 
verkeer op de tunneltraverse, maar de 
doorgaande weg lag wel al klaar tussen 
Stadionbrug en Maastunnel. Net als 
op de Bree. Voor die helemaal werd be-
straat had je daar een braakliggende lap 
grond, waarop wij een vuurtje stookten 
en aardappels poften.”
Cor Hagestein (Ridderkerk): “De 
foto is genomen op de hoek van de 
Jagerslaan. Op de hoek van de Jager-
slaan en de Strevelsweg is rechts een 
groentezaak. De naam weet ik niet 
meer, maar iets verderop was de alom 
bekende handwerkzaak ‘t Spinnewiel 
van de gezusters Muizelaar. Zelf ben 
ik geboren in de oorlogstijd tegenover 
‘t Spinnewiel op nr. 97a. Mijn vader 
was in Rotterdam-Zuid een bekende 
begrafenisondernemer. Op de foto 
herken ik het uithangbord aan ons 
balkonnetje. Op dit uithangbord stond 
de tekst: ‘Begrafenisondernemer Hage-
stein, telefoon 701723. Dag en nacht te 
ontbieden’.

Wij hadden thuis, samen met dokter 
De Vries van nummer 8, als eerste na 
de oorlogsjaren een telefoon. Dit in 
verband met mijn vaders werk. Wan-
neer dokter De Vries in de middaguren 
zijn huisbezoeken ging doen, kwam hij 
bij ons altijd even naar huis bellen of 
er nog spoedgevallen waren. De buren 
mochten bij ons komen telefoneren als 
er iets dringends was, zoals bij ziekte. 
Onder ons zat de schoenenwinkel en 
reparatie van de familie Meijerink. 
Na de watersnoodramp van 1953 heb 
ik vele dozen met schoenen, die in de 
kelder waren opgeslagen, uit het water 
gevist. Boven ons woonde mevrouw 
Sigterman. Deze had altijd mensen van 
de Spoorwegen en de Politie als kost-
gangers. Soms wel vijf tegelijk. Naast 
de schoenwinkel woonde fotograaf 
Arends. Onze buurvrouw rechts was 
mevrouw Blonk. Zij had maar een been 
en dagelijks ging ik als jongen voor 
haar de boodschappen in huis halen. 
Op 91 zat banketbakkerij Beekmans. Ik 
heb daarvoor jaren bestellingen rond-
gebracht. De nonnetjes in het klooster 
waren regelmatige afnemers van de 
bakker. Naast Beekmans woonde 
horlogemaker Bakker. Daarnaast een 
B!���!�����"���	��0���	 �		���������-
kel en een ijzerwinkel. De volgende 
winkelier was het Wijnhuis en vlak 
ernaast de viswinkel van Jaap van 
Westrenen. Naast de viswinkel zat de 
boekwinkel van Haak en een behang-
winkel. Op nummer 65 cafetaria Van 
Buren. Hier mochten alle kinderen van 
de Strevelsweg met Sinterklaas hun 
schoen komen zetten en..... Sint kwam 
altijd langs om de schoenen te vullen. 
Naast de cafetaria kruidenierszaak 
Van Briel, die later is verhuisd naar de 
Wolphaertsbocht. Op 61 juwelier en 
opticien Drent, die nog steeds bestaat 
(als brillenzaak) en al jaren van zoon 
Hans is. Iets verderop de Feijenoordse 
IJskampioen van de familie Snaar, de 
groentezaak van Fasol, het lingeriewin-
keltje van Bekker en op de hoek van de 
Oudelandstraat kapper Leemans. Wij 
hadden aan ons huis een smal balkon-
netje, waar net twee smalle keuken-
stoelen op konden staan. Regelmatig 
kregen we familieleden op bezoek om 
te kijken naar de auto’s, die op een 
voetbalmiddag terug kwamen uit het 

Feijenoordstadion.”
Bert van Lent, Kievitsweg 15, 2983 
AC  Ridderkerk: “Net om de hoek is 
een elektriciteitshuisje en een prachtig 
voetbalveldje achter prikkeldraad. Ten-
minste, dat vonden wij als kinderen. 
Vaak genoeg klonk er Juut….Juut,  als 
er weer eens een diender aan kwam en 
wij op het grasveldje waren.”
Rob de Zwart (Benalmaden-Spanje): 
“Hoi, een klassieker!!! We staan hier 
op de hoek van de Jagerslaan en kijken 
over de Strevelsweg in de richting van 
het tunneltje onder de Groene Hilledijk 
met links het politiebureau Sandelinge-
plein. In de verte de kerktoren aan de 
Beukendaal. De Strevelsweg was in de 
jaren 50 voor mij de uitvalsweg naar 
Zuid Nederland en België als bijrijder 
op een vrachtwagen. Al op Zuid keek 
ik vol verwachting uit naar een bakkie 
bij Van Kekem of Kanter; destijds 
chauffeurscafés op de A16 bij Ridder-
kerk! Het wegdek op de Strevelsweg 
herinner ik mij als glad bij regen en 
donker bij avond. Maar het was beter 
dan de oude Dordtsestraatweg.”
Kasper Janse (Breda): “Ik ben geboren 
in 1954 op de Strevelsweg nummer 82;  
tot 1970 heb ik hier gewoond. Ik heb 
een broer Jan en twee zussen Margo 
en Helene, ik was de jongste, een 
nakomertje. Mijn ouders hadden een 
elektriciteitswinkel en installatiebureau 
Licht Janse Radio. Het winkelpand is 
nu helaas een sexhuis. In mijn tijd was 
de Strevelsweg een drukke verkeers-
weg, vaak was er wel iets loos; onge-
!���	��	��B!	���&��	������	�����	��
veel buurtwinkels: je vlees haalde je bij 
slager Van Leeuwen, je brood bij bak-
�	���������� ��	�B	���!�	���	����	��"���
Van de Ven, naar de kapper bij Touw, 
je kolen kocht je bij De Hoge, ook 
waren er twee groentewinkels en aan 
de overkant de viswinkel.
Daar had je Snaar de patatzaak later, 
de Feijenoordse IJskampioen, een 
winkel voor schoolspullen en een 
speelgoedzaak. Kortom, alles wat een 
mens in die tijd nodig had was er, dus 
ook twee kerken; een katholieke en een 
protestantse en twee scholen, ook een 
katholieke en een protestantse.
Samen met Hans Beemster en Wim de 
Groot, zij woonden in Vreewijk, heb ik 
op de Theresia kleuterschool gezeten 

bij zuster Damiano en later bij meneer 
Van Lochem; op de laatste school wer-
den we vrienden voor het leven. We 
hebben met z’n drieën een vereniging, 
de DGO, en komen ieder jaar samen 
om de gespaarde pot te verteren.”
Joep van Leeuwen: “Het doet mij goed 
deze foto uit 1950 te zien. De foto is 
gemaakt op de hoek van de Jagerslaan, 
vanaf het trottoir van Slager Braacx. 
Rechts is het hek van het plantsoentje 
nog net zichtbaar en in de verte de 
toren van de Kruisvindingkerk. In1950 
kwamen wij hier vanuit Gouda wonen. 
Mijn vader, Gijs van Leeuwen, begon 
hier toen een slagerij op nummer 90. 
De ligusterheg was daar nog maar net 
aangeplant en de oversteekplaats nog 
heel breed. Na de vele ongelukken 
op deze zo belangrijke verkeersader, 
�	����������	!���	����� ��	����	�

oversteekplaats versmald.
Onvoorstelbaar, hoe simpel het leven 
in die jaren toen eigenlijk nog was. Het 
was in de tijd van grote woningnood, 
zodoende waren bijna alle zolders 
verhuurd aan jong gehuwden. Er werd 
een begin gemaakt met het bouwen van 
Zuidwijk, waar nu al weer gesloopt is 
en later volgde Pendrecht. Ga zo door 
‘De Oud-Rotterdammer’; wij lezen uw 
krant met enorm veel plezier!”

De attentie gaat naar Ridderkerk.
Ik ontving vele foto’s van de Strevels-
weg toen en nu. Helaas heb ik geen 
ruimte deze nu te plaatsen. Ik heb ze in 
mijn ‘archief’ opgeborgen.

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 96”  

Nieuwe opgave no. 98

Deze, niet zo duidelijke, ‘Waar-was-dat-nou-foto’ ontving ik van Jannie de Gier-Kik-
kert. Bij de foto schreef ze ondermeer: “Mijn ouderlijk huis was recht tegenover deze 
��������)�	���������	�B	���������������	� �0���>���	����&����	���������	��	����������
�
geen auto’s en konden wij er heerlijk spelen.”

Ikzelf herinner me deze straat uit 1945. Mijn vader ‘liep’ toen in de steun en tweemaal 
daags moest hij zich melden bij een steunkantoor, schuin tegenover de gevraagde 
straat. Misschien was dat kantoor wel naast het huis van Jannie Kikkert? Mijn vader 
en ik konden op twee manieren naar ‘de steun’; via de trap of door de straat die 
hierboven staat.

Waar was dat nou? 
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl 
of www.deoudrotterdammer.nl .
 
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne 
vóór 17 augustus 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 

NUTOEN

Niet alleen op Zuid werd geroepen dat de ‘Waar-was-dat-
nou-foto’ nummer 96 een gemakkelijke was; door heel 
Rotterdam, Nederland en de rest van de wereld klonk 
dezelfde kreet. Vele, vele oplossingen vielen in brieven-
bus en e-mailbox. Alle inzendingen hadden het over de 
Strevelsweg, behalve eentje. Die inzender had het over 
de Beijerlandselaan, maar ik denk dat hij in de war was 
met opgave 94. Van die opgave was echter de inzen-
dingstermijn al verstreken!
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“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 
®

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE: 010 - 218 82 05   OF   06 - 51 17 34 26

VERHUIZINGEN EN WONINGONTRUIMINGEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
�� Senior verhuizingen met zorg�� Klussenservice
�� Duidelijk offerte
�� Gratis verhuisdozen
�� Geheel verzekerd
�� In- en uitpakservice
�� U kunt al 
 verhuizen
 vanaf € 295,-

SLINGE 145-147 (t.o. Zorgcentrum Joachim & Anna), ROTTERDAM - ZUIDWIJK, Telefoon 010 - 2930165
Openingstijden; di t/m za. 09.30 - 17.00 uur,  internet: www.lammersenvanoossanen.nl  

 LAMMERS & van OOSSANEN 
   --------------------WOONDECOR------------------ 

Uw senioren speciaalzaak
Lammers & van Oossanen woondecor biedt u een uitgebreide collectie seniorenmeubelen 

    Zowel zitmeubelen, dressoirs, kleinmeubelen,  eetkamertafels en stoelen als alles voor 
de slaapkamer vindt in onze showroom.   
Ook kunt u bij ons terecht voor uw vloerbekleding, gordijnen en vitrages, zonwering, 
behang.  Wij kunnen ook zorgen voor uw behang-, wit- en schilderwerk. 
Bent u slecht ter been dan bezoeken wij u thuis of halen u op naar onze showroom 
Tevens kunnen wij bij aankoop van nieuwe vloerbedekking, tegen een geringe vergoeding, 
u helpen met het verplaatsen van meubels en/of het verwijderen van de bestaande 
vloerbedekking. 

Stap eens bij ons binnen en laat u onder het genot van een kopje koffie of thee  
vrijblijvend informeren over de mogelijk heden    

LEDIKANT KASPER 90 x 200cm compleet   
met elektrische verstelbare lattenbodem
en pocketveren matras

€ 595,00 p/set 
gratis bezorgen en monteren

   Relax fauteuils  
   met opstahulp  

v.a. € 795,00 

Al jaren het vertrouwde adres voor het 

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN 

bij o.a. verhuizing, overlijden of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen graag voor U:
� �� Bezemschoon-oplevering van de woning

� �� Diverse reparatie-werkzaamheden in de woning

� �� Opleverings schoonmaak

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

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1
N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL
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Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten
Bij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende behandelingen
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Vergoeding 

van alle 

verzekeraars 

bij prothese 

met of zonder

implantaten
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De oude successiewet uit 1956 wordt aangepast. De belastingtarieven bij nalatenschappen worden verlaagd en de vrijstellingen gaan iets omhoog. Vragen en opmerkingen naar info@deoudrotterdammer.nl

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’.

Erfbelasting simpeler en soms aanzienlijk lager 

Voor mensen die weinig nalaten – 
thans aan een kind boven de 23 jaar 
niet meer dan € 10.000 – verandert 
er niet zoveel. Maar laten ze aan 
hun kinderen vanaf volgend jaar 
veel meer na, dan zijn er voor hun 
erfgenamen aanzienlijke voordelen 
in de successierechten.
We nemen als voorbeeld een kind 
(ouder dan 23 jaar) dat van een 
ouder € 50.000 erft. Dat is al heel 
gauw aan de orde als iemand een 
eigen huis met overwaarde nalaat. 
Gaat de ouder dit jaar nog dood, dan 
betaalt zijn kind over deze ‘belaste 
verkrijging’ bijna € 3500 aan succes-
sierechten. Vanaf 2010 is dat € 3100: 
bijna € 400 minder. Voor kleinkin-
deren is het voordeel bij een erfenis 
van € 50.000 van oma of opa in de 
nieuwe regeling echter heel gering. 
Het kind betaalt daarover volgend 
jaar € 5580 aan belasting. 
Erf je echter € 50.000 van een sui-
keroom of –tante, dan ben je volgend 
jaar aanzienlijk beter af. De neef of 
nicht moet dan nog aan erfbelasting 

€ 14.400 (bijna 29 procent) afdragen, 
terwijl men dit jaar bijna € 21.000 
(42 procent) moet inleveren! Als de 
oom of tante volgend jaar doodgaat, 
scheelt dat in de erfenis netto € 6600.
Er zijn politici en mensen die de 
voorgestelde tariefverlagingen van 
De Jager nog maar een ‘aalmoes’ 
vinden.  Ze zouden het liefst zien 
�����	�	����������"	!�����
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helemaal verdwijnt, omdat het al 
om ‘netto’ geld gaat waarover door 
de overheid in het verleden diverse 
malen belasting is geheven. 
De overheid kan echter deze in-
komsten (circa 1,9 miljard per jaar) 
nog niet missen. Vandaar dat de 
staatssecretaris ‘de pijn’ over erfenis-
sen wat verzacht, maar vooral het 
hele systeem vereenvoudigt. Omdat 
zijn opbrengsten aan particulieren 
door de verzachtende tarieven met 
een paar honderd miljoen zullen 
teruglopen, verwacht De Jager extra 
geld binnen te halen door de aanpak 
van inventieve belastingconstructies 
bij de échte rijken. Zij kunnen dat 

!������	����	����������B����!	������
seurs die de gaten in de wetgeving 
opzoeken.
Daarbij moet men vooral denken 
aan buitenlandse trusts, onderlinge 
levensverzekeringen in de familie en 
uitstel van levering van onroerend 
goed zoals vooral het eigen huis. Te 
ingewikkeld om hier te behandelen, 
maar neemt u maar aan dat het hier 
om mensen gaat die miljoenen aan 
vermogen hebben.
Kritiek is er op de voorstellen 
van De Jager dat hij de wettelijke 
rekenrente verlaagt (van 6 naar 4 
procent) die kinderen in rekening 
mogen brengen bij de langstlevende 
die in veel gevallen over de nalaten-
schap voor de kinderen van de 
andere overleden ouder mag blijven 
beschikken. Dat betekent dat dit 
inmiddels belastingvrije erfdeel (als 
al successierechten zijn ingehouden) 
bij uitbetaling na overlijden van de 
langstlevende lager is dan met een 
hogere rekenrente. 
Experts in ‘estate planning’  (zo 

weinig mogelijk later erfbelasting 
betalen) vinden dit een nadeel in de 
voorstellen van de staatssecretaris. 
Wij vinden echter een rekenrente van 
4 procent al sinds jaren veel reëler 
en marktconform. Fiscale zeurpieten 
blijven er altijd bestaan. Adviseurs 
zullen het spel van kat en muis met 
�	�B��������
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om nieuwe slimme constructies te 
zoeken.
Partners (gehuwden en duurzame 
samenwoners) zijn thans al tot € 
532.570 vrijgesteld voor onderlinge 
nalatenschappen. Die vrijstelling 
gaat vanaf volgend jaar naar € 
600.000 en de tarieven daarboven 
worden ook gunstiger. 
De mensen met grote vermogens 
krijgen door de nieuwe erfbelasting 

evenredig groot voordeel. We nemen 
als voorbeeld een echtgenote die 
thans van haar rijke vent bij diens 
overlijden een miljoen erft. Nu 
betaalt zij nog ruim € 80.000 aan de 
belastingdienst. Dat wordt volgend 
jaar € 67.500. Dan scheelt nogal 
wat slokken bij het toosten op de 
overledene!
De schenkingsbelasting wordt in 
dezelfde orde van grootte aangepast. 
De vrijstellingen worden iets gunsti-
ger. Bedrijfsopvolging wordt mak-
�	!���	��	��B�����!������	��	!���	����

Hans Roodenburg

Nogal cryptisch gesteld, u kunt beter vanaf volgend jaar dood gaan dan dit jaar nog. 
Althans als u over geld (vermogen) beschikt dat u wil nalaten aan uw erfgenamen. Want 
vanaf 1 januari volgend jaar worden de belastingtarieven bij erven en schenken in de 
meeste gevallen (soms aanzienlijk) lager en vooral eenvoudiger. De Tweede Kamer moet 
in het najaar overigens nog wel akkoord gaan met de voorstellen voor de nieuwe schenk- 
en erfbelasting van staatssecretaris De Jager van Financiën. Zelf zegt hij met enige trots: 
“Niemand betaalt graag belasting over een schenking of erfenis en na de herziening ko-
men er gelukkig nog minder mensen mee in aanraking.”

Financiële kwesties

Contanten behoren 
ook tot vermogen
Een aantal jaren geleden raakte ik 
door het faillissement van een bedrijf 
werkloos. Ik was toen 55 en uitzicht 
op een andere baan was er niet. Na 
een jaar WW uitkering kwam ik in 
een vervolguitkering, de IAOW. De 
informatie die ik kreeg was echter 
onduidelijk ten opzichte van mijn 
eigen vermogen. Omdat ik geen zin 
had mijn zuur verdiende spaarcenten 
te gaan zitten opeten om uiteindelijk 
in de bijstand te belanden, heb ik 
toen een deel van mijn geld van de 
bank gehaald.
Nu heb ik met geluk en onverwachts 
toch weer een baan gevonden. Ik wil 
nu graag mijn spaargeld weer op 
een spaarrekening zetten om er weer 
rente van te vangen. Mijn vraag is, 
kan ik straffeloos een groot bedrag 

bij een bank onderbrengen, zonder 
dat de belastingdienst daar moeilijk 
over gaat doen? Dat ik belasting 
over rente-inkomsten moet betalen is 
duidelijk, maar ik ben bang dat mijn 
vermogen nu wordt gezien als zwart 
verdiend geld dat ik wil witwassen. 
Wat is uw advies?

De IOAW, waar u het over heeft, 
kent - in tegenstelling tot de bijstand 
(WWB) - geen vermogenstoets. Dat 
betekent dat u met een IOAW-uitke-
ring gewoon de waarde in uw huis 
en uw spaarcenten mag behouden 
zonder dat u daarop moet interen. 
U had dus helemaal niet uw geld 
in contanten hoeven op te nemen. 
Overigens als u in de bijstand had 
gezeten, telt ook bij de vermogens-
toets contanten mee, maar dat is weer 
een heel ander verhaal.
U vraagt vervolgens of u nog 
belasting (in box 3) verschuldigd 

bent, omdat u nu ineens weer ‘een 
aanzienlijk bedrag’ op een (door de 
Belastingdienst te controleren) spaar-
rekening zet. Allereerst, de algemene 
vrijstelling in box 3 bedraagt dit jaar 
€ 20.661 euro per persoon (dit bedrag 
is bij gehuwden dus dubbel). Heeft 
u meer en geen andere vrijstellingen 
dan moet u daarboven inderdaad be-
lasting betalen (1,2 procent per jaar).
Uw vraag houdt echter in of de 
Belastingdienst er nu alsnog niet 
achter komt dat u vermogen heeft 
verzwegen, omdat u een groot bedrag 
aan contant geld hebt aangehouden 
dat u niet in box 3 hebt opgegeven. 
We kunnen niet beoordelen of de Be-
lastingdienst daarin actie onderneemt. 
Als het een beperkt bedrag was aan 
contanten, zal men daarover niet zo 
gauw moeilijk doen. Gaat het echter 
om tienduizenden euro’s boven de 
vrijstelling of veel meer ,dan zou 
misschien bij de Belastingdienst een 

lichtje kunnen gaan branden als men 
alert uw aangiftes in de afgelopen 
jaren vergelijkt. Dan kan het dat u 
��
�		�����	�B��
�����
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Overigens geldt ook voor be-
lastingopgave in box 3 dat men 
grote hoeveelheden contanten moet 
opgeven, los nog van de vraag of het 
verstandig is om thuis renteloos veel 
contanten aan te houden.
Al met al uw verhaal overziend 
�	�	���	�������B������		!���	��	����
verstandig hebt gehandeld.

Uitvaartpolis opzeggen bij 
schuldhulpverlening
Familie van ons zit in de schuld-
hulpverlening. Zij moesten hun 
begrafenisverzekering opzeggen. Dat 
betekent dat zij een paar jaar niet 
zijn gedekt voor die kosten als een 
van hen overlijdt. Hoe kan dit?

Het is inderdaad een merkwaardige 

zaak als mensen in de schuldhulp-
verlening (via de gemeentelijke 
kredietbank?) hun begrafenisverze-
kering moeten opzeggen. Het enige 
dat wij daarbij kunnen bedenken is 
dat aan de verzekering een uitkering 
van een kapitaal is gekoppeld dat 
mogelijk boven de uitvaartkosten 
uitgaat. Dan is hier namelijk sprake 
van kapitaalvorming en die zou wel 
eens eerst afgekocht moeten worden 
om (deels) schulden te voldoen. 
Als het slechts een uitvaartverze-
kering is met een jaarlijkse (kleine) 
premie die een kleine uitvaartmo-
gelijkheid dekt, lijkt het ons zeer 
vreemd.
Laat de betrokkenen hierover ophel-
dering vragen bij de schuldhulpver-
leners.

Schematisch overzicht voorgestelde tariefstructuur in 2010
Tarieven schenk- en erfbelasting    
Deel van de Tariefgroep 1 Tariefgroep 1A Tariefgroep 2
belaste verkrijging (partners en kinderen) (kleinkinderen) (overige verkrijgers)
€ 0 - € 125 000 10% 18% 30%
€ 125 000 - hoger 20% 36% 40%
Vrijstellingsbedragen erfbelasting  
Partners     € 600 000
Kinderen en kleinkinderen  €   19 000
Overige verkrijgers     €     2 000
Vrijstellingsbedragen schenkbelasting  
Kinderen     €     5 000
Kinderen 18 – 35 jaar (eenmalig)  €   24 000
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Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis 
of kom even langs in onze winkel

Openingstijden:
di. t/m vr. 11.00 - 17.00 uur � za. 11.00 - 16.00 uur

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

Altijd een duidelijke, geheel vrijblijvende offerte vooraf !
Stoffeerwerk
Wij beschikken over een grote collectie meubelstoffen waar-
mee wij al uw  eetkamerstoelen, oorfauteuils, bankstellen en 
sofa’s herstofferen. Zowel klassiek als modern. Wij zijn ge-
specialiseerd in bekende merken o.a. ARTIFORT, LEOLUX, 
GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, PANDER en 
OISTERWIJK meubelen. 

Leerbewerking
Wij kunnen diverse leer reparaties verrichten, o.a stiknaden, 
uitgerekt leer innemen, gedeeltelijk vernieuwen van leren 
banken of stoelen. Uiteraard bekleden wij  met het beste kwaliteit 
leer. Wij leveren de originele huiden van alle bekende merken. 
Wij zijn gespecialiseerd in het repareren en herstofferen van o.a. 
CHESTERFIELD meubelen.

Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels voorzien van nieuwe was en/of 
politoerlagen.
Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. 
Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.

48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? 
Wij proberen u binnen 48 uur te verhelpen van uw klachten 
d.m.v. de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te 
voorzien van een perfect zitcomfort.

Senioren verhuizingen
Het inpakken van alle spullen, het oude huis bezemschoon maken. 
Het nieuwe huis compleet schoonmaken, spullen uitpakken en 
plaatsen. Het ophangen van schilderijen, klokken enz. het 
aansluiten van alle electrische apparatuur.  

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727
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Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212

Voor info:  

010-414 86 43 ����06-1812 4248
	����%�����&������������������

D. van Vianen VOF

www.huis-ontruiming.nl

WIE MAAKT DE MOOISTE TUINEN OOK AL WEER??
TUINCORRECT BV

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

010 - 4373770 OF  0181 - 326774 

WWW.TUINCORRECT.NL

BEL NU EN PROFITEER VAN ONZE VOORJAARSKORTING !!!

VAN KLEINE RENOVATIE 
TOT 

COMPLETE AANLEG

***ONTWERP***

***AANLEG***

***ONDERHOUD***

***SCHUTTINGEN***

***ONDERHOUD***

***BLOKHUTTEN***

����CORRECT
w w w . t u i n c o r r e c t . n l

GRATIS 
PRIJSOPGAVE

WIJ GEVEN 
55+ KORTING
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (43)

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 gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in 
Capelle aan den IJssel. Eind 2009 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.

Piet van de Pol
Wie biljarten zegt, voegt daar door-
gaans respectvol de naam van Pieter 
Jacobus van de Pol aan toe. De in 
Rotterdam-Charlois op 21 september 
1907 geboren en op 22 september 
1996 op zijn kleine woonboerderij in 
kustdorp Rockanje overleden biljar-
ter geldt als een legende. Op de foto 
demonstreert de toen tachtigjarige Piet 
van de Pol, bijgenaamd ‘de lange’, in 
het stadhuis aan burgemeester Bram 
Peper hoe het biljartspel gespeeld moet 
worden. Van de Pol leerde het biljarten 
(kaderspel) in het café van zijn vader in 
Charlois. Het natuurtalent schotelde op 
zeer jonge leeftijd de vaste bezoekers 
series van in de honderd caramboles 
voor. Als jongen van dertien werd Piet 
lid van biljartvereniging De Spil aan de 
Dordtsestraatweg en later van De Maas-
stad. Zijn glansrijke carrière begon in 
1932 en 1933 met het behalen van het 
Nederlands kampioenschap kaderspel. 
In 1947 kwam hij met de wereldtitel 
naar huis. Piet veroverde in dat jaar ook 

twee Europese titels en het Nederlands 
kampioenschap. Vier jaar later werd 
hij in Buenos Aires opnieuw wereld-
kampioen. Bij die gelegenheid had hij 
een ontmoeting met Evita Perón. In het 
Belgische Gent deed hij in 1958 de bil-
jartwereld versteld staan met een serie 
van vierhonderd caramboles.
Naast biljarter was horecaondernemer 
Piet van de Pol ook een overtuigd 
aanhanger van Feyenoord. Hij had 
biljartzaken in de Tidemanstraat, Am-
manstraat en als laatste (en bekendste) 
aan de Goudsesingel. In 1961 verhuisde 
de biljarter naar badplaats Rockanje. 
Zes jaar later stopte hij met professio-
neel biljarten. 
Links van Bram Peper op de foto Cees 
Zevenbergen, toen werkzaam op het 
Gemeentearchief Rotterdam en sinds 
zijn pensionering vaste medewerker 
van De Oud-Rotterdammer. Rechts van 
de ex-burgemeester kunstenaar Wim de 
Boek, die jarenlang programmamaker 
was bij Stads Radio Rotterdam.

 Raadplaten

Lee Towers komt dus ook. En dat 
zullen de reünisten niet alleen zien, 
maar vooral ook horen. De rader-
stoomboot zal turbulent sidderen op 
de golven van de Waterweg als Lee 
zijn machtige stem inzet om zijn ver-
bondenheid met al die Havenmannen 
van weleer vocaal te illustreren.

Wat een geweldig evenement zal 
het worden. Vooral nu tijdens dit 
50/56-jarig hoogtepunt van de HVS 
eindelijk eens door Leen Huyzer zelf 
afdoend zal worden onthuld of hij 
als “zingende kraanmachinist” ooit 
werkelijk kraanmachinist is geweest 
of dat hij heeft volstaan het vak uit 
te oefenen als havenwerker bij Boele 
Bolnes. 
Het is bekend: Leen Huyzer trans-
formeerde zich eerst zingend tot Len 
Hauser, maar werd Lee Towers toen 
zijn doorbraak kwam bij Voor De 

Vuist Weg van Willem Duys, en hij 
de bijnaam verwierf “de zingende 
kraanmachinist”. Maar of Leen dat 
ook was: honderden oud-HVS-ers 
zullen de huidige Havenambassadeur 
erover aan de tand voelen tijdens de 
reünie. Welkom Leen in de biotoop 
waar je je thuis voelt.

Frits Bom
www.havenvakschool.com

Lee Towers 
onder de 
havenmannen 
“Je bent een kanjer, maar eigenlijk wist iedereen dat al”, 
zo lieten wij Leen Huyzer weten nadat hij “ja, ik kom…” had 
gezegd. Toen de vorige De Oud-Rotterdammer verscheen 
met een pagina vol nieuws over de grote Jubileumreünie van 
12 september a.s. gaf Lee Towers spontaan de bevestiging 
om als de Ambassadeur van de Rotterdamse Haven deel te 
nemen aan de Havenvakschoolreünie. Met veel enthousiasme 
accepteerde hij onze invitatie.

Arnhemseweg 5a ' 2994 LA Barendrecht
Telefoon/fax 0180-616226 ' Mobiel 06-53642939

www.almonderhoud.nl

Badkamers
Spachtelputz �' Sierpleister
Wandafwerking ' Tegelwerk

Spachtelputz in meer dan 1000 kleuren

Dit keer geen nieuwe aflevering 
van Beat aan de Maas, maar 
twee raadplaten.

Het gaat om twee beatbands 
uit de zestiger jaren: The 
Danger Sect en The Magne-
to’s. De vraag is: wie zijn de 
jongens op de foto’s en waar 
zijn ze gebleven?
Bent of kent u één 
van hen? Stuur dan 
een reactie naar: 
ed.vanhelten@
hotmail.com

COMPUTER STUK!!
BEL SNEL RCC/PS 018-431777 REPARATIE BINNEN 24H
MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK
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Rotterdam zwemt in het water...
De Stichting Promotie Rotterdamse Zwembaden is een samenwerkingsverband van de Rotterdamse Zwembaden van 
Sportfondsen Nederland NV en Sport en Recreatie, Gemeente Rotterdam

...doe je in 1 van de 13 
Rotterdamse Zwembaden!

Kom deze zomer gezellig bewegen in de binnen en
buitenbaden van de Rotterdamse Zwembaden.
Meer informatie? Kijk op www.seniorenzwemmen.nl

55+

akties!
iedere maand op

seniorenzwemmen.nl

en in deze krant

Gezellig 
bewegen...

Iedere dag 5 verschillende menu's 
van € 9,15 - € 15,50

Op werkdagen kunt u belegde 
broodjes en (overwerk)maaltijden 
bestellen. Bij grote bestellingen 
kunt u gebruik maken van 
onze bezorgdienst.

Open van maandag t/m 
vrijdag 06.00 - 01.00 uur

Zaterdag’s is het eetcafé alleen 
open voor grote gezelschappen
(op afspraak)

Smirnoffweg 59, 3088 HE Rotterdam, Tel.: 010 4290465, email:  aphap2@xs4all.nl

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

Oostmoerse Scheidweg 2,
3243 LD Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 – 611252 of
06-53 20 48 87
www.campinghetvogelnest.nl

Grote aparte plaatsen.
Toercaravans 220m2
Stacaravan plaatsen 350 m2

Enkele stacaravanplaatsen 
30 minuten van Rotterdam

Cafe Restaurant 
“In ’t Wapen van Ameide” 

Benedendamsestraat 3 
4233 EN  Ameide 

0183-601308 
info@wapenvanameide.nl

Wij hebben ruim101 dagtocht-arrangementen met o.a. uilenshow , 
glasblazer , mandenbreier , gidsroutes , vaartochten , ooievaars e.d. 

www.wapenvanameide.nl

www.dagtochtarrangementen.nl

Trudi en Gerrit 

;
�

LANDELIJK HOTEL IN 
DIEVER - DRENTHE 

Arrangementen half pension: 
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-- Er op uit! Kalender --

Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-322575

Mee op pad door Crooswijk
Gilde Rotterdam - Voor meer informatie en aanmelden 010 - 436 28 44 - € 3,50 

5 aug

Lijn 10 - Rondrit Historische tram 
Vertrekpunt Willemsplein, stopt op alle haltes - € 5,00/€ 3,50 
 

Dagelijks 
(beh. Maandag)

Elke dagtocht is een mini vakantie
SnelleVliet Dagtochten, 078 - 69 20 110, dagtochten@snellevliet.nl

zomer

Fietsroute Kralingen
Gilde Rotterdam - Voor meer informatie en aanmelden 010 - 436 28 44 

12 aug

Zomermarktconcert11 aug

Documentaire: Rotterdam in de tweede wereldoorlog
OorlogsVerzetsMuseum - 14.00 uur

16 & 19
aug

Bavaria City Racing 
Rotterdam centrum - Entree gratis

16 aug

Krimp! (drijvend theater over de Krimpenerwaard)

Het theater op water start vanaf de Voorhaven aan de 
Donkstraat in Gouda - Entree € 20,- via www.bovende7everdieping.nl

18 t/m 22 
aug

Dag van de Romantische Muziek
Het Park (euromast) - Entree gratis

 
9 aug

Laurenskerk Rotterdam - 12.45 - 13.15 uur - Entree gratis
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Op 12 augustus vindt de tweede combitocht van Rotterdam naar het Grevelingenmeer, georgani-
seerd door de stichtingen RoMeO en RTM, plaats. De reis brengt de deelnemer terug in de sferen 
van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Om 9.15 uur vertrekt een historische RET-tram van het 
Willemsplein naar Carnisselande. Van Carnisselande rijdt een historische streekbus via de Hoekse 
5���� ���	���	��	�!����(�	�		�8�	�����		������8��������.����	������	���	������	���	������
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brengen waar wordt overgestapt op het MS Grevelingen voor een rondvaart over het Grevelingen-
meer. 

Koffiestop
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lunchpakket uitgereikt. De stoomtram vertrekt om 13.30 uur van de RTM Remise naar Middel-
plaat Haven. Na de rondvaart vangt de retourrit aan, volledig per bus via Voorne Putten naar het 
Willemsplein. Aankomst Willemsplein rond 18.30 uur. De kosten van deze dagvullende combitocht 
"	���
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Reserveren
U kunt reserveren voor deze tocht d.m.v. een briefkaart aan P.H. Hekking, Erfvoort 32, 2211 DE, 
Noordwijkerhout, of een e-mail aan paulenbren@ziggo.nl, of per telefoon: 06-20082503, onder 
vermelding van het aantal personen. Deelname is beperkt tot 75 personen. Naast het beleven van 
een historische reis steunt u met uw deelname het vrijwilligerswerk aan restauratie en onderhoud 
van het historische materieel van RoMeO en RTM. Raadpleeg ook de websites van RoMeO: 

www.stichtingromeo.nl, en RTM: www.rtm-ouddorp.nl. 

Wie (nog) niet op vakantie gaat, kan in het Schielandshuis het 
traditionele lot van de achterblijver ondergaan: ansichtkaarten 
bekijken. Meer dan elfhonderd ansichtkaarten uit voorname-
lijk de jaren zestig, zeventig en tachtig en verstuurd vanuit het 
Middellandse Zeegebied, vullen de muren van het Schie-
landshuis. De vele kaarten zijn een perfect souvenir van de 
hoogtijdagen van de ansichtkaart en de opkomst van vakantie 
in het buitenland.

Na de Tweede Wereldoorlog werd vakantie bereikbaar voor 
steeds meer Europeanen. Aan het eind van de jaren vijftig 
kregen in Nederland kregen werknemers recht op twee weken 
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en verder. Van de camping in eigen land, via Zuid-Europa met 
bus en vliegtuig tot complete wereldreizen tegenwoordig.
Wie op vakantie gaat, wil aan de achterblijvers graag laten zie 
hoe geweldig ze het hebben. Ansichtkaarten, al populair ver voordat vakanties gemeengoed werden, 
zijn hier hét middel voor. Een ansichtkaart is letterlijk een kaart met een aangezicht, ofwel een plaatje 
voorop. Tot 1905 mocht in Nederland de achterkant van een ansicht alleen gebruikt worden om te 
beschrijven met naam, adres en woonplaats. Een persoonlijke boodschap ging onder, naast of zelfs 
rondom de afbeelding.
De ansichtkaart is een geïdealiseerde samenvatting van de vakantie-ervaring. Net als fotomodellen 
zijn de beelden gezuiverd van storende of onwenselijke elementen. Op ansichtkaarten regent het nooit, 
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tenblauw. De kaarten zijn soms volgeschreven met een verslag van de vakantiedag, maar vaker met 
een kaal groetjes uit, kusjes of uitroepen als ‘het is hier geweldig’. Ook het vrolijke zonnetje en de 
heersende temperatuur zijn populair.
Tegenwoordig worden vakantiekaarten vaak gekocht als aandenken en niet meer naar het thuisfront 
verzonden. Het heeft immers weinig zin, je bent eerder thuis dan de kaart. De vakantiegroet gaat snel-
ler en gemakkelijker via (bulk)sms, email of sites als hyves en facebook. Maar het handschrift op een 
kaart blijft toch romantischer en persoonlijker.
Het Schielandshuis is gevestigd aan de Korte Hoogstraat 31 in Rotterdam en is geopend van dinsdag 
tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor informatie www.historischmuseumrotterdam.nl

Met stadstram, bus, stoomtram en boot!
Historische reis van Rotterdam naar de eilanden

Ansichtkaarten vullen tot 23 augustus muren 
van het Schielandshuis
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malige Jamin fabriek in de wijk te zien. De fabriek stond tussen 1887 en eind jaren zeventig op de 
plaats van het woonblok tussen de Hugo de Grootstraat en de Generaal van der Heijdenstraat. Vele 
����	��	��3��������	���	�����	�	�����	�����	����	���	��	���)	�	2������	�!������	����	��	���"��	��
groeide, tijdens de oorlog werd gebombardeerd en na de oorlog weer opbloeide tot ze in de jaren 
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van Crooswijk, want het was de grootste werkgever in de wijk. Pas in 1980 werd het pand, dat na 
het vertrek van Jamin nog een aantal jaren voor andere doelen werd gebruikt, gesloopt. Daarmee 
verdween een deel van het oude Crooswijk, en begon de bouw van een nieuwe wijk.

Wijktheater De Tamboer, Pijperstraat 37, telefoon (010) 414 17 05.

Jamin expositie in De Tamboer

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

Nieuwe foto
Een voetbalelftal uit het jaar 1957. 
Vele vaste lezers van deze rubriek zullen bekende gezichten zien maar om welk elftal en welke club gaat het hier?

Oplossing foto 21 juli 2009
Op deze foto zien we Hans van der Hoek, een Rotterdamse sportman in hart en nieren. De opname is gemaakt in juli 1962 ter gelegen-
heid van zijn pas geopende sportzaak aan de Statenweg in Rotterdam. Daarvoor werkte Hans onder meer in de winkel van zijn schoon-
���	� ������������	��'�	��7	��	�������	�.	��	�!����	!����������	��������������	�7���������	��7�	��#*+DD%�������!�����!����	�"�!!	���
De geboren Vreewijker maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut in Feyenoord 1. Han Klootwijk herinnert zich die tijd nog goed. Hij 
schrijft: “Van der Hoek woonde in de jaren vijftig in de Sparrendaal naast mijn schoolvriendje Appie Jansen. ’s Morgens gingen mijn 
broer en ik altijd via Ap naar de lagere school in het Sportdorp. Dan was het spannend als je Hans van der Hoek even kon zien.”
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stander Jan Everse sr. was. Voorts is hem bekend dat Hans – een aantal jaren van vaste waarde voor het elftal - in 1953 tweemaal voor 
Oranje uitkwam. Voor oud-sportjournalist Henk Stolk heeft de loopbaan van Van der Hoek weinig geheimen. Hij weet zelfs nog dat de 
lange spil begonnen is aanvaller. Niets leek een glorierijk verloop van de voetballoopbaan van Hans van der Hoek in de weg te staan. 
Maar pech in de vorm van beenbreuken achtervolgde hem. Hij raakte 
���������!��
����
�
	"!	��		����.���}	�	������"	!����	������������
���		������������&��*+,-���		!�	�����������	���		!�����	������
�		��
jaar bij SC Enschede. Na zijn spelerstijd was Van der Hoek trainer 
van diverse clubs, waaronder Feyenoord amateurs en Papendrecht. 

Vooral met laatstgenoemde club behaalde hij successen. Voor mevrouw Enny Haeck-Swarte heeft deze foto bijzondere betekenis. Zij 
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*BUNGALOWPARK SIMPELVELD* 
STOOM AFBLAZEN met de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij 
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ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!

Nu van € 84,- voor € 74,-
beschikbaar op 400 cm breed

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

Voile, overgordijnstof en verduisteringstof vanaf
                 p/m inclusief confectie!€ 24,95

Interfloor Celebrate

400 br van € 108,- voor € 88,50 p.m.

Woninginrichting 

Verschoor het 

juiste adres voor:

Tapijt - Bedden 

Gordijnen

Laminaat - Vinyl

Houten vloeren 

Zonwering

Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN

LAMINAAT  -  ZONWERING

Industrieweg 19  -  Krimpen a/d IJssel
Telefoon 0180 - 554890  -  fax 0180 - 594499

www.woninginrichtingverschoor.nl

Showroom open:  donderdag 10.00-17.00
dinsdag 10.00-17.00 vrijdag 10.00-21.00
woensdag 10.00-17.00 zaterdag 10.00-17.00

Wat doen wij zoal:
1. Wij verwijderen rest-inboedel (in eigen beheer)

2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering

3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat

4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties

7. Verhuizingen transport e.d.

8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen  

 c.q. te verrekenen met de ontruiming

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

Kortom een totaalpakket als het gaat om verhuizing, emigratie, overlijden, kleiner wonen

Frans de Woningontruimer
Is er voor U om de betreffende woning geheel bezemschoon op te leveren geheel 

volgens de eisen van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.
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Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel  Nederland

SIEMENS 
KOELCOMBINATIE WIT

Schiedamseweg 31 
Tel.: 010 - 477 92 10

Pleinweg 150
Tel.: 010 - 465 38 22

Beeld, geluid en witgoed
GRATIS Thuisbezorgd, gemonteerd en geïnstalleerd

U betaalt

249,-
A++ extra zuinig

Prijs € 499,-
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> STERREPARATIE

> AUTORUIT VERVANGEN

> VOORRUIT POLIJSTEN *

> KENTEKEN GRAVEREN

Molenbaan 14 - 2908 LM Capelle a/d IJssel - T. 010 - 451 62 84 - www.glasgarage.nl

Sterretje
gezocht! 

U heeft een sterretje of scheurtje in uw voorruit?
Wist u dat bij hoge temperaturen de kans 3000 x 
groter is op doorscheuren?
Dit kan makkelijk leiden tot een onherstelbare 
breuk.

Voorkom erger.
Kom nu langs bij GlasGarage en laat uw voorruit 
gratis en vrijblijvend controleren op sterretjes en 
barstjes. Verzekerd voor ruitschade? Veelal geen 
kosten voor u.

Reparatie of vervanging van uw voorruit….. 
ook op locatie.

Alle
badkleding nu 

met 30% korting!

Actie is gedurende de maand augustus geldig.

borstprothesen | prothesekleding | badmode 
nachtmode | lingerie | aanpassingen in eigen atelier 

Admiraliteitskade 81 | 3063 EG Rotterdam
tel. 010 - 214 35 00 | fax. 010 - 214 35 00
www.louisana.nl | email info@louisana.nl



De 54-jarige Althoff heeft er ook 
herinneringen aan. “Menigmaal 
trad ik er met mijn circus op, maar 
nu niet meer, want als festivalter-
rein is het plein verloren gegaan. 
Jammer”, sprak hij bedroefd. 
Het Afrikaanderplein ervoer ik 
als een heerlijk gebied. Heus 
niet alleen vanwege het speel-
tuincomplex of de grieksromeins 
aandoende achtkantige muziektent 
tegenover de ingang van de Jou-
bertstraat. Dit overdekte podium 
was afgezet met een hekwerk 
van ongeveer één meter hoog. 
Niemand waagde het er overheen 
te klimmen, zo dicht onder de rook 
van het politiebureau. Kinderen 
toonden toen veel respect voor 
oom agent en gebruikten de mu-
ziektent niet als speelgebied.

Verrukt
Af en toe stond ik er te kijken 
naar een muziekuitvoering. Ook 
die keer dat een paar opgeschoten 
knullen de muzikanten bestookten 
met overrijpe tomaten. Het brak 

hen zuur op. Omstanders grepen de 
onverlaten in de kraag en sloegen 
ze bont en blauw. Ooit deed het 
Afrikaanderplein dienst als voetba-
larena voor onder meer Feyenoord. 
Dat was ver voordat de club het 
complex aan de Kromme Zandweg 
betrok. Tijdens de oorlogsjaren 
werd het plein gebruikt voor het 
verbouwen van aardappelen, graan 
en suikerbieten.

Na die periode werd het festival-
terrein. Voor Zuid dé plek voor 
lunapark, kermis en regelmatig ook 
een bekend circus. Sarassani, Be-
ver, Toni Boltini, Althoff, Krone en 
het uit Spanje afkomstige Espagnol 
hebben er meer dan eens met tent 
en toebehoren gestaan.

Van Espagnol herinner ik me de 
leeuwendompteur, een prachtig 
volslanke zwartharige vrouw met 
gifgroene ogen, in de leeftijd van 
dertig jaar. Als knaap van tien 
raakte ik zomaar op haar ver-
liefd. Van haar voorstelling met 
vijf leeuwen was ik waanzinnig 
verrukt, al huiverde ik wel als ze 
haar Madonna-achtige hoofd in de 
muil van een van haar troeteldieren 
stopte. In bijna alle voorstellingen 
die Espagnol gaf, zag ik haar aan 
het werk.

Doorgestoken kaart
Op de kermis was de bokstent mijn 
favoriete halteplaats. Ademloos 
keek ik naar de artiesten - want 
dat waren de boksers, judoka’s en 
worstelaars - die zich op het bordes 
van de vechtarena presenteerden. 
Voor de tent waren doorgaans hon-

derden toeschouwers verzameld, 
onder wie de tegenstanders voor de 
als onverslaanbaar gepresenteerde 
kampioenen. De speaker daagde 
mannen uit het publiek uit het te-
gen zijn kampioenen op te nemen. 
Bij partijwinst was de beloning vijf 
gulden.
Dat de vechtpartijen in de ring 
doorgestoken kaart waren, had 
eigenlijk niemand door. Want ook 
de uitdager in het publiek, die 
de handschoen had opgenomen, 
hoorde bij de bokstentcrew. Henk 
Knijpinga, in de jaren tachtig voor-
zitter van de buurt- en speeltuin-
vereniging Het Brabants Dorp in 
Rotterdam, gaf dat ruiterlijk toe in 
een interview dat ik met hem had 
voor Het Vrije Volk. In zijn jonge 
jaren gold hij als een verdienstelijk 
bokser en deed hij onvoorwaarde-
lijk mee aan de succesvolle act die 
de exploitanten van de bokstent 
hadden bedacht.

Een ander spektakel was de Steile 
Wand Race in een attractie met de 
vorm van een enorme houten was-
tobbe. Achter de bovenrand waren 
staanplaatsen voor toeschouwers. 
Vanaf hun hoge plek zagen ze hoe 
mannen op een motor of opgevoer-
�	�"���B�	�������������!������	��
reden tegen de verticale wand. 
Soms ging het mis en donderden 

rijder en motor naar beneden. In 
die gevallen was het huiveren, 
want de smak was geen pretje om 
te zien. Overigens liep het meestal 
goed af. De “motormuizen” waren 
goed getraind en wisten doorgaans 
hun val te breken.

Sensatie
Op een keer deed een motorcircus 
uit Duitsland het Afrikaanderplein 
�����/������
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winkelramen maakten het publiek 
warm voor een bezoek aan de 
“sensatie van de eeuw”. Op het 
plein waren twee enorme ijzeren 
masten gebouwd, die aan alle kan-
ten met zware en verankerde tuien 
overeind werden gehouden. Tussen 
de twee masten was diagonaal een 
staaldraad gespannen. Hierover 
�		��		���������		�������B�	���
zonder luchtbanden en ook zonder 
uitlaat naar boven, onderweg al-
lerlei capriolen uithalend.
Op het koolas van het plein 
dwongen zijn halsbrekende toeren 
respect af bij de honderden om-
hoogkijkers. Echter niet bij twee 
agenten van bureau Afrikaander-
plein. Hun controle op de papieren 
van de stuntman leidde tot vertrek 
van het motorcircus. De man bleek 
niet in het bezit van een geldig 
motorrijbewijs...!

- Het Afrikaanderplein 
zo”n zeventig jaar geleden; 

met muziektent en op de achter-
grond het politiebureau en de eveneens 

verdwenen St.-Franciscuskerk Foto”s collectie 
Rein Wolters -

Onlangs was ik gast van Alberto Althoff. De circusdi-
recteur nodigde me uit voor de première van zijn voor-
stelling in Rotterdam-Overschie. Ik ben blij dat ik die 
heb aanvaard, want voor de pauze heb ik genoten van 
hoogstaande traditionele circusacts en na de tussen-
stop van eigentijds circus op de muziek van nu. Ge-
nietend van dieren en mensen in de piste, dwaalde ik 
terug naar mijn jeugd in de Afrikaanderwijk en vooral 
het Afrikaanderplein. 

Afrikaanderplein was 
jaren achtereen festivalterrein 
voor circus en kermis
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Speldjesrage
Als ik naar  Rotjeknor ga, haal ik De 
Oud-Rotterdammer bij de VVV, lekker 
genieten als ik dan  thuis ben. Nu heb ik 
een abonnement. Leuk die verhalen over 
de Spido, Jamin enz. Toen ik 10 jaar oud 
was, in 1965, brak de speldjesrage uit. 
Bij elk pakje boter een speldje; later heb 
ik die speldjes weggedaan. Een paar jaar 
geleden ben ik er weer mee begonnen en 
vooral van Rotterdam gespaard. Daarmee 
heb ik een oude vriend uit mijn jeugd  
aangestoken. Als we  bij elkaar komen, 
zijn we een weer een paar uur tien jaar. 
Op de foto mijn verzameling speldjes van 
Jamin. Als er mensen zijn die mijn verza-
meling kunnen uitbreiden dan graag.

 Fred du Buisson
Laakselaan 93
7207 NB Zutphen

Schep 
vreugde 
in ’t leven
Historicus Han van der Horst (Schiedam, 
1949) publiceerde bij uitgeverij Scriptum 
zijn nieuwe boek ‘Schep vreugde in ’t 
leven, zet de zorgen aan de kant’. Een 
bijzonder actueel thema in deze tijden 
van crisis. Zijn nieuwste boek handelt 
namelijk over de ‘Grote crisis’ in de jaren 
dertig, die zoveel leed veroorzaakte. Niet 
alleen in ons land, maar in de hele wereld. 
Toch, zo concludeert Van der Horst, lieten 
wij ons ook in die sombere tijd in de jaren 
dertig niet kisten.
Schep vreugde in ’t leven,… biedt volop 
hoop aan mensen die erg somber zijn 
onder de huidige economische crisis. 
Volgens Van der Horst ontstond er in de 
jaren dertig als gevolg van de malaise een 
volstrekt nieuwe dynamiek. Het werd een 
tijd van innovatie, van durf en doorzet-
tingsvermogen. Zwaar getroffen onder-
nemers werkten zich weer uit het dal en 
ondanks alle ellende was er volop vertier 
en beleefden de mensen nog veel plezier.
Juist díe moeilijke jaren stond de wieg 
voor nieuwe vindingen als de televisie, 
snelwegen en de ontwikkeling van recre-
atiegebieden. Het was dus absoluut geen 
periode van doffe berusting, maar juist 
een tijd voor durfals.
Met prachtige verhalen en honderden 
foto’s schetst Van der Horst een samen-
leving die, gebukt onder de malaise, de 
crisis op alle mogelijke manieren te lijf 
ging, dikwijls nog met opgewekt gemoed 
vrolijke liederen zingend ook.
Voor iedereen die de huidige crisis vreest, 
is dit boek een absolute aanrader; een 
heerlijk leesboek en prachtig naslagwerk.
Het kost 19,30 euro, telt 192 pagina’s en 
is fraai gebonden.

- Een kermisattractie zoals die jaren achtereen was te beleven op de seizoenkermis op 
het Afrikaanderplein -

- Circusdirecteur Alberto Alfthoff vindt het 
triest dat het Afrikaanderplein niet meer 

beschikbaar is voor zijn circustent -

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
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WWW.JANBEHANG.NL

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

Kleiweg 106 - 3051 GW Rotterdam
Telefoon: 010 - 418 41 74

Behangers en Schilders aanwezig.

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

ROTTERDAM (Kralingen) - IJsclubstraat 68
Tel.: 010-4145808

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Gratis offerte, ook aan huis
Altijd 3 jaar garantie
Gratis ophalen en thuisbezorgen

��������		
�������������������
��������������������������	��������

�������	
����������
���	�
��
	��	

��	�������	
�������������������� ������!����"�	�������
#	�����$%�&�&%'����
��(
	�����	�%!�����)����)�	�*
�
��������������
+��,!��+��-+���.�/�+���%%��0�+�/�+���.�/�+���%%
����		���/��.�12���3���������������(((+0
�(��+	�

 �����
�		����������

!���"���������#�$��	�	%��&'�����%��(�����#�)���	
���������

Deze
advertentie is

100
waard!
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elektrisch
verstelbaar vanaf

895
EURO

vanaf

495
EURO

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

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

Alle Topmerken
“De Griff ioen”
010-404 64 97 / 404 64 59

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

Strevelsweg 61, 3073 DT  Rotterdam

Opticien

Cuperus&Dominicus
Steenhouwers sinds 1840

r

Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

www.cuperusdominicus.nl

Bezoek onze toonzaal in de regio

Burg. van Walsum 530
3011 MZ Rotterdam
Tel.: 010 - 2709009

23 vestigingen in Nederland

Grafmonumenten, urnen, assieraden, restauratie, 
natuursteen, brons, rvs en glas

Kunt u door ouderdom of ziekte tijdelijk niet voor uw huisdier zorgen?
Wij helpen u door uw dier onder te brengen bij gastgezinnen. Bent u hersteld,
dan komt uw dier weer naar huis.

Kijk op www.thuisdieren.nl voor meer informatie of bel 010-2020040

Voor ouderen en zieken: Gastgezin voor uw huisdier

Milieubewust 
recreëren...
nabij het verstedelijkt 
gebied van Rotterdam

Tel. 06 54392492 of 0318 457 420
www.parcdeijsselhoeve.nl

Eco-woningen op eigen grond
Prijzen v.a. € 199.500,- 
incl. grond excl. btw

Interesse? Kom een kijkje nemen bij onze 
Open Huis Dagen op 7, 8 en 9 augustus 
In Nieuwerkerk a/d IJssel.

Topparken bouwt op Parc de IJsselhoeve, 
in een verleidelijk natuurgebied, een 
aantal fraaie Steen hoeves. Eco-woningen 
met een zee aan ruimte, luxueus ingericht 
en duurzaam ont wikkeld conform de 
laatste bouwnormen.

KOM NAAR 

DE OPEN HUIS 

DAGEN OP 7,8 EN 

9 AUGUSTUS
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door Aad van der Struijs

Een zeer gemeend 
‘dank-je-wel’
Kranten, tijdschriften en andere periodieken kunnen bestaan bij de gratie van 
abonnees en adverteerders. Er is wel contact tussen redactie en lezers, maar dat 
contact is niet erg persoonlijk. Het zakelijke aspect heeft vaak de overhand. Dit 
mag voor zeer veel gedrukte periodieken gelden, maar absoluut niet voor De Oud-
Rotterdammer. Deze gratis krant heeft wel abonnees, maar dat is alleen uit ser-
vice-overwegingen; speciaal voor mensen die de krant niet kunnen bemachtigen 
doordat ze ver weg wonen of slecht ter been zijn. Van de abonnees kan de krant 
dus niet bestaan, hij moet uit de advertenties bekostigd worden. Daarvan bezorgen 
we hem gratis in bejaarden- en verzorgingshuizen en 55+ complexen.

En wanneer u nog geheel op uzelf 
woont? Wel, dan kunt u iedere 14 
dagen op dinsdag (en later) terecht 
"������	��	����	��	�C����	!�"���#B!�-
alen van) de Gemeentebibliotheek, 
als in tientallen vestigingen van 
Albert Heijn, C1000, Super de Boer 
en andere super-kruideniers. De 
deelgemeentekantoren zijn afhaal-
punt, maar ook boekhandels door het 
gehele gebied. Bij voetbalstadions, 
club- of buurthuizen en zelfs bij 
enkele benzinestations ligt de krant 
voor het grijpen. Internetters kun-
nen bij http://deoudrotterdammer.
nl/pages/verkrijgbaar.php de totale 
afhaallijst zien.
Bedenk echter wel, dat de gehele 
oplage van 120.000 exemplaren 
niet bij uw afhaalplek gelegd is. Dit 
betekent, dat u de kans loopt mis 
te grijpen. Er zijn namelijk meer 
mensen in uw buurt die graag een 
krant ‘meepikken’. En als deze 
mensen dan ook nog voor hun buren 
willen zorgen, nemen zij bij elke 
afhaalbeurt zo’n 10-15 (of soms nog 
meer) kranten mee. En vanuit De 
Oud-Rotterdammer kunnen we daar 
niets aan doen.
Nu, misschien wel. Enkele jaren 
geleden is een abonnementmoge-
lijkheid voor de DOR in het leven 
geroepen voor oud-Rotterdammers 
die buiten het verspreidingsgebied 
van de krant wonen. We dachten 
toen aan Delft, Dordrecht, Gouda en 
zelfs Den Haag. Dat zich abonnees 
zouden melden uit het noordelijkste 
noorden tot het zuidelijkste zuiden 
van Nederland konden we niet 
bevroeden, maar ze zijn er wel. Toen 
er ook nog belangstelling vanuit 
het buitenland kwam, moesten we 
opnieuw aan de rekentafel.
Nu zijn er drie abonnementen: 
Nederland, Europa en de Rest van de 
Wereld. Daar De Oud-Rotterdammer 
voor iedereen gratis is, betaalt een 
abonnee geen abonnementsgeld, 

maar een jaarlijkse bijdrage in de 
administratie- en verzendkosten. Dit 
betekent de volgende bedragen:
Nederland € 49,90
Binnen Europa € 65,00
Buiten Europa € 75,00
Wanneer u (telefonisch) contact met 
De Oud-Rotterdammer opneemt 
(telefoon 0180-322575 of Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den 
IJssel), is de zaak binnen enkele 
minuten geregeld. Of kijk eens op de 
website www.deoudrotterdammer.nl 
die ook een mogelijkheid bevat u op 
te geven als abonnee.

En nu dat ‘dank-je-wel’
Uit bovenstaande valt op te maken, 
dat de lezer van DOR zeer belangrijk 
is voor de redactie. De individuele 
redacteuren ‘leven’ van het contact 
tussen lezer en hem/haarzelf. Uit 
die reacties is op te maken, dat de 
krant niet alleen gelezen wordt, maar 
ook dat de lezer zich herkent in het 
geschrevene. En diezelfde lezer 
schroomt niet op het geschrevene te 
reageren en spontaan zijn mening te 
geven.
En die spontaniteit, wat ook heel 
vaak meeleven betekent, heb ik de 
afgelopen twee weken ondervonden. 
In het laatste Spionnetje keek ik 
terug naar een gebeurtenis die op 24 
juli 2002 mijn echtgenote het leven 
kostte; de brieven en e-mails stroom-
den bij me binnen. Totaal vreemde 
mensen lieten mij dingen weten, die 
ik zelfs bij mijn (schoon)familie niet 
herkend heb. De band die ik met 
deze ‘vreemden’ voelde, heeft niets 
met een relatie lezer – redacteur te 
maken. Neen, het is een relatie mens 
– mens! En De Oud-Rotterdammer 
tekent voor zo’n relatie. Daarom 
zeg ik dank je wel tegen dié lezers, 
die ‘mijn’ 24 juli 2002 niet alleen 
hebben begrepen, maar ook hebben 
meebeleefd (http://ditisrotjeknor.nl/
ongeval/ongeval.htm).

Snippers
In oktober 2009 gaat deze krant een 
nieuwe jaargang in: Rotterdam en 
omstreken kent De Oud-Rotterdam-
mer dan alweer vier jaar. Ik ga (lees 
aub ik mag) nog niets vertellen over 
de happening die rond het vierjarig 
bestaan wordt georganiseerd, maar 
het is wel heel anders dan de vorige 
oktober-maanden. Herinnert u het 
zich nog?
In jaar 1 vierden wij ons ‘jubileum’ 
in een grote zaal in het Feyenoord-
stadion. Een artiest als Kees Korbijn, 
maar ook het optreden van onze 
columnist Gerard Cox lieten de mu-
ren van De Oud-Rotterdammerzaal 
bol staan.

In jaar 2, het was 2007, meldden 
duizenden Oud-Rotterdammerlezers 
zich voor de speciale DOR/Romeo-
tramritten door onze stad. Helaas 
konden slechts een kleine duizend 
belangstellenden een plekje vinden.
In 2008, gingen we in een weekend 
het water op met de Spido. We 
waren niet alleen; bijna 5000 lezers 
beleefden het feest mee. En wat gaat 
er in 2009, het vierde jaar, gebeuren? 
Tja, had ik maar geen zwijgplicht.

Er staat een nieuw boek op uitko-
men. Half september zullen de eerste 
exemplaren van De Fusie, geschre-
ven door Herman Romer, van de 
drukpersen rollen. Deze roman ver-
haalt van de invloed die de fusie van 
twee verzekeringsbedrijven uitoefent 
op het personeel. Na de integratie 
slaan onrust en verwarring toe. 
Botsingen van de ene bedrijfscultuur 
met de andere blijven niet uit. El-
lebogenwerk en intriges treden aan 
het licht. Karakters raken misvormd, 
relaties ontsporen en mensen worden 
aan de kant geschoven. Zelfs morele 
chantage duikt op. Dit verhaal, niet 
ontbloot van licht satirische trekjes, 
voltrekt zich tegen het slot van de 
jaren zestig. Lees wat zich achter het 
bolwerk van zekerheid en bescher-
ming afspeelt.
Herman Romer heeft de geschied-
schrijving achter zich gelaten en 
laat nu als romanschrijver van zich 
horen. Hij debuteerde met de novelle 
De nachtegalen zingen niet meer en 
publiceerde ruim veertig boeken, 
B���	�	������B���	��&��*+�*���������
de Anna Blamanprijs voor literatuur. 
In 2004 ontving hij de Laurenspen-
ning, de culturele onderscheiding 
van Rotterdam.

Vernieuwingen
Ik ben blij in 1937 geboren te zijn. 
Wat ik in mijn 72 levensjaren heb 
meegemaakt, grenst aan het ongelo-
felijke. Ik zag televisie komen, later 
zelfs kleurentelevisie. Ik hoorde in 
oktober 1957 dat de Sputnik om de 
aarde cirkelde; tegenwoordig kijk ik 
via satelliettelevisie naar elk land dat 
ik wil zien.
Ik verbaasde me in 1953 dat foto’s 
������	������������
��B��������	��
worden overgebracht. Weliswaar in 
zwart/wit en vol atmosferische sto-
ringen, maar je kon binnen zes uur 
onderscheiden wat er aan de andere 
kant van de wereld was gebeurd. 
Nu hebben we Internet en kan de 
grootste sukkel binnen tien seconden 
een kleurenfoto naar wie dan ook 
zenden. Met een webcam en micro-
foon kunnen personen ‘waar-ook-
ter-wereld’ jou rechtstreeks zien en 
horen. De kleinkinderen in Australië, 
USA of Zuid-Afrika vertonen live 
in full colour hun kunstjes voor je. 
En zo zijn er sinds 1937 veel dingen 
veranderd. Soms denk ik, dat er niets 
meer vernieuwd kan worden. Wel, 
dat heb ik mis!
Verleden week ontving ik een pers-
bericht van de Nederlandse Spoor-
wegen. Ik laat u even meelezen:
“Het aanbrengen van hekwerk onder 
spoorbomen zorgt dat voetgangers 
�����������	
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gesloten bomen door gaan. Dat con-
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De door TNO uitgevonden oplos-
sing ziet er uit als op foto 1:

Ik dacht dat ik droomde. Was dit 
nu dé oplossing van het probleem, 
�����������	��	��	��B	��	�����	��
meer onder een spoorwegboom 
konden doorkruipen? Moesten 
dure instanties, met daarbij dure 
‘uitvinders’ iets presenteren, dat de 
Nederlandse mensheid al sinds 1920 
kent? 
Ik dook mijn foto-archieven in en 
kwam een foto uit de Voetcollectie 
tegen. De onderstaande foto toont de 
Rose-Spoorstraat tussen Rosestraat 
en Oranjeboomstraat in de jaren 
vijftig. Op deze foto zijn zowel in 
gesloten stand als in geopende stand 
de afsluitbomen te zien. Duidelijk 
is, dat bij gesloten stand iemand niet 
eventjes onder de afsluitboom door 
glipt.

Jullie zien het Nederlandse Spoor-
wegen, wij waren vroeger zo dom 
nog niet! Misschien gaan jullie 
binnenkort de stoomlocomotief nog 
uitvinden. Wie weet.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- In 2007 wilden duizenden DOR-lezers met de tram mee -

- De door TNO uitgevonden oplossing -

- En zo was het vijftig jaar geleden -
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fauteuils

bankstellen

0181 - 452 321

Fauteuils
Relax fauteuils
Sta-op fauteuils
Oor fauteuils
Bankstellen
Eetkamerstoelen
Eethoeken
Kasten
Sfeerhaarden
Vloerkleden
Lampen
Accessoires
Complete 
woonprogramma’s

Wegens enorm 
succes verlengen 
wij deze actie tot 
31 augustus 2009

Meubelcentrum Zuidland
Kerkweg 17
3214 VB Zuidland
Tel. 0181 - 452321

DEALERADRESSEN:
Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124
2983 LG Ridderkerk
Tel. 0180 - 480870

NIEUWE LIEFDE?
Singles van 40-85 jaar

landelijk bestand
lid BER

Tel: 015-8894807
Mob: 06-41625181

www.40PlusRelatie.nl

Adressen en telefoonnummers:

Rotterdam
Hesseplaats 72, tel.: 010-4212614
Keizerswaard 99, tel.: 010-4822762
Langenhorst 251, tel.: 010-8001070

Dordrecht
W.C. Sterrenburg, P.A. de Kokplein 138,
tel.: 078-6175351

Capelle aan den IJssel
K.C. de Koperwiek, 
Centrum Passage 55, 
tel.: 010-4588170

Nieuwerkerk aan den IJssel
W.C. de Reigerhof 84, 
tel.: 0180325234

www.pietlap.nl Schijf u in op onze website en ontvang als eerste onze aanbiedingen

OUD ROTTERDAMMERTJES

Ideaal Makelaardij vraagt voor 
haar relaties: goed gestoffeerde 
en/of gemeubileerde woningen te 

huur in geheel Zuid-Holland. Redenen voor 
verhuur:  Als u woning lang in de verkoop 
staat. Als u (tijdelijk) naar het buitenland 
vertrekt. Als u wilt beleggen in vastgoed.
Neem contact met ons 
op voor meer informatie. 
Tel.nr.: 010-2460905/
Fax:010-2469011/
info@ideaalmakelaardij.nl

Den Haan den Haan 010-4125790 erk. 
ondernemer K.v.K. 111.289. Koopt hele & 
ged. inboed., eiken, klass., barok, lodewijk, 
schilderijen, kleding & algeh. ontr. ook vloer-
bedekking. Jonker Franshof 8, R’dam. 
Tel.06-53703110.

Foto’s Jan Roovers en henk Hartog bekijken/
bestellen. www.fotovanrotterdam.nl

www.eiwitdieet-online.nl 
Goedkoopste Pro10 eiwitdieet site. 
Zelf je startpakket samenstellen! 
De pakketten zijn evt. af te halen 
in Rotterdam.

Ontvang voortaan 
De Oud-Rotterdammer in uw 
brievenbus. Vul de bon in op pag. 22 of 
www.deoudrotterdammer.nl en voor 49,90 
euro per jaar ontvangt u 
De Oud-Rotterdammer thuis.

ideaal
makelaardij o.z.

HUIZEN

INBOEDELS

FOTO’S

VERZORGING

ABONNEMENTEN

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

EHS - Edwin van den Hoonaard Schilders
Speciale prijs

Nu sausen, wit vanaf 5 euro per meter incl. materiaal. 1 keer
Nu sausen, kleur vanaf 6 euro per meter incl. materiaal 1 keer

Schilderwerk vanaf 32 euro per m2 1 keer
Bel voor een afspraak: 06-46710749 of 010-4722534
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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.TANTE POST

Tramlijn 12
In zijn column van 7 juli vertelt Gerard 
Cox dat hij met tramlijn 12 naar Schie-
dam reed. Zelf geboren in 1936 en bijna 
mijn hele leven wonend in Schiedam 
weet ik niet anders dan dat Schiedam 
alleen te bereiken was met de tramlijnen 
4 en 8. Ze reden tot de rotonde op de 
Koemarkt en maakten weer kop richting 
Rotterdam ongeveer voor de toenmalige 
Hema en woninginrichtingbedrijf Wil-
lems en Ernsting aan de Rotterdamse-
dijk. Via een aftakking, die achteruitrij-
dend vanaf de Koemarktbocht naar de 
Broersvest kon worden bereikt, konden 
de trams van lijn 4 of 8 even wachten 
op hun beurt van vertrek naar Rot-
terdam als er eens teveel 4-tjes of 8-tjes 
achter elkaar waren aangekomen. Vanaf 
die aftakking vertrokken soms ook extra 
trams voor Schiedamse kindertjes die 
met de Stichting Licht en Lucht naar het 
RTM-station in de Rosestraat moesten 
worden gebracht voor wat vakantiever-
tier aan de stranden van Oostvoorne. 
Verder is de column vaak het eerste 
dat thuis gelezen wordt, met name 
doordat ik een oude schoolgenoot ben 

van Gerard op de R.K. Thomas Morus 
kweekschool aan de Jan Kruijfstraat in 
Rotterdam ten tijde van directeur Teuns. 
En daarover zijn ook heel wat verhalen 
te vertellen

aad.luijsterburg@caiway.nl
------------------------------------------------
Geachte redactie
Met zeer veel interesse lees ik altijd 
de stukjes van Dick van der Polder en 
vooral het laatste over de wielersport. 
)	���	!	��!�"���	�������	��B���������
op de Ommoordseweg was wielerclub 
De Rotterdamsche Leeuw. Zelf werd 
ik daar in 1940 clubkampioen. Men 
had hier vier wielerparkoersen; een van 
10 km waar op de woensdagavonden 
wedstrijdjes werden gereden; een van 
40 km via Zevenhuizen, Waddinxveen, 
Moerkapelle en terug; een van 60 km 
die nóg verder ging, via Boskoop en een 
100 km parkoers naar Kudelstaart en 
terug. De Rotterdamsche Leeuw werd 
midden jaren 30 opgericht uit onvrede 
met het beleid van wielerclub Apollo en 
had het clublokaal in Musis Sacrum op 
het Vredenoordplein. In 1940 is dit ge-
bombardeerd en is men gaan zwerven.

De kleedlokalen voor de wegwed-
strijden waren in café Biesheuvel op 
de Terbregseweg; voor het Alexander 
wielerbaantje dat in de crisisjaren 30 

	"������	����!���	���	������B�
�-
project en later bij café Van Driel op 
de hoek Rottekade. In die jaren had 
Rotterdam vijf wielerclubs; op zuid 
Feijenoord en op de rechtermaasoever 
Apollo, RC Rotterdam, De Pedaalrid-
ders en De Rotterdamsche Leeuw die 
allen zijn opgegaan in de wielerclub 
Ahoy. Howard Wing heeft jarenlang 
een bedrijf in reclamematerialen gehad 
in de Overschiese Dorpsstraat waar ik 
tot in de jaren 50 voor mijn werkgever 
reclame bestelde. Na de oorlog was 
het parkoers in de Oude Plantage zeer 
gezellig met veel publiek. Ook de ge-
noemde Wim Weeda heeft hier gereden. 
Van de genoemde Thijs Alblas heb ik 
nog foto’s van een  wielerteam waarin 
hij opgesteld was.

H.Schouten
henkenanschouten@hetnet.nl

------------------------------------------------
Gerard Cox
Als geboren en getogen Maastrichtse, 
ben ik met mijn, na 38 jaar verwor-
ven, Rotterdams accent, nog steeds 
onderweg naar mijn ‘Mestreech’. (sorry 
Gerard, zo schrijf je dat). Mooier had 
Gerard het niet kunnen samenvatten. 
De stad Maastricht, de kroegen, de 
sfeer, het Vrijthof, etc. 42 Jaar geleden 
werd óók ik daar verliefd op een Rot-
terdammer boven op de St.Pietersberg, 
kortbij de Jeker. Wij hebben elkaar ook 
eeuwige liefde gezworen. Ik hoef niet 
te zoeken. ‘Mijn Gerard’ zit nog steeds 
naast mij! Mestreech is mijn moeder 
en Rotterdam mijn geliefde. Bedankt 
Gerard voor de ode aan ‘Mestreech’ in 
De Oud-Rotterdammer.

Ricky Romers-Nelissen
De Brouwer 34
3343PB Hendrik Ido Ambacht
0786812114
rickyromers@hetnet.nl

------------------------------------------------
Reünie Kruininger Gors
Groot feest bij Kampeervereniging 
Landzicht op het Kruininger Gors. 
Opgericht op 14 augustus 1949 vieren 
zij dit jaar het 60-jarig bestaan. In de 
notulen van de oprichtingsvergade-
ring lezen wij dat de vereniging werd 
opgericht door veertig bewoners met 
het doel  “Hun vaste standplaats te 
verzekeren en vrij te blijven kamperen 
en ongeregeldheden zoals water-
voorziening en toiletkwesties enz. te 
kunnen oplossen”.  In die zestig jaar 
is veel gebeurd, zo werden vroeger de 
(tent)huisjes ‘s winters afgebroken en 
in het voorjaar weer opgebouwd. Ik 
sprak met de 63-jarige Cor Put, al 27 
jaar bestuurslid en volgens zijn eigen 
woorden, nog voor de oprichting van 
Landzicht, op het terrein verwekt. Zijn 
vader was een van de eerste bestuursle-
den. In die eerste naoorlogse jaren (en 
nu nog) was men de koning te rijk als 
men een plekje op het Kruininger Gors 
had. Het 60-jarig bestaan wordt gevierd 
met een lange reeks festiviteiten, de 
hele zomer door. Zo was zaterdagavond 

25 juli, op de Hollandse avond, het 
Hoogvlietse Smartlappenkoor “Tranen 
met Tuiten” te gast op het Gors. Dit 75 
man/vrouw sterke 50+ koor zorgde voor 
een onvergetelijke avond. Samen met al 
het Hollandse eten. Ik zag stamppotten, 
poffertjes, haring, pannenkoeken, mos-
selen en zelfs oliebollen voorbijkomen. 
Naast alle andere festiviteiten wordt er 
zaterdagmiddag 15 augustus een grote 
reünie georganiseerd voor alle leden 
en oud-leden van Landzicht. Er zijn 
nog wat oud-leden kwijt en u kunt zich 
opgeven via www.landzicht.org . Daar 
vindt u trouwen meer info over deze 
bejaarde, maar nog krasse vereniging. 
Extra vermelding verdient het grote 
feest op vrijdagavond 14 augustus. Dan 
is er een band die muziek uit de jaren 
60/70 speelt, een garantie voor een 
heerlijke avond.

Niko Kok
Sagiusstraat 22
3195 BL Pernis-rt
010-4381465 - 0621-531290
n.kok1@chello.nl 

------------------------------------------------
Geachte redactie
Na vijftien jaar in het buitenland, ben 
ik sinds kort terug in Nederland. Ik 
kreeg van mijn jongste zusje een stapel 
Oud-Rotterdammers, waarbij die van 6 
augustus 2008. Hierin staat een Mijmer 
Zuidhoekje over het Noordereiland, 
waar ik ben geboren en getogen. 
Ongetwijfeld hebben meer Eilanders ge-
reageerd, maar ik wil u toch wijzen op 
wat onjuistheden in de tekst en onder-

schriften bij de foto’s. De bovenste foto 
klopt helemaal; ik herinner me dat een 
paar huizen van de hoek met de Willem 
Barentsstraat een kuiperij was en aan 
het eind op de hoek met de Maaskade 
het café van Dorewaard. Dochter Alie 
heeft mijn hele schooltijd bij me in de 
klas gezeten, zowel op de kleuterschool 
als op de Willem Barentsschool.
De tweede foto laat de winkel zien van 
Wilberdink en Drom zat rechts op de 
PH-kade en niet links in de PA-straat. 
De winkel van Van Bommel (mijn 
ouders) of “Bommel” in de volksmond, 
lag verderop in de PA-straat op de hoek 
met het Prins Frederikplein. Alleen 
de winkel was toen allang, net na de 
oorlog, verkocht aan Henk en Bep 
Groenendijk en ten tijde van de foto 
was de familie Taal de eigenaar.
Mijn oudste zuster Leny, was inder-
daad goed in babysitten en is tot haar 
huwelijk zeer actief geweest in het 
lokale jeugdwerk. Onder auspiciën van 
de Wilhelminakerk beheerde zij het 
clubhuis op de hoek van de PH-kade en 
de Feijenoordstraat. Denk hierbij ook 
aan de zomervakanties naar kamphuis 
Fijnoord in Ermelo. Verder kende ik 
alle namen, mensen en gebeurtenissen 
genoemd in het artikel en ik wil u com-
plimenteren met uw krant, waarnaar 
vele (oud) Rotterdammers die ik ken 
elke twee weken uitkijken.

Wim van Bommel
p/a Oostmaaslaan 822
3063 DL Rotterdam
wvbommel@gmail.com

Vijftig keer reünie 
September 1957 begonnen twee groepen meisjes aan de huishoudschool in de 
Schietbaanstraat in Rotterdam aan de driejarige vooropleiding tot lerares in het nijver-
heidsonderwijs. Directrice was mevrouw M.A Bourguignon. Je moest minimaal een 
getuigschrift hebben van twee jaar primaire opleiding aan een huishoudschool.
De meisjes kwamen uit alle windstreken en waren soms uren onderweg om de oplei-
ding te volgen. Het was een nieuwe opleiding; alle proefwerken, verslagen en cijfers 
werden opgestuurd naar het Ministerie van Onderwijs. Aan de hand daarvan werd 
besloten of de opleiding zou blijven bestaan. Het waren leuke lessen, waarin hard 
gewerkt moest worden. We waren tot de kerstvakantie op ‘proef’; waren je cijfers niet 
voldoende, kreeg je soms nog een herkansing tot de paasvakantie, of je moest direct 
stoppen. Uiteindelijk kregen achttien meisjes het felbegeerde diploma. Er werd een 
examenfeest georganiseerd bij een moeder in de Dr. de Visserstraat in Rotterdam. 
Dit ging op z’n Amerikaans; iedereen bracht iets te eten of te drinken mee. Sterke 
drank was uit den boze, we kregen bowl; heel gezellig. De meesten van ons kozen een 
vervolgopleiding tot lerares tekenen, stofversieren, huishoudkunde of naaldvakken 
of gingen alsnog werken. Afgesproken werd de vrijdag voor moederdag een reünie 
te houden. De ‘vriendjes’ werden besproken in de volgende jaren, de verloving, (dat 
was toen nog in de mode), trouwerijen, kinderen enz. Ieder jaar was het een geklets 
van jewelste. Zo erg dat de gastvrouw de buren op de galerij in de Dr. de Visserstraat 
waarschuwde met het gezegde: “Vrijdagavond komen de meisjes weer.”

Na 40 jaar is deze foto gemaakt. Toen de gastvrouw verhuisde naar de Alexander-
polder verhuisde de reünie mee. Na het overlijden van onze reüniemoeder komen we 
in Emmen bij elkaar. Dit jaar in augustus voor de 50e keer. Alle meisjes, inmiddels 
senioren zijn nog in leven, evenals enkele docenten, waaronder de tekenleraar. Wij 
hopen dat de reünie nog heel lang door kan gaan.                                

Truus van Bodegom 

Nievelt Goudriaan 
Ik heb een aantal jaren als machinist bij Van Nievelt Goudriaan gevaren. Dat was 
mijn grootste binding met Rotterdam. Als verzamelaar en scheepsspotter van 
scheepsfoto’s heb ik echter nog steeds de volle belangstelling voor de havens van 
Rotterdam. Ik heb nog een aanvulling op het artikel in De Oud-Rotterdammer van 
07-07-2009 en de reacties van 21-07-2009.  Van Nievelt Goudriaan was vanaf 1951 
tot begin jaren zeventig eigenaar van het Rotterdamsch Rijnvaartbedrijf (RRB). 
Zodoende lagen er ook wel eens coasters van de Maatschappij aan de Westerkade. 
Zelf heb ik er gelegen in 1962 met de MUPHRID-N (1952-1964) (verkocht) voor 
reparatie en laden of lossen. De MAASYM-N (1952-1963) (23-07-63 op de rotsen 
Punta de la Estaca, Noord Spanje gestrand, gebroken en gezonken) lag er minstens 
eenmaal (zie bijgaande foto’s). 

L.Bot
Rozenburg - bot00238@planet.nl



Reünie Ds. A.R. Rutgers-
school Rotterdam-Blijdorp
Zaterdag 13 maart 2010 is er een reünie 
voor oud-leerlingen in de jaren 1948 tot 
1955. Wij zoeken: Wim Tolenaar, Joop 
Eck, Bep v.d. Wetering, Nel van Ast, 
Wina Blok, Ria Korthuis, Kokkie v.d. 
Giessen, Cilla Bestebreur, Max Alberts, 
Meindert Westendorp, Marius Tolenaar, 
Ali Bik, Hanny Boesschoten, Jansje 
Blok, Annet van Bockhoven, Sonja 
Kalmijn, Henny Baas, Leo Groeneweg, 
Else v.d. Ende, Tineke van Veen, Gitta 
van Lier, Ineke Elferink, Louise Joosten, 
Mien de Lang, Emmie Wolters, Ria 
Boesschoten, Jan de Smit, Herman v.d. 
Borden, Ben Koppenol, Marian van 
Straaten, Teun Hokke, Margré Verrijp. 
Alle informatie kan worden doorgegeven 
aan:

Frits ‘t Hart
Seine 43

2911 HG Nieuwerkerk aan den IJssel
0180-324808
fritshart@planet.nl

-------------------------------------------------
W.C. ‘t Hart & Zn., Instrumen-
ten – en Apparatenfabriek NV
In het Gemeentearchief Rotterdam, 
Hofdijk 651, 3032 CG Rotterdam, 
openingstijden dinsdag t/m vrijdag 09.00 
t/m 17.00 uur zijn dossiers over de ge-
schiedenis van het bedrijf W.C. ‘t Hart & 
Zn., Instrumenten – en Apparatenfabriek 
NV raadpleegbaar onder toegangsnum-
mer 1491. Nadere inlichtingen kunnen 
verkregen worden bij Frits ‘t Hart, Tel. 
0180-324808 of fritshart@planet.nl
-------------------------------------------------
Senioren bridge vereniging 
Larenkamp
Op 14 september starten wij weer 
onze bridgecompetitie t/m 10 mei. Op 
maandag aanvang 13 uur einde +/- 16.15 

uur in de grote zaal van gebouw De 
Larenkamp aan de Slinge. Wij zijn te 
bereiken met bus 70-71-64-63. Stopt 
voor het gebouw. Ook met tramlijn 25 
halte langenhorst+/- 5 min lopen . Hebt 
u interesse bij ons te komen bridgen? 
Wij kunnen nog enkele nieuwe leden 
verwelkomen. Wij spelen in drie groepen 
A.B.C. Hebt u interesse, neem dan 
contact op met:

Anke Marchesi, 010 2102542
Jaap v t Hof (voorzitter), 010 4804807

-------------------------------------------------
Foto gezocht!
Wie kan mij helpen aan een foto van 
Arie Maaskamp. Arie was schoenmaker 
en had van 1926 tot 1931 een schoenen-
winkel in de Volmarijnstraat 75a. Arie 
was getrouwd met Anna Kleijn.

Frans Maaskamp
024-6750248
f.maaskamp@hccnet.nl

-------------------------------------------------
Voetbalclub F.C. Santiago
Dit betreft een voetbalvereniging uit de 
jaren ’70 uit het Oude Noorden. Deze is 
in de jaren ’70 opgericht door eene Wim 
Kalkman met zijn vrouw Dien Kalkman. 
In een woning gelegen aan de 1e Pijnac-
kerstraat werd een bestuur samengesteld. 
Het was ten huize van de Arie Teunisse 
en ondergetekende werd benoemd tot 
tweede voorzitter, de heer Kalkman tot 
eerste. We hadden een trainer afkomstig 
uit Australië, maar hij woonde gewoon 
in de Waterloostraat. Zijn naam is mij 
helaas ontschoten, maar hij had wel in-
zicht. We trainden op een voorveldje van 
Het Vrije Volk (Slaak) en gingen de RVB 
in als deelnemende sportvereniging F.C. 
Santiago. De vereniging kwam bij vele 
clubs over vanwege het regime Santiago, 
waar toen een beruchte warboel aan de 
gang was. Maar dit was een puur Rotter-
damse club. Het heeft bestaan tot 1976 
of 1978. In ieder geval meer dan vijf 
jaar. Toen is het opgehouden te bestaan. 
Het kreeg helaas geen bijval, gezien 
de naam, die niet bepaald gunstig was. 
Hoewel men later begrip kreeg voor de 
mensen die lid waren van deze vereni-
ging en hun aan minimum clubhuisves-

ting zich zo kon verenigen tot een hechte 
familie. Een verband bestaand uit echte 
Nooderlingen! (met een paar Crooswij-
kers erbij). Het eerste clubhuis was in de 
Zaagmolenstraat, waarvan een bewoon-
ster de kelder verhuurde. Dat was best 
gezellig met wat muziek van Corrie 
Konings en vader Abraham en dat soort 
muziek. Van lieverlee werd ’s nachts wel 
eens een plaatje te luidruchtig gedraaid, 
zoals Huilen is voor jou te laat. Dat werd 
de huiseigenaar na honderd keer even 
teveel. Later werd er een nieuw clubhuis 
gevonden aan de Zwaanshals 133. Onder 
de woning van de heer en mevrouw 
Kalkman. Een oude winkel werd omge-
toverd tot clubhuis/ café, met alles er op 
en er aan; tafels, stoelen, bar, interieur, 
muziek benodigdheden, luidspeakers, je 
kon het zo gek nog niet opnoemen. Het 
mooiste was dat de eigenaren zo naar 
bed konden gaan (trapje op) en huilen 
is voor jou te laat was er niet meer bij. 
Het was een Kom uit je bedstee, mijn 
liefste, het derde moest al om kwart over 
negen aan de slag. Het is een mooie tijd 
geweest en ik vraag me daarom af waar 
al die mensen zijn gebleven. Waarom 
geen reünie voor allen die nog leven? 
Ik heb geen internet etc anders had ik 
het zelf geregeld, maar wie kan dit wel? 
Ik herinner mij onder andere nog de 
volgende namen:
G. Riteveld, H. Vink, Ria Stam en Elly 
de Lange, J. v.d. Weyden, H. de Winter, 
J. Engelman, F. Hardeman, R. v.d. Berg, 
W. Stevense, A. Teunisse, J. Teunisse, fa-
milie Kalman, Ton Tillo, Pa Tillo, Bor de 
Wolf, J. Engelman, G. de Ridder e.a.

J.G. Termaaten
Campanulastraat 16
3053 VA Rotterdam
010-2189249

-------------------------------------------------
Meester Rijkeschool
Op 9 mei 1940 vertrok ik met ongeveer 
60 kinderen van klas 3 van de Meester 
Rijkeschool, Putsebocht, Rotterdam-
Zuid voor het Pinksterweekend naar een 
vakantiehuis in Ulvenhout (NB). De vol-
gende dag werden wij overvallen door 
de Duitsers en kwamen wij knel te zitten 

tussen oprukkende Duitsers en de ons 
te hulp snellende Fransen. Onze leraren 
wisten niet beter te doen dan te vluchten 
richting België, tegelijk met de in paniek 
terugtrekkende Nederlandse soldaten 
en geëvacueerde mensen uit Breda. Pas 
tien dagen later kwamen we behouden 
in Rotterdam terug. Ik vraag me af of er 
nog medescholieren in leven zijn van die 
groep. Zo ja dan zou ik graag iets van ze 
vernemen. Een paar namen kan ik me 
nog herinneren; Jopie Bul, Tichelaar, 
Coby Tuk, Stien de Man, Jansje Schid, 
Wijngaard, Bep Groenendaal, Tanny 
Vink, Wies van der Jacht, Leo Rietveld 
en Rinus Berwald. 

Leo Martens
Molenveldsingel 33
6981 JP Doesburg
0313-472380

-------------------------------------------------
Adamshofstraatschool  
1946/1953
Elke keer als ik van m’n broer weer 
een stapeltje De Oud-Rotterdammers 
ontvang, ben ik steeds benieuwd of er 
wat over deze school wordt vermeld. 
Op de reunie’s  heb ik in totaal zo’n 4 
klasgenoten ontmoet en dan vraag ik me 
af, waar is de rest? Want van een klas 
van +/- 40 leerlingen moeten er toch 
behoorlijk wat mensen zijn die DOR 
ook lezen. Zomaar wat namen uit die 
periode;  Henk.v.d Giesen, Bram Loeve, 
Jan Vonk, Nellie Ham,  Ab Breedveld, 
Jannie Horsman, Jannie Verhoef, Ben 
v.d. Schaaf, Harrie Nieuwstraten, Jan 
Peper. Waar zijn ze gebleven ?  

Reacties naar: 
leendenouter@casema.nl

-------------------------------------------------
Familie Zurel
Wie weet iets van de familie I. Zurel. Zij 
woonden op de 1e Weenastraat 6, Rot-
terdam, rond 1940 (ook Bloemenkiosk 
Frederik, perron station Hofplein). En de 
familie Prins uit Zuid-Afrika?

R. Huizenaar
Ringerplaats 68
3061 BE Rotterdam
010-4523501
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toestemming van de uitgever.

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
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Tel:  0180 – 32 25 75
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Redactie: 
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs, 
Peter van Zwienen, 
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Fred Wallast
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Tamara Wallast, 0180-322575

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

�� Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

 ��€ 49,90 (in Nederland)                    ��€ 65,00 (binnen Europa)                   � € 75,00 (buiten Europa)

Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats
 Telefoon
 E-mail
 Ingangsdatum

Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters Tussenvoegsel         Achternaam
 Adres
 Postcode                   Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

Reünie Tamboer- en Showkorps Lombardijen 
Het Tamboer- en Showkorps zoekt oud-leden voor de reünie op vrijdag 9 oktober 
2009. Het Tamboer- en Showkorps Lombardijen is opgericht in september 1962.
Lombardijen was in die tijd een wijk in opbouw met grote gezinnen die uit de oude 
wijken van Rotterdam kwamen. Het showkorps was voor vele leden, het  bestuur en 
begeleid(st)ers een leuke hobby. Toen we eenmaal een repertoire hadden, werden 
we bij veel evenementen uitgenodigd. België, Duitsland en Frankrijk waren geen 
uitzondering. Ook in Lombardijen waren we goed bezig, met onder meer de lampion-
nenoptocht op Koninginnedag, het openen van de Zonnetrap, diverse optredens voor 
de winkeliersvereniging en niet te vergeten optredens in De Kuip. Het showkorps 
was een goede ambassadeur voor Rotterdam. Helaas bestaat de vereniging niet meer. 
Er zullen ongetwijfeld nog veel oude foto’s in een doos of kast liggen. Neem die dan 
mee naar deze reünie. Dus oud-leden, wil je elkaar weer eens zien en herinneringen 
ophalen, dit is je kans!
John v.d. Meulen 010-4820339
Angela Tigchelaar 010-7859614
John van Vliet      010-4822510
http://www.freewebs.com/lombardijen/index.htm
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Puzzel mee en win !!!
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46 33 18 67 15 22 32 77 53 3 82 11 39 83 20

79 43 68 35 86 51 74 29 71 26

76 33 25 - 59 14 54 39 44 5

Horizontaal
1. gemengde balsport; 7. kleine modewinkel; 12. Chinese vermicelli; 13. altijd 
(steeds); 14. landbouwgrond; 15. United Kingdom (afk.); 17. pianostoeltje; 
19. plaats in Gelderland; 21. familielid; 22. soort braadpan; 24. knettergek; 
27. katoentje voor een lamp; 28. plaats in België; 30. werkschuw (loom); 31. 
tenger (frèle); 32. knaagdier; 33. sterk ijzerhoudende grondsoort; 35. neer-
slag; 37. drankenbuffet; 38. in de grond levende zoogdieren; 41. snijwerktuig; 
42. tropische vrucht; 44. plaats in Noord-Holland; 46. iemand die door moed 
uitblinkt; 47. witte vlek op het voorhoofd van een paard; 48. vereniging van 
bewonderaars van een artiest; 49. Arabische vorst; 50. met spoed (Lat.); 52. 
Europeaan; 54. plaats in Italië; 56. horizon; 58. pesten; 61. elektrisch geladen 
metalen deeltje; 62. oud burgemeester van Amsterdam; 64. vreemd (raar); 
65. autoped; 67. laagte tussen bergen; 68. zangstem; 70. niet gekookt; 72. 
internationaal (afk.); 73. iemand die in een orkest de pauken slaat; 76. droog 
bij sherry; 77. onderofficier (afk.); 78. grafsteen; 79. plaats in Limburg; 81. 
windrichting (afk.); 82. rivier in Engeland; 83. muze van het minnedicht; 84. 
brandstof; 86. doen alsof iemand niet bestaat; 87. zonder geld (blut).

Verticaal
1. genotmiddel om op te kauwen; 2. regia majestas (afk.); 3. brand; 4. 
boomsoort; 5. alcoholische drank; 6. drietenige struisvogel; 7. dameshand-
werk; 8. droogoven; 9. een explosief (afk.); 10. persoonlijk voornaamwoord; 
11. Friese sport; 16. herkauwend zoogdier; 18. nachtroofvogel; 20. deel van 
oor; 21. meisjesnaam; 23. aardpeer; 25. ceintuur; 26. meisjesnaam; 27. 
geparachuteerde soldaat; 29. sterrenkijker; 32. koopman (zakenman); 34. 
rood (Engels); 36. confl ict (twist); 37. dansfeest; 39. dun opgerold wafeltje; 
40. ruwe aardolie (petroleumether); 42. Amerikaanse jazzstijl; 43. waarde 
vriend; 45. voormalig Chinees leider; 46. aanmoedigingskreet; 51. rivier in 
Oostenrijk; 53. boomsoort; 54. hersenschim (inbeelding); 55. oevergewas; 
56. maalstroom; 57. hemellichaam; 59. effen (vlak); 60. plaats in Amerika; 62. 
slaginstrument; 63. hechtplant (heester); 66. Toegepast Natuurwetenschap-
pelijk Onderzoek (afk.); 67. mannetjesbij; 69. technisch secundair onderwijs 
(afk.); 71. asvaas; 73. boomvrucht; 74. geestdrift; 75. ambtsgewaad; 78. oce-
aan; 80. huisdier; 82. directeur-generaal (afk.); 85. sociale zekerheid (afk.).

In de vorige krant was er uitgebreid aandacht voor de komende reünie van de havenvakschool. Organisator Frits Bom 
belichtte de plannen en vertelde over ‘zijn’ school. Het wekt onder de trouwe puzzelaars waarschijnlijk geen verwon-
dering dat de oplossing van de puzzel teruggreep naar dit evenement. De oplossing luidde dan ook:

De beste havenvakschool ter wereld
 
De reacties waren overweldigend. Evenals het aantal puzzeloplossingen. De lezers van deze krant zijn, zoals wij al 
vaker zeggen, nu niet op vakantie, maar puzzelen massaal mee, zoals bleek uit de bijna 1500 oplossingen die op de 
redactie binnen kwamen. Uit al die oplossingen trokken wij weer vijf prijswinnaars. Dat zijn ditmaal;

J. Jelier – v.d. Berg, Capelle aan den IJssel
M.A. de Wit, Rotterdam
H.J. Leening, Schiedam

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publice-
ren wij weer een leuke kruiswoordpuzzel. De puzzelaars 
van deze week dingen weer mee naar vijf exemplaren 
van het boek Rotterdam 1941 van Ben Laurens.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens 
met de letters uit de genummerde vakjes een woord of 
slagzin vormt. 

U kunt uw oplossing VOOR WOENSDAG 12 AUGUSTUS opsturen naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel

Of, nóg eenvoudiger, stuur uw oplossing in 
via de website www.deoudrotterdammer.nl

P. Veenstra, Nieuwerkerk aan den IJssel
H. Bijl, Rotterdam

Elzendaal
Mijn kinderen vroegen mij mijn levensverhaal op te schrijven. Ik ben begonnen met 
oude foto’s op te zoeken en kwam een schoolfoto tegen van de kleuterschool aan de 
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van sigarenwinkel De Uitbouw aan de Lange Geer. Wie kan mij nog vertellen hoe de 
juffrouwen heten. Een paar jaar geleden ben ik nog eens gaan kijken; de school staat 
er nog en wordt gebruikt door een of andere instantie. De kapstokken zijn er nog.
Wie kan mij helpen?

<
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Retiefstraat 52 
3851 AM Ermelo 
0341556856 
e.kamp20@chello.nl

Het huidige Manhattan werd destijds 
door Pierre Minuit van de indianen 
gekocht voor handelsgoederen die 
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Amsterdam ging de plaats heten, maar 
na krap vier decennia al namen de 
Engelsen het stadje over en werd het 
New York.
Een paar honderd jaar is er over 
die allereerste periode niet zo veel  
bekend geweest. Maar toen in 1910 
de zogenaamde Van Rappard-docu-
menten met allerlei details over de 
ontstaansgeschiedenis tevoorschijn 
waren gekomen, werd dat anders. Ene 
Frederik Wieder deed onderzoek en 
publiceerde in 1925 zijn boek ‘De 
stichting van New York’, als deel 
26 in de historische reeks van de 
Linschoten-Vereeniging. Dit alleen 
nog antiquarisch verkrijgbare boek 

is nu door dezelfde vereniging in een 
mooie vorm opnieuw uitgebracht.
Het boek bevat veel informatie over 
de bouw van het eerste fort, de aanleg 
van wegen en straten (Wall Street), de 
(land)bouwerijen (The Bowery), de 
regeringsvorm, de instructies waaraan 
de kolonisten zich namens het thuis-
front moesten houden, de contacten 
met de indianen en andere wetens-
waardigheden. Aangevuld met 28 
kaarten, plattegronden en platen geeft 
dit boek een uitstekend beeld van wat 
die paar honderd vroege zeventiende-
eeuwers onder leiding van commies 
Willem Verhulst vanaf 1625 hebben 
gepresteerd.
De VOC had in Amsterdam haar 
hoofdkantoor, maar Rotterdam was 
eveneens aandeelhouder in de com-
pagnie. Rotterdam doet met allerlei 

activiteiten dan 
ook mee in 
de festiviteiten rondom het 400-ja-
rig bestaan van New York. En de 
Maasstad heeft door de honderdjarige 
lijnvaartverbinding van de Holland-
Amerika Lijn toch ook een bijzondere 
maritieme band met The Big Apple: 
de rederij die in haar logo nog altijd 
Hudsons schip De Halve Maen heeft 
staan. Rotterdam heeft bovendien een 
Hudsonstraat en ook nog (in Hoek van 
Holland) een Halve Maenpad. Een 
sterke relatie dus!

Bram Oosterwijk

‘De stichting van New York’ is een 
uitgave van Walburg Pers. Het ge-
bonden boek telt 242 pagina’s en kost 
39,95 euro.     

De stichting van New York
De Engelse ontdekkingsreiziger Henry Hudson ontdekte in september 1609 aan 
de oostkust van Noord-Amerika het eiland Manhatans, toen hij voor de Vereenig-
de Oostindische Compagnie op zoek was naar een goede vaarroute naar de Oost. 
Vier eeuwen later ligt op diezelfde plaats nog altijd de historische kern van de 
wereldstad New York, ook wel The Big Apple genoemd. Moedige Nederlandse 
kolonisten hebben daar in de zomer van 1625 de basis voor gelegd.
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Stichting Humanitas 
Postbus 37137

3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00

Email: info@stichtinghumanitas.nl 
Web: www.humanitas.nu

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten 

over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en 

werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over 
Humanitas, een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel 
voor informatie over huren Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 
0651 - 58 36 34 en over kopen Harry Scheffers: 0623 - 51 76 22

Humanitas: wijkzorg!

Openingstijden:

Bezoek de  Humanitas Herinneringsmusea

Waar het verleden toekomst heeft

Gratis entree!

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

Informatie en aanmelding

-

-
 010 - 251 14 00

infoalexander@

stichtinghumanitas.nl

Ook elders in Rotterdam 
vindt u dagbehandeling. In-
formatie over de mogelijk-
heden in uw wijk? Ons cen-
trale wijkzorgtelefoonnum-
mer is  0900 – 1 20 30 40 (5 
ct. p.m.)

Dagverzorging Humanitas-Alexander
Zelfstandig wonen met 
dagbesteding buitenshuis

Dagverzorging is bedoeld voor zelfstandig wonende 55-plus-

sers die zolang mogelijk thuis willen blijven wonen. Door licha-

melijke problemen of vergeetachtigheid hebben ze behoefte 

aan bijvoorbeeld aanspraak, gezelligheid, structuur van de dag 

of geheugentraining voor één of meerdere dagdelen per week. 

Dagverzorging kan ook een oplossing zijn als de mantelzorger 

ontlast wil worden.

Dagverzorging
van Humanitas
�  

�  

�  
-

Interesse? Bel de Humanitas vacaturelijn: 010 - 461 51 51
of mail: jobs@stichtinghumanitas.nl

(Vakantie)verdienste in de zorg

zorgmedewerkers (parttime of fulltime)

vutters en herintreders  Leuk bij Humanitas? Zie foto!

Niet naar een traditioneel 
bejaardenhuis?

Humanitas heeft het 
alternatief!

KOOP / GOED / KOOP

Oosterwiek

-
2

2
Zilverlinde  

HILLEGERSBERG

HET LAGE LAND

OOSTERFLANK

In  Swinshoek

-

2 -

-
-

-

ROCKANJE

OMMOORD

Museumprijsvraag ‘Open de luiken van uw geheugen’
Herinnert u zich déze nog...?! (15)

-
-

-
-

-
-

-

Medewerkers van Humanitas zijn van 
deelneming uitgesloten. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.

-

-
 

J.J. van Enter -

puntenslijper

-

-

-
-

-

-

waar het voor ge-
bruikt werd?
vóór 22 september 2009 naar 

-

Gerard Goosenflat -
-
-

-

Prinsenwiek

-

2

Interesse in een Humanitas 

koopappartement?

Harry Scheffers:

0623 - 51 76 22


