
Ook de meidagen in 1945 waren heel 
bijzonder. Op de 4e mei  capituleerde 
de Duitse admiraal Von Friedeburg te 
Lüneburg namens de Duitse troepen 
in Noordwest-Duitsland, Nederland, 
Sleeswijk-Holstein en Denemarken voor 
de Britse veldmaarschalk Montgomery. 
Pas op 6 mei werd een overeenkomst 
getekend in de naast Hotel de Wereld 
gelegen Aula van de toenmalige Land-
bouwhogeschool. De akte zelf, aanwezig 
in het Gemeentearchief Wageningen, is 
gedateerd Wageningen 5 mei 1945. In 
werkelijkheid betrof het slechts een over-
eenkomst over de technische uitwerking 
voor Duitse troepen in Nederland ná de 
capitulatie op 4 mei van Duitse troepen 
in Noordwest-Europa.

Schoten
De Rotterdammer wist in de avonduren 
van de 4e mei al van de capitulatie, maar 
de Duitse troepen waren nog gewoon 
daar in de stad, waar ze al bijna vijf jaar 
waren. Toch ging de bevolking de straat 
op en vlaggen werden uitgestoken. In 
Kralingen trokken veel mensen naar het 
huis van de in 1941 ontslagen burge-
meester Oud, in de Hofl aan. Daar juichte 
de enthousiaste menigte haar voormalige 
burgervader toe, toen deze op het balkon 
verscheen. Oud dankte de mensen voor 
hun waardering, maar waarschuwde hen 
ook zich voorlopig toch vooral kalm 
te houden. De Duitsers waren immers 
nog altijd aanwezig en hadden de macht 

nog steeds in handen. Daarvan gaven 
de Duitsers later op de avond ook blijk. 
Rond half elf joegen zij op de Rechter 
Maasoever groepen feestende mensen 
die de spertijd negeerden schietend van 
straat. Op de Oudedijk in Kralingen reed 
een auto van de ss hard door de menigte, 
waarbij de inzittenden schoten losten. 
Twee meisjes werden gedood en er 
vielen verscheidene gewonden. Ook in 
andere stadsdelen vielen doden.

Binnenlandse Strijdkrachten
Werden de mensen op de noordelijke 
Maasoever in de loop van de avond weer 
hun huizen in gejaagd, in Zuid ging de 
uitbundige vreugde op straat nog tot een 
uur ‘s nachts door. Een grote pop, die 
Hitler moest voorstellen, werd aan de 
hoogste boom opgehangen en onder luid 
gejoel van de uitgelaten menigte in brand 
gestoken. Een deel van de Binnenlandse 
Strijdkrachten (BS) kon hier die avond 
de verleiding niet weerstaan tot actie 
over te gaan, zonder dat daartoe enige 
opdracht of aanleiding bestond.
BS-leden afkomstig uit de OD - een 

organisatie zonder ervaring met gewa-
pende verzetsacties – waren met hun 
stenguns de straat op gegaan en liepen 
links en rechts mensen te controleren, 
zuiver uit een drang tot machtsvertoon. 
Een van deze BS’ers werd door de SD 
gearresteerd in het bezit van het complete 
plan van legering, commandopost etc. 
van zijn bataljon. Iemand schreef in zijn 
dagboek: ‘Zoo zou ik in het oneindige 
door kunnen gaan over al de quatsch die 
gemaakt is door de heeren. Zij waren 
fi naal krankzinnig. Heel de nacht door is 
er geschoten, totaal onnoodig’.

Plichtsgetrouw
Bij de wisseling van 5 naar 6 mei werd 
op een Rotterdams politiebureau het 
zogenaamde wachtboek afgesloten. De 
dienstdoende agent tekende met wat 
kleurpotloden een Amerikaanse en een 
Nederlandse vlag, daaronder schreef hij 
in grote letters ‘Rotterdam is vrij’. De 
eerste mededeling onder de vlaggen was 
een opmerking van een superieur: “In 
dit wachtboek mogen geen persoonlijke 
mededelingen worden gedaan.” En 

deze opmerking heeft voor mij altijd 
het idee versterkt, dat de Rotterdamse 
politie altijd hun werk doet, ongeacht de 
‘wetgever’. Zoals de politie in 1940 de 
Duitse troepen door het nog brandende 
Rotterdam begeleidde, zo stonden ze op 
7 mei 1945 weer klaar op de Plaszoom 
om de Canadezen de stad in te brengen.
En een vreugdekreet in een offi cieel 
wachtboek hoorde daar natuurlijk niet 
bij. (Het betreffende wachtboek is onder 
voorwaarden in te zien in het Gemeente-
archief Rotterdam).

In juni 1945 presenteerde de BS zich 
met een groot defi lé op de Coolsingel. 
Vóór het Stadhuis namen burgemeester 
Oud en enkele hoge militairen kennis 
van de troepen. En bij die troepen was 
iets opmerkelijks te zien: een vrouwe-
lijke (onder)offi cier. Wie kan er meer 
vertellen over deze vrouw?

Aad van der Struijs
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Vraag een rasechte Rotterdam-
mer van 20 jaar of ouder wat 
‘de meidagen’ zijn en hij begint 
gelijk te vertellen over de dagen 
rond Pinksteren 1940. Het ver-
haal van de Duitse inval en het 
bombardement op Rotterdam is 
van vader op zoon gegaan.
In de jaren ’50, ’60 en ’70 was 
het op Rotterdamse scholen 
nog een belangrijk onderwerp 
om over te vertellen. De huidige 
generatie jonge leerkrachten, 
veelal niet afkomstig uit Rot-
terdam, heeft al moeite met 
foutloos rekenen of schrijven; 
laat staan dat ze iets van de 
stadsgeschiedenis weten.

Vreugde en verdriet in de meidagen
Deze week o.a.:

-  De Binnenlandse Strijdkrachten op appel -

  Niet voor het
  gewin, maar
  voor het gezin

 - Pag 9

 Oorlog
 en bevrijding

 

 - Pag 13, 14 
   en 15

  Perry Cavello
 van grote boze
 wolf tot
 zingende
 kapitein 

  - Pag 19

  Speciale vrienden-
 aanbiedingen
 - Pag 22

Tijdens de oorlogsjaren en bevrijding, 
alsmede de jaren erna heeft Pieter Schop 
Sr. tientallen foto’s gemaakt van bezetter, 
bevrijder en Binnenlandse Strijdkrachten. 
BS’ers in plusfour, met hun vriendinnetje 
naast zich, zijn bij wachtposten door 
Pieter gefotografeerd.
Deze foto’s zijn te zien bij www.ditisrot-
jeknor.nl; commentaar bij de foto’s wordt 
geleverd door een schoonzoon van de 
heer Schop, Cornell Westendorf Pieters.
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De grootste 

TOTALE LEEGVERKOOP 
i.v.m. verhuizing naar Barendrecht!i.v.m. verhuizing naar Barendrecht!i.v.m. verhuizing naar Barendrecht!
TOTALE LEEGVERKOOP 
i.v.m. verhuizing naar Barendrecht!i.v.m. verhuizing naar Barendrecht!

ZitWel showroom Henk Speksnijderstraat 8, 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder  (Gratis parkeren voor de deur)
Openingstijden ma. 13.00 - 17.30 uur, di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur, za. 10.00 - 17.00 uur

Telefoon 010 - 456 72 80  Internet  www.zitwel.nl
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Enorme keuze uit verschillende type fauteuils.Zoekt u een eenvoudige fauteuil of een handmatig verstelbare relaxfauteuil, motorisch verstelbaar met of zonder opstahulp? Maak nu uw keuze voor de allerlaagste prijs! Kom gewoon zitten en probeer het uit. Snelle bezorging en u zit thuis direct goed met een Zitwel fauteuil. Onze garantievoorwaarden zijn gewoon van toepassing.
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VOOR LUNCH EN DINER  
www.deloet.nl ● Restaurant De Loet ● Lekkerkerk ● 0180 - 66 15 59 ● GRATIS PARKEREN

010 - 265 24 50
010 - 244 02 92

ZORGVERVOER

Wij doen ook rolstoelvervoer 
en regelen de declaratie 

bij uw verzekering

Bent u verzekerd bij een van de 

volgende zorgverzekeraars

Dan kunt u ons bellen voor al uw zorgvervoer 

In postcode gebied 2900 t/m 3199

Univé VGZ Trias IZA

IZZ UMC CARES GOUDA N.V.

Nieuw in Rotterdam en omgeving

Voor informatie kunt u bellen 
ma. t/m vrij. van 09.00 tot 18.00

www.st-job.nl
info@st-job.nl

010 - 265 24 50
010 - 244 02 92

ZORGVERVOER

Wij doen ook rolstoelvervoer 
en regelen de declaratie 

bij uw verzekering

Bent u verzekerd bij een van de 

volgende zorgverzekeraars

Dan kunt u ons bellen voor al uw zorgvervoer 

In postcode gebied 2900 t/m 3199

Univé VGZ Trias IZA

IZZ UMC CARES GOUDA N.V.

Nieuw in Rotterdam en omgeving

Voor informatie kunt u bellen 
ma. t/m vrij. van 09.00 tot 18.00

www.st-job.nl
info@st-job.nl

010 - 265 24 50
010 - 244 02 92

ZORGVERVOER

Wij doen ook rolstoelvervoer 
en regelen de declaratie 

bij uw verzekering

Bent u verzekerd bij een van de 

volgende zorgverzekeraars

Dan kunt u ons bellen voor al uw zorgvervoer 

In postcode gebied 2900 t/m 3199

Univé VGZ Trias IZA
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www.st-job.nl
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Wij doen ook rolstoelvervoer en regelen 
de declaratie bij uw verzekering

Nieuw in Rotterdam en omgeving

Voor informatie kunt u bellen ma. t/m vrij. van 09.00 tot 18.00

Bent u verzekerd bij een van de volgende zorgverzekeraars

Dan kunt u ons bellen voor al uw zorgvervoer 
In postcode gebied 2900 t/m 3199

010 - 265 24 50
010 - 244 02 92

010 - 265 24 50
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Sinds 1 januari 2010 verzorgen wij 
al uw zorgvervoer van en naar alle 
zorginstellingen. Het zorgvervoer 
staat voor iedereen open indien u 
een geldige vervoersmachtiging 
van uw zorgverzekeraar heeft. De 
vervoersmachtiging dient u aan te 
vragen bij uw zorgverzekeraar. 
Wij declareren de rekening bij uw 
zorgverzekeraar.

Wij kunnen u met een zorgtaxi maar ook met 
een rolstoelvoertuig vervoeren. Uiteraard kunt 
u ook zonder vervoersmachtiging gebruik 
van onze diensten maken, u moet dan wel de 

rekening zelf betalen. De wachttijden op de 
ziekentaxi bij de andere zorgvervoerders zijn 
te lang, u heeft nu een keus om bij ons te gaan 
rijden en van onze goede en snelle service 
gebruik te maken.
 
Voor informatie kunt u bellen naar 

tel 010-2652450 
van ma.t/m vrij van 09.00 tot 18.00 

Voor een normale taxi kunt u ons 
uiteraard ook bellen op 
nr:010-4257000   24 uur per dag 

Taxi ST-JOB is nu ook uw zorgvervoerder



De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 18 mei 2010 pagina 3
c   

fo
to 

bu
ro

so
lo.

nl

CCtjeCCtje

Cox Column

Door familieomstandigheden 
besloten we in december naar 
Rotterdam terug te keren. Dat 
vond ik jammer, omdat ik kennis 
had gekregen aan een leuke man. 
Met mijn verjaardag nodigde ik 
zijn zus uit. Het was verduiste-
ringstijd, dus niet verantwoord een 
meisje alleen over straat te laten 
gaan. Haar broer Carolus, (mijn 
toekomstige man) kwam haar in 
Rotterdam ophalen. De vonk sloeg 
over tussen hem en mij.Het was 
door de slechte treinverbinding 
moeilijk elkaar regelmatig te ont-
moeten en altijd was er die angst 
voor razzia’s.

Chrysanten
Onze verlovingsdatum was 29 mei 
1944. De Duitsers hadden al het 
goud ingepikt., maar we maakten 
ringen van omgesmolten gouden 
tientjes, die we hadden begraven. 
De winkels waren leeg, dus geen 
cadeaus. Wel kregen we emmers 
vol chrysanten.
Op 16 augustus zijn we getrouwd 
voor de wet. Mijn verloofde 

moest uit Delft komen. Er was 
geen treinvervoer. Ik was bang 
dat hij opgepakt zou worden. Na 
anderhalf uur wachten kwam hij 
eindelijk, veel te laat, aan op zijn 
fi ets. Doordat de fi etsen werden 
ingevorderd door de Duitsers was 
hij halverwege teruggegaan en 
had een andere weg genomen. In 
het stadhuis troffen we een lege 
trouwzaal. Ook de ambtenaar was 
vertrokken. Mijn vader zag een 
jonge ambtenaar, die hij kende en 
vroeg hem ons te trouwen. Binnen 
vijf minuten stonden we weer 
buiten als man en vrouw. Vanwege 
de papierschaarste kregen we het 
laatste trouwboekje (vol vlekken) 
en als cadeau kregen we bonnen 
voor twee borden en twee kop en 
schotels.

Bruidsjapon
Op 5 september gingen we in on-
dertrouw voor de kerk. We hoor-
den dat onze bevrijders in aantocht 
zouden zijn, maar niets was zeker. 
Tenslotte besloot mijn man zonder 
zijn familie naar Rotterdam te 

gaan. Het risico was te groot. Zo-
wel het perron als de trein waren 
helemaal leeg. Hij mocht bij de 
bestuurder in de cabine staan en ze 
zijn heel langzaam naar Rotterdam 
gereden. Met deze snelheid kon de 
trein snel stoppen en konden ze, 
bij een luchtaanval, snel de trein 
verlaten. Onze trouwdatum werd 
gepland op 3 oktober 1944, maar 
er was geen treinverkeer, dus de 
trouwdatum werd verschoven naar 
10 oktober. De hele familie werd 
ingeschakeld om alles voor die dag 
rond te krijgen, inclusief koetsjes.
Een vader van een leerling uit 
mijn klas was bedrijfsleider bij 
V&D en hielp mij aan zijde voor 
mijn bruidsjapon met sleep. Ook 
aan de bruidsdames werd gedacht. 
Gelukkig konden we 10 oktober 
overdag nog gebruik maken van 
elektrisch licht (de andere dag was 
dat alleen nog ’s avonds). De kerk 
was verlicht en we genoten van de 
orgelklanken. Mijn broer heeft ons 
in de echt verbonden. Dat was heel 
bijzonder.
De overige feestelijkheden waren 

thuis. Bij het ontbijt kregen we wit 
brood en de vleesvoorziening was 
voortreffelijk dankzij mijn man. 
Een ongekende weelde. Na afl oop 
vertrokken wij in een koetsje met 
een paar uitgemergelde paarden 
ervoor richting Delft, waar we 
zonder aanhoudingen of beschie-
tingen veilig aankwamen.
Ondanks de oorlog kijk ik met 
dankbaarheid terug op een voor 
ons bijzondere dag.

T. Gillemans-van der Plas
Bietreb@hotmail.com

Trouwen in de oorlog 
Ik woonde in Rotterdam West en was 21 toen 10 mei 1940 de oorlog uitbrak. Het hart van Rot-
terdam werd gebombardeerd. Toen de toestand in 1941 in onze buurt onhoudbaar werd door de 
razzia’s moesten mijn vader en moeder, broers en zussen een onderduikadres zien te vinden en 
vertrokken we in oktober van dat jaar naar Delft. We kwamen dankzij de heer Karskens terecht 
in de oude pastorie in de Simonstraat in Delft. Dat was voor mij een spannende tijd.

Hypocrisie

De mensen, ik zal maar niet schrijven 
‘u’, ko(opt)pen en masse de blaadjes 
Privé en Story en noem ze allemaal maar 
op, ze kunnen niet genoeg krijgen van 
Boulevard en Shownieuws en weet ik 
wat voor ander genant gewauwel op de 
TV, en ik hoef u niet te vertellen dat u er 
niets aan zou missen als u dat allemaal 
zou missen, maar u kijkt, dus als er dan 
een vliegtuig uit de lucht valt, ja, dan 
zijn de media er uiteraard als de kippen 
bij. Als klap op de vuurpijl slaagt er 
iemand van de Telegraaf in de enige 
overlevende aan de telefoon te krijgen 
en men drukt dat gesprek af. Grote ver-
ontwaardiging! Ik heb het niet gelezen, 
ik heb wel wat beters te doen dan de 
Telegraaf lezen, maar àls je die krant 
dan zo nodig moet lezen, dan begrijp 
ik de verwondering niet over dat er iets 

onwelriekends in staat. Daar moet je als 
Telegraafl ezer toch aan gewend zijn. (Als 
je alleen al een glimp hebt opgevangen 
van hun hoofdredacteur! Zelden zo’n 
ordinaire man gezien. En er lopen wat 
ordinaire types rond in de journalistiek.)
“Het is zo erg voor de nabestaanden.”  
Ja, alles is erg voor de nabestaanden, 
daar zijn het nabestaanden voor. Wat 
dacht u van de overlevende? Op de 
radio hoorde ik zo’n persdrol verklaren 
“dat die jongen nooit meer een normaal 
leven zou krijgen, hij was nou eenmaal 
wereldberoemd, dat was net als met een 
koningskind, je kon geen normaal leven 
meer leiden.” Nou, voor een koningskind 
is daar nog wel overheen te komen, daar 
staat een riante vergoeding tegenover, 
maar zo’n krantenfl uim maakt dus uit 
dat jij geen normaal leven kunt hebben. 

Ik ben goddank niet meer interessant 
voor de dames en heren, maar ik weet 
nog goed hoe ellendig het was als je 
privé in een of ander probleem kwam en 
alleen maar behoefte had aan stilte en 
rust, maar dat, nee, de hele miespoche 
over je heen viel en al je sores op straat 
kwam te liggen. (Over koningskinderen 
gesproken, hebt u die Willem Alexander 
van de Dam af zien rennen? Die had toch 
zijn zwaard moeten trekken en zich voor 
zijn moeder en zijn 
vrouw moeten opstellen en vechten tot 
de dood er op volgde?) 

Staatssecretaris De Vries, ook zo’n 
verhaal. Ik mocht die man niet. Ik vond 
het een gladprater met fl aporen, die 
ons tegen heug en meug dat verdomde 
vliegtuig door de strot zat te duwen, 
(waar heb je met zulke oren nog ’n 
vliegtuig voor nodig), hoewel we de 
aanschaf van dat onding in de eerste 
plaats op het conto van de grote staats-
man Kok kunnen bijschrijven, die toen 
zijn ideologische veren had afgeschud. 
Maar goed, aan Jack de taak alles goed te 
lullen, want dat kon ie zo goed, hij was 
ook zo’n perfecte “mannetjesmaker”, 
dat kon je zien aan Balkenende, (die 
ik van de week weer ’n verhaal hoorde 

houden waarbij hij ’n kwart tot de helft 
van zijn woorden inslikte), en hij was 
zo’n geweldige spindoctor, kortom, na 
Johan de Witt en Thorbecke nooit meer 
zo’n staatsman gehad. En toen ging Jack 
vreemd. Wat kan mij dat nou schelen! Ja, 
maar het was met een “ondergeschikte”. 
Ja, als je staatssecretaris bent, is iedereen 
je ondergeschikte, behalve de minister, 
maar Eimert lijkt me nou niet de ideale 
fi guur om mee vreemd te gaan. Wat een 
hypocriet gedoe. 
Hoe zou dat trouwens gaan, wippen met 
je “ondergeschikte”. Zou ze eerst in de 
houding hebben moeten klappen voor ze 
in bed sprong? En dan hij: “Adjudant! 
Beeeeenuuuuhn… wijd! …Wat nou oh 
Jack, oh Jack… excellentie…!”
Ach, het is zoals een oude Rebbe tegen 
mij zei. Hij vroeg me: “Wat zou je liever 
hebben: zes dochters of zes miljoen?” Ik 
zei natuurlijk: “Zes miljoen!” Hij ant-
woordde: “Mis! Als je zes miljoen had, 
zou je nog meer willen hebben. Maar als 
je zes dochters hebt, dan heb je genoeg!”

Het moet me even van het hart, van de week viel me weer op 
hoe hypocriet Nederland eigenlijk is. Of liever gezegd, hoe-
veel hypocrieten er hier zijn, en hoe gemakkelijk zij hun weg 
naar de media vinden. Er is een vliegongeluk gebeurd. Bui-
tengewoon tragisch natuurlijk, en in kranten en op TV wordt 
daar uitgebreid verslag van gedaan. Wat is daar zo gek aan? 
Het is het publiek dat dat allemaal wil weten en dat het leest 
en het bekijkt. Ware dat niet het geval, dan zou u er nooit iets 
over te weten komen. Ik zeg niet dat dat misschien beter zou 
zijn, maar zo zit het nu eenmaal niet in elkaar.

Taxi St. Job bijna een legende
 
Augustus 1986 startte taxionderneming St. Job aan de St. 
Jobsweg in Rotterdam-West, recht tegenover het oude 
belastingkantoor. Het nieuwe taxibedrijf begon als de zoge-
naamde horecacentrale, met 56 chauffeurs, afkomstig van 
de TTC, tot op dat moment de enige centrale in Rotterdam. 
Taxi St. Job legde zich direct toe op het ouderenvervoer. 
Personen van 65 jaar en ouder kregen tien procent korting 
op de ritprijs. 
Uiteraard moest de TTC dit voorbeeld volgen. Er is door de 
komst van Taxi St. Job concurrentie gekomen. Sinds 1998 
heeft Taxi St. Job ook het vervoer van de artsen van de huis-
artsposten onder hun hoede, te weten het Sint Franciscus 
Gasthuis, Zuiderziekenhuis in Rotterdam, IJsselland zieken-
huis in Capelle a/d IJssel, Ruwaerd van Puttenziekenhuis 
in Spijkenisse en de huisartsenpost in Hellevoetsluis. De 
werktijden zijn van 17.00 uur tot 08.00 uur ‘s morgens. In 
de weekenden en op feestdagen draait men 24 uur continue. 
De chauffeurs hebben cursussen gedaan om de arts waar 
nodig te ondersteunen bij o.a. levensreddende handelingen. 
Bij spoedmeldingen wordt er met sirene en zwaailichten 
gereden. Inmiddels werkt Taxi St. Job met 150 medewerkers 
(125 zelfstandige ondernemers en 25 chauffeurs in loon-
dienst, allen gecertifi ceerd met het Rotterdamse Keurmerk).
Medio 2001 verhuisde men naar de Voorburgstraat, waar de 
centrale onder de bekende spoorlijn van het Hofpleintreintje 
werd gevestigd. In 2005 verhuisde Taxi St. Job naar een 
prachtige locatie aan de Satijnbloem in Rotterdam-Om-
moord. Van hieruit wordt alles geregeld met de modernste 
apparatuur. Leden van Taxi St Job bemannen op toerbeurt 
de mobilofoonkamer.
Per 1 januari 2010 heeft verzekeraar Univit via DVG Taxi 
St. Job aangesteld als tweede vervoerder voor het zittende 
ziekenvervoer. Vanwege de vaak te lange wachttijden van 
en naar zorginstellingen was een tweede vervoerder gewenst 
voor specialistisch zorgvervoer voor o.a. oncologische, dia-
lyse en revalidatiepatiënten en patiënten met psychiatrische 
aandoeningen.

-  Onze trouwfoto -



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!

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”

Burg. Aalberslaan 43
2922 BC Krimpen a/d IJssel
Tel.: (0180) 550431

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

Kijk ook eens op
www.tpphagen.nl

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ

* Leder bewerking

* Gratis offerte. ook aan huis

* 3 jaar garantie

* Gratis ophalen en thuisbezorgen

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

Model Brugge 
Uitgevoerd in rundleder met binnenvering.
Dit model is leverbaar in heel veel kleuren leder, tevens is 
maatwerk mogelijk.

Deze maand als 3 zitter + 
twee fauteuils                       voor € 2995.-
Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

 
 

U kunt bij ons ook terecht voor uw inbouwapparatuur, 
welke wij vakkundig bij u kunnen installeren. 



De gevraagde locatie was de Sint-
Jobsweg op de Mullerpier. Ten behoeve 
van binnenschippers en zeevarenden was 
er op de hoogte van het huidige gebouw 
Witte de With een houten winkelgalerij: 
de Toko.

W.F.Korndorffer: “Als ik me niet vergis, 
is dit het houten gebouwtje dat eens stond 
op het pleintje waar nu de afgesloten 
parkeerplaats is van de Rivierpolitie aan 
de Westzeedijk. Daar was van alles te 
koop, speciaal voor zeelieden. Ik heb daar 
wel eens scheepsfoto’s gekocht en ben 
er vele malen langs gelopen op weg naar 
het vlakbij staande houten gebouwtje van 
de Scheepstijdingendienst. Daar werd 
aangegeven welke schepen er in de Rot-
terdamse havens lagen.”
P. van Horik-ten Hacken: “Volgens mij 
is het de Sint Jobshaven. Mijn vader was 
binnenschipper en heeft daar vaak gela-
den en gelost met zijn klipper. Wij liepen 
naar de Westzeedijk langs de winkels en 
de Rivierpolitie naar de tram.”
Kees van der Horst, Hazelaarstraat 39, 
3203 XC Spijkenisse: “Dit is de etalage 
van Toko Sint Job, bij het bureau van 
de Rivierpolitie, naast het bureau van 
scheepsmeldingen (aankomst en vertrek-
kende zeeschepen) en bij de poort van 
Muller Progress. De naam Toko was zo 
genoemd, omdat daar de schepen van 
de Rotterdamse Lloyd afmeerden; deze 
schepen vervoerden veel ‘Indische’ pas-
sagiers. Ook waren de bemanningsleden 
vaak Indonesisch. Ik heb daar in mijn 
kindertijd veel rondgezworven: zure bom 
eten bij Hannes de Visboer of bootjes 
kijken bij de Parksluizen. Tegenover 
de Toko zaten het kantoor en medische 
dienst van Scheepvaart Vereniging Zuid, 
waar ik gekeurd ben om in de haven te 
mogen werken.”
Jan Weda (Maassluis): “De moeilijkste 
WWDN-foto is een inkopper of een in-
stinker. De instinker, de Euromast en een 
winkeltje, dat zou tegenover de ingang 
van de Maastunnel kunnen zijn op de 
Parkkade. Toch maar eens goed naar de 
stand van het restaurant van de Euromast 
gekeken en dan kom je ongeveer een 
kilometer verder uit, richting Parksluizen, 
einde - of begin - van de Parkhaven. Dat 
wordt dan de inkopper, de Mullerpier is 
bekend terrein voor jou en zeker de Sint 
Jobsweg, met dank voor de aanwijzing.
Het was even zoeken naar een foto die 
zekerheid zou geven, maar de donkere 
en lichte partijen op de gevel van het 
winkeltje vond ik terug op een foto van 
de Sint Jobsweg waar het bureau van de 
Rivierpolitie op staat en het winkeltje 
is daar aan de rechterkant. Zoals op de 
beeldschermbrede foto te zien is, werden 

er ook souvenirs verkocht. In deze 
omgeving was ik in de eerste helft van de 
vijftiger jaren veel te vinden. Coolhaven, 
Parkhaven en Parkkade. De Mullerpier 
met aan de kade de Batavier die naar 
Engeland voer met - als ik het goed heb 
- in een wisselende dienst de Melrose 
Abbey.”
Aad Motz (Bergen op Zoom): “Toko St. 
Job aan de Sint-Jobsweg, net naast de 
ingang van de Rivierpolitie (tegenwoor-
dig Zeehavenpolitie ) en de Havendienst 
Rotterdam. Als waterklerk kon je er niet 
omheen. Het gebouwtje bevatte aan de 
zijkant ook de afdeling Zeetijdingen van 
de Havendienst. Daar werden van minuut 
tot minuut de in- en uitgaande schepen 
in de havens op een groot vel papier 
geschreven. Veel (scheeps)handelaren 
maakten daar gebruik van. Achter de toko 
bevond zich de (snij)kelder, waar Prof. 
Dr. Zeldenrust lijken onderzocht. Toko 
St. Job was hoofdzakelijk voor de zeelui 
voor werkkleding en souvenirs. De toko 
is ergens in de 70er of begin 80er jaren 
verhuisd naar de kop van de Beatrixha-
ven aan de Reeweg. De plaats waar de 
oude Toko St. Job heeft gestaan, is nu de 
parkeerplaats van de Zeehavenpolitie. 
De nieuwe toko werd opgezet in grotere 
vorm en met een snackbar annex eetcafé 
erbij. Na een aantal jaren viel het doek. 
De toko was te klein, kon niet uitbrei-
den in oppervlakte en assortiment en 
ondervond grote concurrentie van Botlek 
Stores. Ik dacht dat er tijdelijk nog een 
expediteur kantoor heeft gehouden, maar 
uiteindelijk is het geheel verdwenen om 
plaats te maken voor de huidige ingang 
van ECT.”
H.A. Kranenburg (Ede): “Ja, dit is toch 
onze Euromast aan de Parkhaven. Toen 
deze gebouwd werd, eind jaren 50, ben 
ik er vaak met mijn vader wezen kijken. 
Deze toren is dit jaar 50 jaar oud. Toen 
ik nog in Rotterdam woonde, kwam ik 
er heel vaak langs, maar ik ben er bijna 
nooit op geweest. En dat als Rotterdam-
mer zijnde. Ik woon nu 33 jaar in Ede, 
een groot dorp dat bestaat uit ruim 35% 
Rotterdammers. Nu ik in Ede woon, ben 
ik er wel vaak op geweest en vooral met 
mijn kinderen. Je hebt er een prachtig 
uitzicht over Rotterdam. Vol trots heb ik 
mijn kinderen de stad kunnen laten zien, 
waar ik geboren ben en nog steeds trots 
op kan en mag wezen. De Euromast is 
echt een uniek herkenningspunt van Rot-
terdam en al van verre te zien. Ik denk dat 
we hier wel trots op kunnen zijn.”

Henk Moelker: “Ik meen dat het Toko St 
Job is die we op de foto zien. Als kind 
namen we daar het pontje. Dat was begin 
jaren 60. (Ik denk, dat je met het pontje 

de Heen en Weer bedoelt, die iets verder 
(Schiemond) overstak naar Heijplaat en 
Sluisjesdijk. AvdS). Zelden of nooit weet 
ik de oplossing van de fotovraag, maar nu 
waag ik een kans.”
Hans den Hamer (Dinteloord): “Leuke 
plaat inderdaad, voor jou wellicht een 
‘makkie’, maar je moet dan wél de situ-
atie van 50 jaar geleden kennen ! Maar 
die ken je waarschijnlijk dan ook wel. 
Wij speelden vroeger op het ‘landje’ 
achter het belastingkantoor aan de 
‘Plukmekaalstraat’; dat het een voormalig 
kerkhof was, deerde ons niet echt! Van 
daaruit was het maar even oversteken 
naar de Sint Jobsweg- en haven, waar 
je nog kon ruiken wat er zoal binnen 
kwam in al die Veemen! Op de kop van 
de Jobshaven stond in de hoek een soort 
hijsstelling, met daaraan een groot vier-
kant vissersnet. Of dat nu om te vissen 
was of om vuil op te halen, weet ik nog 
steeds niet. Een wereldomgeving om als 
11- jarig jochie doorheen te banjeren. Het 
was niet allemaal eetbaar wat we tegen 
kwamen, maar daarom niet getreurd, het 
was één en al avontuur daar!
Wat betreft de opgave, want daar gaat het 
tenslotte om, het houten winkelpandje 
stond aan de Sint Jobsweg naast het 
toenmalige gebouw van de Rivierpolitie. 
Het winkeltje stond er al jaren eerder, 
was daar vroeger knap druk, de souvenirs 
waren voor de zeelui en wellicht ook pas-
sagiers van de Lloyd.”
R.P.H. Roomer (Neede): “Alhoewel ik 
er nooit meer langskom, weet ik wel dat 
de foto is genomen op de Sint-Jobsweg. 
Met op de achtergrond de Euromast 
staat de mevrouw voor een van de toko’s 
(winkeltjes). De situatie is thans drastisch 
en onherkenbaar veranderd. In deze 
omgeving staat o.a. de studio waar het 
televisieprogramma “Rayman is laat” 
wordt opgenomen. Gast op 23 april was 
de De Oud-Rotterdammer columnist 
Gerard Cox.”

J. v.d. Mogaerdt (Zuidland): “De Toko St. 
Job werd gerund door twee heren. Buiten 
werkkleding voor de haven, verkochten 
zij souvenirs, aanzichtkaarten over Rot-
terdam enz. enz. Naast al deze spullen 
verkochten zij overheerlijke belegde 
broodjes met dubbel beleg, zoals roast-
beef,  lever en kaas. Al deze broodjes 
werden klaargemaakt waar je bijstond! 
Kosten fl. 0,50/0,60 per stuk. Verder 
was het een ontmoetingsplaats voor 
waterklerken, opkopers en taxichauf-
feurs, want er stond een telexapparaat en 
een mededelingenbord van Dirkzwager. 
Daarop kon men lezen welke zeesche-

pen die dag in Rotterdam aankwamen/
vertrokken. Verder werd de Toko druk 
bezocht bij aankomst of vertrek van grote 
passagiersschepen bij de Lloydkade en 
kleinere bij Mullerpier. Aan het begin 
van de Jobsweg stond de haringkar van 
Janus en het SVZ-gebouw.”

De attentie gaat naar Kees van der Horst 
in Spijkenisse.
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar was dat nou 116” 

Alweer een Waar-was-dat-nou-foto van een DOR-lezer. Deze keer komt de foto van 
Ardy Notenboom uit het Utrechtse Houten. Ardy vertelt, dat de foto in 1957 is geno-
men; hij is de jongen die zo stoer op de motor zit. Volgens hem is hij vier jaar oud, 
maar als opa twijfel ik. Een vierjarige is toch meestal kleiner? De hedendaagse situatie 
is erg veranderd ten opzichte van de foto, maar er zijn nog genoeg herkenbare punten.

Waar was dat nou?
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl of www.deoudrot-
terdammer.nl .
  
Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 31 
mei 2010 per post zenden aan 
Waar was dat nou , Sint Jobsweg 20h , 3024 EJ  Rotterdam 
  
Het e-mailadres is 
waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet. Het is zo moeilijk een attentie naar een 
e-mailadres te sturen.

Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.

NUTOEN

En weer had ik het mis! Wat ik presenteerde als een zeer moeilijke Waar-was-dat-nou-foto bleek voor vele in-
zenders een zacht gekookt eitje. Slechts één inzender kwam met een oplossing, die wel goed was, maar door 
mij niet bedoeld. Hij schreef, dat het gebouw op de foto duidelijk de Euromast was.

Nieuwe opgave no. 118

- Op dit landje speelde Hans den Hamer -



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 u 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 vanaf

€ 695,00
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Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits
of ’n lederen hoekbank

voor € 750,--
Uw eigen bankstel lijkt weer nieuw na een facelift bij Marco Leer!
Als het zitcomfort nog goed is, waarom dan een nieuwe kopen van mindere kwaliteit?
Op uw eigen leren bankstel geven wij opnieuw

3 jaar garantie.
Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijs is voor een behandeling in de oorspronkelijke 
kleur. Indien nodig kunnen wij het eerst opvullen/verstevigen of een reparatie
uitvoeren. Uiteraard wordt de prijs vooraf vastgesteld.

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

Marco Leer 0186-603268
Nijverheidsweg 31 - Heinenoord - www.marcoleer.nl
Bij inlevering van deze advert. betaalt u géén transportkosten.

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

R IJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLU IS  -  TELEFOON (0181 )  337395

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

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

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NLVOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

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

Wij verzorgen voor u:
 Bezemschoon-oplevering van de woning

 Woning en/of het bedrijfspand wordt in de staat van oplevering 

 gebracht naar de eisen van de woningstichting/familie/makelaar

 Wij verwijderen de gehele restboedel zoals laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN BEDRIJFSPANDEN

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

Vrienden van de Oud- Rotterdammerontvangen:
50 euro extra korting

 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele Benelux Senioren-verhuizingen
 met zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen
 vanaf € 295,-
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Hoe moet een oudere, die afhankelijk is van bezoek, hulp en (geestelijke) steun van de kinderen daarmee omgaan? In veel gevallen gaan ouders – zeker als hij of zij alleen overblijft – tussen de ‘klippen’ 
door laveren om te voorkomen dat kinderen onderling mot krijgen.

Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&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’.

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg 

www.uitvaartbloemisterij.nl       

We hebben hieraan op deze opiniëren-
de plaats eerder aandacht besteed. We 
kregen  echter recent een in voortreffe-
lijk Nederlands en in mooi handschrift 
geschreven brief van een lezeres die 
naar onze mening exemplarisch is voor 
sommige familieverhoudingen.
Deze, inmiddels ook alweer 50+, 
vrouw schrijft: “Mijn zuster doet de 
administratie van mijn moeder van 87 
jaar. Zij is van nature een overheersend 
type. Het begint nu echter ernstige 
vormen aan te nemen. Zij terrori-
seert mijn moeder. Het gaat vaak om 

kleine dingen, zoals keuze kleding, 
boodschappen etc. Zij probeert het 
hele dagelijks leven van mijn moeder 
te bepalen. De ruzies lopen soms hoog 
op. Mijn moeder kan niet tegen haar 
op. Zij klaagt haar nood bij mij. Mijn 
moeder wordt steeds depressiever door 
het gedrag van mijn zuster.
Ik kom om de twee of drie weken een 
paar dagen bij mijn moeder, waarbij ik 
al diverse scènes tussen moeder en zus 
heb meegemaakt. Dat leidde tot aanva-
ringen met mijn zus. Ik wil mijn ener-
gie aan die kwestie niet meer verspil-
len. Als ik mijn zus bij mijn moeder 
tref, doe ik neutraal, stoïcijns of mijd 
haar. Ik heb mijn moeder herhaaldelijk 
verteld dat zij niet afhankelijk hoeft 
te zijn van mijn zus. De administratie 
kan ook door een organisatie, zoals 
bij mijn moeder door het Protestants 
Christelijk Ouderen Verbond, worden 
geregeld. Mijn moeder kan, wil en 
durft die beslissing niet te nemen 
om mijn zus niet voor het hoofd te 
stoten. Deze situatie gaat mijn leven 

te veel beïnvloeden. Wie zou ik moet 
inschakelen om te bemiddelen tussen 
mijn moeder en mijn zus? De huisarts? 
Hij heeft volgens mij daarvoor geen 
tijd. Als mijn moeder niet kiest, zal ik 
zelf een keuze moeten maken. Ik zal 
haar dan moeten zeggen dat ik over 
deze situatie niet meer lastig gevallen 
wil worden.”

Conflict
Tot zover de beschrijving van de on-
derlinge wrijvingen tussen een oudere 
moeder en haar twee – inmiddels ook 
oudere - dochters. Het is voor ons 
inderdaad lastig hierin te adviseren, 
omdat het om interne familieaangele-
genheden gaat. Wij halen uit de brief 
dat de moeder protestants-christelijk 
is. Als zij veel met de kerk te maken 
heeft, kan zij dit misschien een keer 
bespreken met de dominee.

Wij kunnen alleen maar aandragen te 
proberen in een open gesprek tussen 
de moeder en de twee zussen hieruit te 

komen en goede afspraken te maken, 
waarbij een ieder zich neerlegt. Uit de 
brief halen we eigenlijk dat dit stadium 
al voorbij is.

In deze confl ictueuze sfeer kan de 
briefschrijfster alleen nog maar van 
haar moeder en zeker ook van haar zus 
eisen dat zij regelmatig (bijvoorbeeld 
een keer per maand) de afschriften 
van haar fi nanciële administratie wil 
inzien, die kennelijk ook door haar 
zus alleen wordt geregeld. De zus zal 
dan wel woedend worden, maar de 
briefschrijfster heeft net zoveel recht 
die administratie in te zien als zij.

Zelf verantwoordelijk
We nemen aan dat de moeder niet 
wilsonbekwaam is. Dus zij bepaalt hoe 
er met haar huishouding en fi nanciële 
zaken wordt omgegaan. Mocht zij zich 
in het vervelende geval met ‘huid en 

haar’ verbinden aan de andere dochter, 
dan is zij daarvoor zelf verantwoor-
delijk. Hoe pijnlijk het misschien kan 
zijn, als de briefschrijfster haar moe-
der en zus meldt dat zij precies op de 
hoogte wil blijven van de inkomsten 
en uitgaven van de moeder, krijgt zij 
wellicht haar moeder aan haar kant.
De ‘overheersende’ zus zal met goed 
fatsoen hierin ook niet meer dwars 
kunnen gaan liggen. Wil zij dat 
tegenhouden, dan heeft zij misschien 
iets te verbergen in de sfeer van eigen 
bevoordeling. Hoe hard het ook klinkt, 
spreek haar daarop aan.

De sleutel van de oplossing van dit 
familiaire confl ict ligt toch bij de 
moeder zelf. Zij moet zo laveren 
dat niemand van haar kinderen zich 
beledigd voelt en als gevolg daarvan  
de contacten verbreekt.

Hoe ouder mensen worden, hoe vaker zij niet zonder de – ook ouder wordende  – kinderen kun-
nen. Soms zijn zij al heel tevreden als de kinderen – al is het zelfs onregelmatig – op bezoek 
komen. Als zij meer hulpbehoevend worden en de moderniteiten van de financiële administra-
tie of de boodschappen moeilijker kunnen doen, is ondersteuning door een of meer kinderen 
vaak een uitkomst. Want dat is altijd vertrouwd! Echter in de vragenrubriek Rechten & Plich-
ten hieronder komen wij regelmatig kwesties tegen van onderlinge jaloezie, (eigen) bevoorde-
ling van een van de kinderen of zelfs conflicten tussen hen over de begeleiding of het toezicht 
op ma en/of pa.

Erf- en schenkingsrecht

Werking oud testament
op langstlevende 
Al in 1980 hebben mijn vrouw en ik 
een testament op de langstlevende 
laten maken. Heeft dit na de laatste 
wetswijziging nog betekenis? Mijn 
vrouw en ik zijn al respectievelijk 78 
en 82 jaar. Als mijn vrouw of ik komt 
te overlijden, krijgen onze kinderen 
dus niets in handen, maar als ik mij 
niet vergis moeten ze dan wel suc-
cessierechten betalen. Wat is hieraan 
te doen? Wat zijn de tarieven van de 
successierechten?

Een al eerder afgesloten langstle-
vende testament houdt zijn waarde. 
Het zou zelfs kunnen dat daarin is 
geregeld dat voor de kinderen de suc-
cessierechten pas worden afgerekend 
als de laatste ouder is overleden.
Overigens bestaan daarover vaak 
misverstanden. Het kan in sommige 
gevallen zelfs aantrekkelijk zijn 
direct na het overlijden van de eerste 
ouder al de successierechten voor de 

kinderen af te rekenen. Immers, hun 
vordering kun  je ook laten ‘oprenten’ 
waardoor hun deel later, als de laatste 
ouder is overleden, veel groter is en 
voor dat deel successievrij.
Wilt u daarover meer weten, raad-
pleeg dan een notaris. Om op het 
moment dat de eerste ouder overlijdt 
toch al het ‘gereserveerde’ deel aan 
de kinderen uit te keren, hangt van 
de persoonlijke situatie af. Daarover 
kunnen wij niet oordelen.  
De tarieven voor successierechten 
zijn per 1 januari 2010 gunstiger 
geworden. 

Financiële zaken

Uitkering op komst uit
ongevallenverzekering
Mijn vrouw werkte als alphahulp. Nu 
heeft zij een brommerongeval gehad 
waarbij zij volgens de chirurg een 
gecompliceerde schouderbreuk heeft 
opgelopen. Volgens hem komt het 
daarmee niet meer goed. Zij werkt 
niet meer. Ik heb als 68-jarige AOW 

en krijg nu voor haar (57 jaar) de 
volle toeslag op de AOW, omdat zij 
geen inkomen uit arbeid meer heeft.  
Zij heeft een ongevallenverzekering 
lopen en wellicht krijgt zij nu een ver-
zekeringsuitkering van 100.000 euro. 
Wat zijn de gevolgen voor de toeslag?

Of uw vrouw een uitkering uit de 
ongevallenverzekering krijgt, hangt 
af van de voorwaarden (de kleine let-
tertjes) in de polis. Daarover kunnen 
wij u uiteraard geen uitsluitsel geven.
De partnertoeslag is afhankelijk van 
het inkomen uit of in verband met ar-
beid van uw vrouw. Bij een uitkering 
van de ongevallenverzekering van 
uw vrouw is dat naar onze mening 
niet het geval, omdat hierbij sprake 
kan zijn van ‘vermogen’. Pas als het 
gaat om uitbetaling door de ongeval-
lenverzekering van de werkgever 
zou de Sociale Verzekeringsbank als 
uitvoerder van de AOW misschien 
kunnen concluderen dat de uitkering 
‘in verband met’ arbeid is. Vraag 
hierover opheldering bij de SVB.
Mocht uw vrouw de ongevallen-

verzekering uitgekeerd krijgen, 
dan is het fi scaal wellicht aantrek-
kelijk hiermee een direct ingaande 
lijfrente-uitkering te kopen. Stel u 
hierover ook heel goed van tevoren 
op de hoogte. Want ook hierbij zijn 
er wellicht valkuilen met betrekking 
tot de toeslag op de AOW die u voor 
haar krijgt.

Rentekorting kennelijk
niet doorgevoerd  
In 1997 heb ik een fors consumptief 
krediet afgesloten bij een instelling 
die verschillende keren in andere 
handen is overgegaan. Het laatst 
door Frisia van de failliete DSB 
Bank.    
Wij hebben alle jaren aan onze ver-
plichtingen voldaan.
Nu blijkt dat wij vanaf 1997 recht 
hadden op een rentekorting van 1,5 
procent. Wij willen nu weten hoe 
het daarmee staat. Maar we kunnen 
nergens meer terecht voor die infor-
matie. Wat moeten we doen?

Indien u nog verplichtingen hebt, 

raden wij u aan onmiddellijk te 
stoppen met alle  betalingen (en de 
betreffende gelden te reserveren voor 
het geval dat...). U zult zien hoe snel 
ze met u contact opnemen met een 
aanmanende brief. Heeft u direct een 
adres om uw grieven te uiten.
Heeft u alleen nog recht op restitutie 
- met nogal verre terugwerkende 
kracht - dan wordt het ingewikkelder. 
Dan kan ook een rol spelen dat uw 
vordering is verlopen. Wij hebben 
daarin geen zicht in uw geval. 
Overigens zijn er wel procedures 
indien fi nanciers in andere handen 
overgaan. Niet dat u daardoor van 
uw schuld kunt afkomen, maar u 
kunt tussentijds zonder boeterente 
afl ossen! Op dat moment kunt u ook 
direct claims leggen.
Wij zijn niet zo’n voorstander van 
consumptieve kredieten. U betaalt 
u namelijk scheel aan rente. Ze 
zijn alleen in het uiterste geval 
van fi nanciële malaise en bij bitter 
noodzakelijke goederen of diensten 
aan te bevelen.

Ouder laveert om iedereen te vriend te houden
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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 volgens de eisen 
van woningcorporatie, eigenaar, verhuurder.

Zwaanshals 75b • 3036 KD Rotterdam • Tel.: 0651338998
KvK Rotterdam nr: 24313480 • frans@dewoningontruimer.nl • www.dewoningontruimer.nl

Vraag vrijblijvend een offerte dit doen wij door heel  Nederland

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties

g
heel 
sen 
rder.

Verhuizing in 
combinatie met 

ontruimen

Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy

Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
l	 Reparaties	klaar	terwijl	u	wacht
l	 Persoonlijke	aandacht	en	service
l	 klikgebit-specialisten

Venrooy Tandtechniek

Raadhuisplein	4
Nieuwerkerk	a.d.	IJssel
Tel.	0180	-	313633

Oudedijk	151
Rotterdam
Tel.	010	-	4117870

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

het einde van 
onmogelijke uitvaartwensen. 

Bij Monuta maakt u van elk
afscheid een mooie herinnering.

kijk op monuta.nl of bel met 
Monuta Memoriam, Langenhorst 100, Rotterdam, telefoonnummer 0800 - 023 10 10 of 

Monuta Van den Toorn, Jacques Dutilhweg 333, Rotterdam, telefoonnummer (010) 202 14 33.

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

Voetonderzoek alleen volgens afspraak

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

Steunzolen
Schoenaanpassingen
Siliconenorthese

www.schoenmakerijagterberg.nl

dan u denkt! 

R

Ambachtelijk Schoenmaker
Sleutelservice

Ambachtelijke Schoenmaker
Sleutelservice

De schoenmaker
heeft meer in huis

dan u denkt!

STOELEN VLECHTERIJ

* Stoelen matterij

* Antiek restauratie

* Gordijnen atelier

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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

ZOMERMANTELS 
EN JACKS

MOOIE COLLECTIE

Van maat 36 t/m 52

VOORJAARSACTIE:

GRATIS HORREN!
Hoe staat uw huis erbij dit voorjaar? Toe aan nieuwe kozijnen, tuindeuren, 

schuifpui of dakkapel? Kies Verantwoord Wonen® producten! Deze 

zijn duurzaam, voldoen aan de milieueisen, geven extra veiligheid en 

comfort en garanderen jarenlang woonplezier. Onze adviseurs kunnen u 

hier alles over vertellen. Bel voor een afspraak 0182 52 70 89 of bezoek 

de showroom aan James Wattstraat 5 (Gouwestroom) in Gouda. 

Kijk op www.schipperdakkapellen.nl voor onze speciale 
dakkapel aanbieding.

MEER VRIJE TIJD MET 
DUURZAME PRODUCTEN
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Tegenwoordig vinden we een ruime keuze aan supermarkten en winkelketens heel gewoon. Wekelijks wor-
den we overspoeld met folders. Daarin steken al die supermarkten elkaar de loef af als het gaat om aanbie-
dingen. Shoppend van de een naar de ander is er aardig wat te besparen op de wekelijkse boodschappen.

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 sportlevenUit het rijke Rotterdamse sportlevenUit het rijke Rotterdamse sportleven

’Niet voor het gewin, maar voor het gezin’ 

Oplossing foto 4 mei 2010
Niet eerder kwamen er zoveel goede oplossingen binnen. Met gemak zou met de reacties een hele pagina gevuld kunnen worden. Reacties, die vele wetenswaardigheden 
bevatten over deze twee keurig geklede mannen in april 1957. Leo Smit uit Vlaardingen schrijft: “Op de foto herken ik Kees Rijvers en trainer Jaap van der Leck. Waar-
schijnlijk kwam Kees hier – na een buitenlandse carrière bij Saint-Etienne - bij Feyenoord voetballen.” Loe van der Hoeven laat weten: “Natuurlijk komen beide heren 
mij bekend voor. Kees Rijvers was een begenadigd voetballer, had een moeilijk karakter, maar was een echte prof. Hij leefde geheel voor zijn sport. Jaap van der Leck 
ontfermde zich ook over Rijvers in zijn opleiding tot trainer. Op deze foto gaan ze gezamenlijk naar het woonhuis van Van der Leck op het sportcomplex Varkenoord. 
Het woonhuis staat er nog steeds en werd nadien ook nog bewoond door de trainers George Sobotka en Hans Kraay Sr.” Rijvers en Van der Leck lopen hier inderdaad 
op Varkenoord, nadat Rijvers zojuist in het stadion een contract heeft getekend in aanwezigheid van onder meer voorzitter Cor Kieboom. Rijvers voetbalde niet alleen 
voor Feyenoord, hij trainde ook de jeugd. Frans Goudriaan uit Numansdorp heeft het als ventje van elf jaar zelf meegemaakt. Hij meldt dat hij in hetzelfde pupillenelftal 
speelde als Wimpie Jansen. Hij zegt verder: “Als meneer Rijvers een partijtje meespeelde, was ik verbijsterd over zijn fabuleuze traptechniek.” Goof van der Kemp uit 
Barendrecht heeft zowel Van der Leck als Rijvers bij Feyenoord als trainer meegemaakt. Hij herinnert zich van zijn groep on-

der meer Piet Vrauwdeunt, Jan Hordijk, Maarten de Keijzer, Cees Zwaal, Wim van der Windt, Peter Persijn en Theo Burg. Wim Freriks en zijn broer Joop waren 
ten tijde van de foto twaalf en elf jaar. Uiteraard herkent Wim de mannen op de foto nog steeds. Hij doet voorts verslag van een leuk voorval: “Mijn broertje 
raakte tijdens een training geblesseerd en Kees Rijvers bracht hem met zijn auto naar ons huis in de Cronjéstraat te Rotterdam-Zuid. De auto werd bij ons voor 
de deur geparkeerd en was op dat moment de enige auto in de straat. Binnen nog geen tien minuten was bekend van wie die auto was en stond de Cronjéstraat 
vol met belangstellenden. Na zijn bezoek aan ons ouderlijk huis had Kees Rijvers de grootste moeite om te kunnen vertrekken en gemoedelijk deelde hij talloze 
handtekeningen uit.” Bert Zijleman uit Nieuwerkerk aan den IJssel en vaste schrijvers Albert Riper en Ed Straatman weten ook allerlei feiten over de twee man-
nen aan te dragen. Straatman diept zoals gewoonlijk personele gegevens van de sporters op. Helaas is daar dit keer geen plaats voor. Wist u overigens dat Kees 
Rijvers in zijn Feyenoordtijd in de Paul Krugerstraat in Bolnes woonde? 

Nieuwe foto
Na een gemakkelijke weer een moeilijke foto. Al is ditmaal goed te zien uit welke sport deze man stamt. Wie is deze – in 1957 
vastgelegde - Rotterdamse sporter?

Het is misschien niet helemaal het-
zelfde, maar eigenlijk was de vroegere 
Coöperatie ook een soort winkelketen 
waar je, dankzij het lidmaatschap, leuk 
kon besparen op het huishoudboekje. 
’Niet voor het gewin, maar voor het 
gezin’, was de slogan die velen in die 
tijd deed besluiten lid te worden. Met 
namen als Coöperatie De Dageraad, 
De Vooruitgang, De Volharding en 
Voorwaarts.

 

Boodschappen
Mijn herinneringen aan Coöperatie De 
Vooruitgang gaan terug naar eind jaren 
’50. Ik weet nog hoe mijn moeder het 
boodschappenboekje wekelijks invul-
de. Uiteraard veel vaste boodschappen, 
zoals koffi e, thee en suiker, aangevuld 
met griesmeel, havermout, zout. Noem 
maar op. Als de bezorger van de 
Coöperatie, bij ons was dat Jaap van 
der Zijde, langs kwam om het boekje 
op te halen, ging hij altijd even in de 
keuken zitten. En natuurlijk bracht hij 
mijn moeder dan nog even op allerlei 
ideeën voor boodschappen! Meestal op 
vrijdag werden die bezorgd en dan zat 
er voor ons altijd wel iets van snoep 
bij. Heerlijk, die karameltoffees.
Ik heb geen idee of er in die tijd in 
onze straat meer mensen lid waren. Er 
kwam immers van alles aan de deur. 
De slager, melkboer, groenteboer, ko-
lenboer, schillenboer, het ziekenfonds, 
de verzekeringsman en ook de huur 
werd elke week opgehaald door een 
mevrouw van woningbouwvereniging 
Volksbelang. 

Museum
Onlangs bracht ik bij toeval een 
bezoekje aan het Nationaal Coöpe-
ratie Museum in Schiedam. Eenmaal 

binnen in het nostalgische winkeltje, 
met die heerlijke geur van allerhande 
snoepgoed, de authentiek ingerichte 
woonruimte erachter en het museum 
op de eerste verdieping, kwamen de 
herinneringen vanzelf boven. Zoals aan 
de uitkering van het jaarlijkse dividend. 
Dat was altijd eind november. Een 
welkom bedrag in de dure december-
maand. Volgens mijn moeder was dat 
meestal zo tussen de 60 en 80 gulden. 
’Verdiend’ dankzij de wekelijkse 
boodschappen, maar je kon bij de 
Coöperatie ook allerlei andere zaken 
kopen. Bijvoorbeeld linnengoed, 
gordijnstof, traplopers en vloerbedek-
king. Zoals Jabo-tapijt voor in de 
slaapkamers. Wat deed dat zeer aan 
je knieën! Mijn moeder bestelde ook 
altijd de jaarlijkse voorraad kolen bij 
de Coöperatie. Dan liepen er van die 
mannen met een opengeknipte zwarte 
jute zak op hun hoofd en schouders 
heen en weer naar de schuur om heel 
veel mud aan eierkolen af te leveren. 
Die bestelling betekende uiteraard weer 

extra dividend. 
Wandelend door het museum in Schie-
dam ontdek je van alles. Nooit geweten 
dat er vroeger zóveel verbruikscoöpe-
raties waren. Die waren aanvankelijk 
vooral bedoeld om de tussenhandel 
de pas af te snijden en zo de dage-
lijkse levensmiddelen voor de gewone 
arbeider een stuk goedkoper te maken. 
Dat kon, doordat de coöperaties, en dat 
was in die tijd heel bijzonder, een eigen 
distributie- en inkooporganisatie had-
den, maar ook productiebedrijven die 
de honderden plaatselijke winkels van 
voorraad voorzagen.

Haka
Wist u trouwens dat het fenomeen 
Coöperatie is komen overwaaien uit 
de textielindustrie in Engeland? Begin 
1900 ontstonden er in ons land met de 
opkomst van het socialisme de eerste 
arbeiderscoöperaties. Later ontstond 
een eigen Handelskamer (Haka). In ons 
land waren tussen de twee wereldoorlo-
gen en in de jaren ’50 zo’n 380 coöpe-
raties van allerlei gezindten actief. 10 

Procent van de Nederlanders was lid. 
In de jaren ’60 werd het ’coöperatieve 
gevoel’ een stuk minder. De mensen 
kregen het fi nancieel steeds beter en 
er kwam concurrentie van andere 
grootwinkelbedrijven (supermarkten 
en winkelketens). Uiteindelijk werden 
de overgebleven coöperaties gebundeld 
in één grote organisatie, de CO-OP. 
Ook deze organisatie redde het niet en 
wat anno 2010 rest is Coöp Codis, een 
winkelketen met 180 vestigingen in het 
hele land. De aanleiding tot het stichten 
van het Nationaal Coöperatie Museum 
in Schiedam was het 75-jarig bestaan 
van Coöp Nieuwe Waterweg in 1977.  
Het museum is sinds 1987 gevestigd 
aan de Lange Haven 84. 
Ga eens langs, en proef de sfeer van 
weleer!

Bab Riem Vis
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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

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

Een begrip in vloertegels sinds 1987

DECO-VLOER
PLAVUIZEN

GRATIS
GELEGD

v.a. 25 m2

exclusief lijm en voeg

VLOER-
VERWARMING

COMPLEET
GEINSTALLEERD

R

Mangaanstraat 1-5
(industrieter. Pr. Alexander a/d brandweerkazerne)

3067 GT Rotterdam
Tel. 010-4211717
 

Kattestaart 18
(industrieterrein Wilgendonk)

3355 PP Papendrecht
Tel. 078-6429477
 www.decovloer.nl

Gespecialiseerd
in geluiddempende

vloeren

Profiteer

van onze

WEKELIJKSE

AANBIEDINGEN

Verhuisbericht

MSG
Watersport 
is verhuist

‘s-Gravenweg 320 (Businesspark IJsselpoint)
2911 BK  Nieuwerkerk a/d IJssel
T. 0180 - 820234, F. 0180 - 820235, 
I. www.msg-watersport.nl

2e pinksterdag van

10:00 tot 16:00 uur
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (60)

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 fijn mens en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever 
Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Hiervan verscheen ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, het eerste van drie boeken 
met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Voet biedt lezers van De Oud-Rotterdammer alvast een 
kijkje door zijn lens. Van zijn werk is tot en met 31 mei 2010 in Galerie Dubbelde Palmboom een gratis toegankelijke expositie ingericht.

Een foto zoals deze is nog te maken, want 
de scheepsdokken van het voormalige 
scheepreparatiebedrijf Niehuis & Van den 
Berg aan de Pastoriestraat 1 zijn nog steeds 
in bedrijf, maar alweer geruime tijd onder 
de naam Damen Shiprepair Rotterdam. De 
dokken bevinden zich in een hoek van de 
Eemhaven bij de Werfdijk, Pastoriestraat en 
Striendwaalseweg in Pernis. Als ze gevuld 
zijn met zee- of andere schepen, biedt dat 
een prachtig gezicht aan passagiers van de 
havenrondvaart Spido, wier schepen er ook 
wel eens een onderhoudsbeurt ondergaan. 
De dokken bieden zicht op buik en schroef 
van een schip. Beide zie je niet vaak, 
doordat die scheepsdelen zich immers nor-
maal gesproken onder het wateroppervlak 
bevinden.

Als vanaf deze plek op het water nu een 
foto gemaakt gaat worden, wordt het beeld 
aanmerkelijk voller. Bijvoorbeeld rechts van 
de dokken komt dan het rechthoekige pand 

van het (scheeps)motorenbedrijf Rolls-
Royce Marine Benelux BV in beeld. De 
schoorsteen van de gasfabriek van Pernis 
is echter niet meer te fotograferen. Wél de 
contouren van een nieuw woonbuurtje op 
het voormalige complex van de gasfabriek 
bij de Deijffelbroekseweg, Zellingstraat en 
Uiterdijk. Het fotobeeld zal nog meer gevuld 
worden door de veertien verdiepingen van 
een woontoren bij de Uiterdijk en Nieuwed-
ijk langs de Nieuwe Maas, met daar ook nog 
oorspronkelijke havenbebouwing. De ruim 
twee jaar geleden opgeleverde ruim veertig 
meter hoge ronde fl at telt vijftig huur- en 
koopappartementen en is het hoogste ge-
bouw van het voormalige agrarische- en vis-
sersdorp. Natuurlijk met ook nog tientallen 
historisch ogende pandjes op de Pastoriedijk 
en Ring van deze kleine Rotterdamse woon-
gemeenschap, die menigeen graag opneemt 
in de fi etsroute.

Scheepsdokken

Zo’n reis kon alleen per schip en in 
mijn geval was dat op de heenreis de 
Melrose Abbey en terug met zuster-
schip de Bury. Beide waren vrachtsche-
pen met passagiersaccommodatie.
De Noordzee was in die tijd nog 
bezaaid met mijnen en het schip moest 
daar natuurlijk omheen varen. Ik herin-
ner mij dat we ’s avonds om 18.00 uur 
van de Parkkade vertrokken en pas de 
volgende dag om 12.00 uur afmeerden 
in Hull. Nog zie ik de krijtrotsen langs 
de Engelse kust opdoemen. Heel apart. 
Er werd overnacht en aangezien we 
met 24 jongens waren, werd er fl ink 
gekeet en weinig geslapen. Er was ook 
een meisjesgroep die een paar dagen 
na ons vertrok. Alles onder leiding van 
onze Engelse docenten, die veel werk 
aan deze uitwisseling moeten hebben 
gehad.

De uitwisseling naar Engeland betrof 
een initiatief tussen twee Rotterdamse 
scholen en twee scholen uit Yorkshire, 
te weten de Keucheniusschool/W. de 
Zwijgerschool en aan Engelse zijde de: 
Secondary School in Edlington/ Muni-
cipal Highschool in Doncaster.

Mijnwerkers
Ik was drie weken in de kost bij een ge-
zin met een leerling van één van deze 
scholen, waarna een dito reis volgde 
naar Rotterdam en er een Engelse 
jongen bij ons thuis kwam logeren. Zo 
werden de kosten gedrukt. De over-
tocht alleen kostte al 35 ouderwetse 
Hollandse guldens, een heel bedrag 
voor die tijd. Ik kwam te logeren bij de 
familie Barker in Edlington, waarvan 
de man mijnwerker was. Zoon Colin, 
net als ik 14 jaar, werd mijn maatje; 
een watervlugge jongen, die uitstekend 
kon pingelen bij het voetballen. Je keek 
in dat huis je ogen uit. Er was bijvoor-
beeld een open haard die ook midden 
in de zomer nogal eens brandde en 
waarin we ballonnen lieten ontploffen. 
In de tuin speelden wij veel cricket 
en natuurlijk voetbalden we tegen de 
Engelsen.
Edlington was een echt mijnwer-
kersdorp, gelegen in de heuvels, met 
overal geasfalteerde wegen waarop 
het heerlijk fi etsen was, ook al was 
links rijden in het begin wat lastig. 
De school organiseerde veel voor ons, 
zoals een bezoek aan een 800 meter 

diepe kolenmijn. Jarenlang heb ik een 
brok antraciet bewaard. Met de Flying 
Scotchman een daagje naar Londen, 
waar we in de Underground de Neder-
landse atletiekdames van de Olympi-
sche Spelen tegenkwamen, die daar 
net aan de gang waren. Bezoeken aan 
staal- en andere fabrieken in Sheffi eld/
Leeds. Naar het strand in Bridlington, 
een bekende Engelse badplaats. En nog 
veel meer.

Voetballen 
De drie weken vlogen voorbij en voor 
we het wisten voeren we op de Bury 
weer richting Rotterdam, waar we onze 
Engelse gasten ontvingen voor een 
Nederlands verblijf. Ik ben nog in het 
bezit van het excursieprogramma waar 
wij onze gasten op trakteerden. Bezoek 
aan de Diergaarde, een bustrip naar 

Amsterdam en Volendam, bezoeken 
aan Delft/Den Haag/Scheveningen, 
maar bovenal veel voetballen met de 
almaar pingelende Colin in onze straat 
– de Agniesestraat - en in de puin met 
de jongens uit de buurt, die helemaal 
gek waren met hem. Drie weken later 
was het uit met de pret en deden we 
mijn Engelse vriend uitgeleide met 
de buurtjongens naar station DP 
voor de boottrein naar Harwich. 
Alles bij elkaar een enerverende en 
heel aparte vakantie die nog jaren-
lang in mijn herinnering is blijven 
voortleven.

Kees van der Sijs
Korenbloem 29
2992 CH Barendrecht
Tel:  0180-616086
Email: sijs@planet nl.  

Op schooluitwisseling naar Engeland
De foto van het m.s. Melrose Abbey in uw blad van 9 maart j.l. deed 
bij mij nogal wat herinneringen opkomen. Ik ging namelijk als 
14-jarige jongen voor het eerst van mijn leven naar het buitenland 
en nog wel helemaal naar Engeland, wat zo kort na de oorlog - 
1948 dus -  een hele belevenis was. Kom daar nu eens om.

- vertrek van Colin (zittend) 
van Rotterdam D.P. -

- Met de hele familie Barker aldaar -

maar bovenal veel voetballen met de 
almaar pingelende Colin in onze straat 
– de Agniesestraat - en in de puin met 
de jongens uit de buurt, die helemaal 
gek waren met hem. Drie weken later 

- Met de hele familie Barker aldaar -

- Colin (links) en ondergetekende (met plusfour bijgenaamd drollenvanger) op de boulevard van Bridlington -
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Wilhelm Tellplaats 24-32         Openingstijden: 
     Wijk oudeland, Hoogvliet         Maandag: Gesloten 
     3194 HT, 010-438 12 22         Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur 
     www.tmgcentrumhoogvliet.nl        Koopavond: op afspraak 
              Zaterdag: 10.00- 16.00 uur 

Al bijna 32 jaar uw senioren specialist!!       De koffie staat altijd klaar 

 

-Senioren bankstellen - Relax/Opsta Fauteuils -Senioren ledikanten   -Div. zonwering  -Div. Stroken  
- Eettafels 80x80cm  - Dressoirs   - evt. Elektrische verstelbaar - Tapijt en vinyl  -Div. M-bogen 
- ook uitschuifbaar  - Kleinmeubelen  - Matrassen    - Smyrna tafelkleden  -Div. sluiervitrage 
- Salontafels   - in blank en donker eiken - Vitrage en Overgordijnen  - Gewatteerde bedspreien -Alles inclusief gemaakt 

Gratis vervoer!! Geen vervoer? Geen probleem!! Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes thuis. Bel gerust voor 
een afspraak: 010-4381222 

* Indien op voorraad 

 

Uw tapijt, vinyl, 
gordijnen en 
vitrage binnen 1 
week gemeten 
en geplaatst!  * 

TMG 
centrum 

TAPIJT, MEUBEL EN GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET

Locatie Ommoord  T 010 - 42 000 42   
Niels Bohrplaats 15, 3068 JK Rotterdam

Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten
Bij Smile Clinic kunt u terecht voor o.a. de volgende behandelingen

•  Gratis vrijblijvend persoonlijk advies;

•  Kunstgebitten, frames, plaatjes;

•  Klikgebit op implantaten;

•  Nazorg en controle;

•  Computergestuurd implanteren;

•  Eendags-reparatie-service;

•  Bleken van tanden;

•  Eendags-behandeling: implanteren 
    + plaatsen prothese/kroon/brug in 
    één dag.

Vergoeding 

van alle 

verzekeraars 

bij prothese 

met of zonder

implantaten
Lever de coupon in bij het maken van uw afspraak 
voor een klikgebit en ontvang een elektrische 
tandenborstel van Philips gratis.
* Eén tandenborstel per persoon zolang de voorraad strekt.

*GRATIS

   Philips electrische

  tandenborstel

Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon :  010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon :  010 - 4160464

*** www.arnold-aykens.nl ***

Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon :  010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon :  010 - 4160464

*** www.arnold-aykens.nl ***

VOOR SLIMME KOKERS

Zwartjanstraat 80 3035 AW Rotterdam
Telefoon :  010 - 4661043
Middenbaan - noord 132/134 3191 EL Hoogvliet
Telefoon :  010 - 4160464

*** www.arnold-aykens.nl ***

BEKO
CSA 24002
Vrijstaande upside down 
koel vries combinatie met een 
netto koelk inhoud van 145 
liter en een netto vries inhoud 
van 62 liter.
Automatisch ontdooi systeem 
in koelgedeelte. Verstelbare 
leggers in glas. Regelbare 
thermostaat en binnen 
verlichting. Superzuinige kast 
met een totaal verbruik per 
jaar van 285 kW. dus energie 
klasse A. Geluidsniveau 14 
(dBA) Invriescapaciteit van 4 
Kg. per 24 uur. Afmetingen 
(HxBxD) 152,5x54x60 cm.

GOING PRIJS € 299,00

ONZE PRIJS NORMAAL
€ 269,00 
HEEL 
TIJDELIJK 
VOOR >>

koel vries combinatie met een 

liter en een netto vries inhoud 

Automatisch ontdooi systeem 

verlichting. Superzuinige kast 

jaar van 285 kW. dus energie 

ONZE PRIJS NORMAAL Actieprijs

199,00

op = op

Actie alleen geldig van 25 mei tot en met 5 juni 2010



De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser Dinsdag 18 mei 2010 pagina 13

De Eerste Middellandstraat in oorlogstijd
Mijn vader huurde in 1934 een groot herenhuis aan de 

‘s-Gravendijkwal op de hoek van de Snellinckstraat. 

Een huis met twee ingangen, aan elke straat één, met 

prachtige marmeren hallen. Hier ben ik 28 maart 1936 

geboren. 

OORLOGSVERHALEN

Toch was er over dit aspect van de 
Maasstedelijke oorlogsjaren nog 
bijzonder veel onbekend of onder-
belicht. Na een studie van een aantal 
jaren heeft maritiem deskundige 
Baart dit gat nu helemaal gevuld. 
En hóé. Met een ongekende precisie 
heeft hij zeer veel feiten, verhalen en 
anekdotes opgediept, uit allerlei bron-
nen. Het begin van Rotterdam als 
oorlogshaven begon met de verwoes-
ting van de aan de Wilhelminakade 
liggende schepen Statendam en de 
Boschdijk in de eerste oorlogsdagen 
van mei 1940. Deze gebeurtenis werd 
gevolgd door de binnenkomst van 
de eerste Duitse torpedoboten aan 
het eind van die maand. De zwarte 

periode eindigde met het binnenlo-
pen van Engelse voedselschepen op 
Bevrijdingsdag.
Tussen mei 1940 en mei 1945 heeft 
zich verschrikkelijk veel afgespeeld. 
De bezetters namen Rotterdamse 
schepen in beslag en ‘bombardeer-
den’ Rotterdam tot een belangrijke 
basis voor de Kriegsmarine (onder 
meer met de bouw van een onder-
zeebootbasis in de Waalhaven). Ze 
gaven scheepswerven rücksichtslos 
opdracht Nederlandse schepen voor 
hun oorlogsdoeleinden te verbouwen 
of nieuwe tonnage op de bouwhel-
lingen te zetten. Een aantal werven 
heeft dit bepaald niet onvrijwillig 
gedaan. Het waren misstappen die na 

de bevrijding als collaboratie werden 
beschouwd; diverse directies werden 
er voor opgepakt. Baart vertelt even-
eens waar en waarvoor deze in ons 
land gebouwde, onder Duitse vlag 
varende, schepen werden ingezet.
Rotterdam was gedurende oorlog 
een belangrijk aanvoerpunt voor 
ertsen waarmee de wapenindustrie 
in het Ruhrgebied haar productie aan 
de gang kon houden. Rotterdamse 
rederijen hadden in de oorlogstijd 
uiteraard geen ‘eigen’ schepen meer 
varen. Gelukkig waren er tientallen 
schepen buitengaats toen de Duitsers 
op 10 mei ’40 binnenvielen. De 
bemanningsleden deden vijf jaar lang 
hun moeilijke plicht op zee. Zo’n 

vijftienhonderd van hen zouden hun 
thuishaven Rotterdam echter nooit 
meer terugzien.
‘Rotterdam Oorlogshaven’ is een 
fascinerend boek voor iedereen die 
- zeven decennia nadat de bezetters 
binnendrongen - nog steeds méér 
wil weten over wat zich in die jaren 
allemaal heeft voorgedaan. Wat 
voor verzetsdaden werden er in de 
haven of op de werven gepleegd? 
Wat deden de Duitse Schnellboot-
bemanningen zoal in de stad? Hoe en 
waarom brachten de Duitsers tegen 
het eind van de oorlog schepen in 
de Nieuwe Waterweg tot zinken? 
Waarom verwoestten ze in september 
1944 moedwillig en op barbaarse ma-

nier onze kaden en kranen? En hoe 
groot was het leed van de geallieerde 
bombardementen op de scheepswer-
ven? In ‘Rotterdam Oorlogshaven’ 
staat het. Allemaal. 
In het OorlogsVerzetsMuseum Rot-
terdam aan de Coolhaven is tot en 
met 30 september een expositie over 
hetzelfde thema ingericht.
‘Rotterdam Oorlogshaven’ is een 
uitgave van Walburg Pers. Het ge-
bonden boek telt 320 pagina’s. Lezers 
van De Oud-Rotterdammer kunnen 
dit prachtige boek tót 1 november 
aanschaffen voor 39,50 euro. Na 1 
november a.s. is de prijs 49,50 euro.

Bram Oosterwijk

Opnieuw is een nagenoeg onbekend stuk Rotterdamse oorlogsgeschiedenis ingevuld. En ditmaal volledig: met 
een formidabel boek over alles wat er tijdens de oorlog in de haven is gebeurd. Met het bijzonder fraai uitge-
voerde boek ‘Rotterdam Oorlogshaven’ heeft auteur Jac. J. Baart de jaren 1940-1945 met een diepgravende en 
soepel lopende tekst een oorlogsepisode boven water gehaald die een triest stempel op de gehele stad heeft 
gedrukt. Zijn verhaal over de haven is voorzien van honderden foto’s, prachtige scheepssilhouetten, tekeningen 
en kaarten; de meeste nog niet eerder gepubliceerd. Baart had eerder al in enkele bescheidener publicaties 
over dit onderwerp geschreven.

Mijn vader had een huurcontract 
voor vijf jaar. Al snel bleek dat dit 
huis, met 32 ramen aan de straat, in 
de winter niet warm te stoken was. 
Dat was de reden het huurcontract 
niet te verlengen en zo verhuisden 
wij in 1939 naar de Eerste Middel-
landstraat 41 boven de Amster-
damsche Bank op de hoek van de 
Henegouwerlaan. De verhuizing is 
ons geluk geweest, want het huis 
aan de ‘s-Gravendijkwal werd in 
1943 getroffen door een verdwaalde 
voltreffer en lag volledig in puin. 
Na de oorlog is hier volgens mij een 
bejaardentehuis gebouwd. 

In de Eerste Middellandstraat had-
den wij aardige buren, de familie 
Pelsma. Hij werkte bij de bank 
beneden en achterom konden wij 
bij elkaar binnenlopen; dat was 
in de spertijd erg gemakkelijk en 
gezellig. Aan de andere kant, op 39, 
woonde mevrouw Van Veen, een 
vrouw alleen die kamers verhuurde 
aan Duitse offi cieren. Dat was dus 
erg oppassen.
Daarnaast was een kruidenierswin-
kel van Oldenburg. Dan kwam de 
melkinrichting van de RMl, waar 
mevrouw De Bie fi liaalhoudster 
was. Van haar kregen we altijd 
ijsbrokken voor onze ijskast. 

Vervolgens de kruidenierswinkel 
van de familie Maten, ook heel 
aardige mensen, die zorgden dat we 
altijd ons rantsoen op de bonkaarten 
kregen. Dan de kunsthandel van 
Denis met daarnaast de verfhandel 
van Lasonder. Daar hingen reclame-
borden van Repolin met een paar 
mannetjes die achter elkaar liepen 
en op de rug van de man ervoor de 
reclame schilderden. Dan kwam 
de hoedenwinkel van Violet en 
daarnaast groentewinkel Klooster-
man; een Joodse familie die een 
ster droeg en tijdens de oorlog is 
weggevoerd naar een concentra-
tiekamp. Zoon Leo zat bij mij op 
school, maar we hebben hem nooit 
teruggezien. Dan kwam banketbak-
ker Bierens. Al deze zaken liepen 
aan de achterzijde door tot in de 
Tiendstraat. Vooral bij de bakker 
rook het altijd lekker en voor ons 
viel er nog wel eens wat gebak af 
dat mislukt was. Tot slot op de hoek 
van het Tiendplein de Spaarbank 
Rotterdam, later de Nutsspaarbank. 

Oppassen
Aan onze overkant, op de hoek van 
de ’s-Gravendijkwal, was de melk-
winkel van Aurora met daarnaast 
café De Kleine Witte. Daarboven 
woonde een vooraanstaande SS-er, 

de heer Kielburger die zich graag in 
zijn uniform voor het raam liet zien. 
Na Dolle Dinsdag was hij plotse-
ling verdwenen. Naast het café was 
de melkwinkel van J. van Oosten 
met daarnaast de boekhandel D. van 
Sijn en Zonen. Op de hoek van de 
Korte Bajonetstraat was het pand 
zodanig verzakt dat het moest wor-
den afgebroken. Alleen de begane 
grond met de bakkerswinkel van A. 
Moes bleef bestaan. In de Korte Ba-
jonetstraat was nog de rijwielhandel 
van De Graaf. Na de hoek in de 
Middellandstraat nog de sportzaak 

van Sport-
huis Centrum. 
Tegenover het 
Tiendplein zat de 
slagerij van San-
der Mosterd, een 
NSB-er en ook lid 
van de Land-

wacht. Een echte landverrader. Zijn 
zonen Ton en Dickie zaten bij mij 
op school en Dickie zelfs bij mij in 
de klas. Dat was dus ook oppassen 
met wat je zei. In de meidagen van 
1945 zijn ze opgepakt door de BS 
(Binnenlandse strijdkrachten).

Vlees
Dan had je nog poppendokter 
Bangma. Daar kochten we onze 
weckfl essen en ringen om eten 
te wecken als we iets te pakken 
konden krijgen. Bij het Tiendplein, 
tegenover de beruchte slager op 
de hoek van de Coolsestraat, was 
manufacturenzaak De Ster; een 
toepasselijke naam in die tijd, want 
de zaak werd gedreven door een 
Joodse familie getooid met ster. 
Deze familie werd ook in de oorlog 
afgevoerd. 
In de Eerste Middellandstraat, 

richting Claes de Vrieselaan, was 
nog de elektriciteitszaak van Couzy 
en aan de overkant snackbar Hoky 
Poky en kruidenier Westende. 
Daarnaast de Duitse slagerij Hofa, 
die uitsluitend vlees leverde aan 
de Wehrmacht. Er kwamen altijd 
huifkarren met paard om vlees te 
halen dat via de ‘s-Gravendijkwal 
verdween richting Mathenesser-
laan en naar gevorderde scholen 
ging waarin Duitse soldaten waren 
gelegerd.
In 1947 ben ik met mijn ouders ver-
huisd naar Voorburg en daar woon 
ik nog steeds, maar Rotterdammer 
blijf je altijd als je daar geboren en 
getogen bent.

Ab Biedermann
Carel Vosmaerstraat 42
2274 XX Voorburg

Opnieuw is een nagenoeg onbekend stuk Rotterdamse oorlogsgeschiedenis ingevuld. En ditmaal volledig: met 

Rotterdam Oorlogshaven



Onder dak in het Utrechtse Dorp 

Toen we daar ‘s avonds boven 
voor het raam stonden, zag je de 
stad branden. Ik ben van 1935 
dus was pas vijf toen de oorlog 
uitbrak. Na verloop van tijd kre-
gen wij een huis in het Utrechtse 
Dorp, het stenen noodwonin-
gendorp aan het einde van de 
Schieweg. De huizen hadden vier 
kamers, een tuin en een schuur-
tje, in de zomer heel warm en in 
de winter steenkoud en nat. Wij 
woonden in de Hoenkoopstraat en 
ik herinner me nog de namen van 
Jantje Hekking, Tinus Grund, de 
families Bol, Grootaerts en Van 
Son. Je kon er vlakbij huis spelen, 
op het grote terrein tussen dorp en 
spoorweg en vissen in het Kanaal; 
alles vlak naast de deur en weinig 

verkeer. Je moest wel oppassen 
voor wijkagent Uiltje-orentrek; 
u snapt wel hoe die man aan zijn 
naam kwam.
Gevaarlijk
Met Corrie de Wit ging ik naar 
de Gaspard de Colignyschool bij 
mijnheer Weiss, aan de Nobel-
straat. Om daar te komen moest 
je over de Noorderhavenkade, een 
groot braakliggend terrein, waar 
puin gestort werd uit de verwoeste 
stad. Tussen dat puin vond je van 
alles. Soms speelde ik er tussen de 
middag zo lang, dat ik thuisge-
komen meteen rechtsomkeert 
kon maken naar school met mijn 
boterham in de hand en een draai 
om mijn oren van mijn moeder. 
Toen er later in de oorlog geen 

brandstof meer was, zeefde ik met 
mijn zus Beb kolen bij het Xerxes-
terrein en sloopte bielzen vanon-
der de spoorstaven. Ook sleepten 
wij hout uit het volkstuincomplex, 
waar de Duitsers handgranaten 
in gegooid hadden, omdat daar 
onderduikers zouden zitten. 
Sommige mensen waagden het de 
houten palen mee te nemen die bij 
de Gordelweg rechtop in de grond 
stonden om parachutisten tegen te 
houden. Levensgevaarlijk, want 
op de spoorbrug bij Allan stond 
een Duitser met een machinege-

weer die op die mensen schoot. 
Wij hebben wel eens iemand dood  
bij zo’n paal zien liggen. Zo’n 
dode lieten de Duitsers een paar 
dagen liggen als afschrikwekkend 
voorbeeld.

Pikwerk
We haalden ook aardappelschillen 
op en ruilden die bij een boer aan 
de Bovendijk voor melk. Tijdens 
de hongersnood pikten we met 
lange stokken waar een scherpe 
punt aan zat bloemkolen en me-
loenen uit schepen die in de sluis 

van het kanaal lagen. De schipper 
kon er niet meer tegen doen, dan 
hard schreeuwen en potscherven 
naar ons hoofd gooien. In 1945 
verhuisden we naar een bovenhuis 
aan de Rodenrijselaan, een hele 
overgang voor zo’n schoffi e uit 
het noodwoningendorp.

Jacob Kok 
D.C. Meesstraat 12
3201 RA Spijkenisse
0181-624789

In mei 1940 werd ons huis in de Rozenburgstraat in 

Kralingen door een bom getroffen. De boel stortte in 

elkaar, maar wij werden uit het puin gered. Daar ston-

den we dan, met niet meer dan de kleding die we aan 

hadden. Mijn vader was naar zijn werk bij De Blaauwe 

Molen aan de Struisenburgstraat. Door de brandende 

straat en de Lusthofstraat naar de Hoge Oostzeedijk. 

Op de fabriek vonden we vader, die gelukkig niets 

had. We vluchtten de stad uit naar een collega van 

mijn vader in Hillegersberg.
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Het bijna-bombardement van het 
Zuiderziekenhuis, door de Engelsen, 
heb ik gezien doordat de bommen 
over ons huis vlogen en vlak naast de 
grote schoorsteen van het ziekenhuis 
leken in te slaan. Het gerucht ging 
dat in dat stuk Duitsers zaten. Later 
bleken enkele huizen aan de Dordtse-
straatweg geraakt te zijn. De bommen 
waren over het ziekenhuis gevlogen. 
Lang waren de zwarte muren op de 
Dordtsestraatweg nog te zien.
In de oorlog, als er geen stroom was, 

maakte mijn vader zelf licht. Hij had 
enkele fi etslampjes gemonteerd en 
deze brandden op een fi etsdynamo, 
die aangedreven werd door een 
waterstraal. Het water viel op een 
schoepenradje, dat gemonteerd was 
op de dynamo. Van de Duitsers mocht 
dit niet. Maar er mocht zoveel niet in 
de oorlog. Spoorbielsen pikken, naar 
de radio luisteren, voedsel halen bij 
de boeren in Barendrecht, voedsel 
halen in Assen, houten lantaarnpalen 
omkappen om op te branden, etc. 

mocht allemaal niet; daar stonden 
zware straffen op.

Saluut
Op het dak van ons huis vond ik soms 
zilverpapieren strookjes, uitgestrooid 
door (vijandelijke) vliegtuigen en 
granaatscherven; voor een jongetje 
van die tijd erg interessant. In mijn 
lagere school, de H.Hartschool, waren 
Duitsers gehuisvest. De school was 
gevorderd, zoals ze dat toen noemden.
Toen de oorlog afgelopen was mar-
cheerden de Canadezen over de Bree 
voorbij. Mijn vader had een schilderij 
van Koningin Victoria, dat hij vijf jaar 
verstopt had, aan ons balkon gehan-
gen. Toen ze dit zagen salueerden ze. 
In de oorlog had mijn vader een radio 

verstopt, daar stond de doodstraf op. 
Ik weet nog precies waar die geheime 
bergplaats was in ons huis.
Na de oorlog stond er op de Bree 
nog een schuilkelder, tegenover de 
H.Hartschool en de Th. de Celles-
school. Toen de Bree verbreed werd, 
is hij gesloopt. We hebben daar 
veel op gespeeld. Ons onderbuur-
meisje, Martha van Berkel, is met een 
Canadese militair getrouwd en naar 
Canada geëmigreerd. Nooit meer iets 
van haar gehoord.

Bus
Doordat mijn vrienden en ik bijna al-
lemaal even oud waren, gingen velen 
in 1946 naar de lagere scholen op de 
Bree en omgeving. Mijn vrienden van 

toen waren: Hans en Wim Thijssen, 
Jan Overweel, Siem Molier, Arnold 
Maaskant, Jan de Greef, Gerard Cox, 
Martin van het Hof, Kees Mengel-
kamp, Peter Tuinder, Hans Scheek, 
Joop Pleij, Louis Groffen en Ton 
Schulten; mogelijk ben ik er nog wat 
vergeten. Maar na 65 jaar mag dit 
wel eens.
Eens per jaar gingen we op school-
reis. Meestal met de bus van De 
Jong Tours naar Oud-Valkenveen, de 
Juliana Toren, Valkenburg en andere 
bekende plaatsen. De bussen vertrok-
ken voor de H. Hartschool en de 
sigarenwinkel van Siempie Wander. 

Jan van Klaveren
jtvklaveren@hetnet.nl

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
EETCAFE/PETIT RESTAURANT

Gemoedelijke sfeer en gezellig terras

¤ 22,50

140 jaar roterdam-
Zuid in Foto en Film Zuid in Foto en Film

nu in de boekhandel
w w w. u i t g eve r i j d i af ra g m a . n l 

168 pagina's met ruim 
170 foto's in hardcover 
+ dvd met 80 minuten 
uniek filmmateriaal 
vanaf 1928

125x43.indd   1 12-02-10   16:45

open: Ma t/m Za van 10.00 tot 17.00
tel. 00 31 345-511990 | www.jukeboxgallery.com

Tuindorp-Vreewijk in/na de oorlog
In 1940, net voor de oorlog, ben ik met mijn ouders op de Bree 
29 komen wonen. Mijn twee broers en twee zussen zijn in de 
oorlog of net daarna geboren. Van de oorlogsjaren kan ik mij 
niet zoveel herinneren. Corrigeer mij dus maar als mijn geheu-
gen na 65 jaar de zaken wat heeft aangepast.



Iedereen hield 
z’n adem in
Ik ben in 1928 geboren en was dus twaalf 
jaar toen de oorlog begon. Wij woonden op 
de Wolphaertsbocht 89 (boven de gasfa-
briek). Ik zag de vliegtuigen boven vliegveld 
Waalhaven en hoorde het dreunen van de 
bommen. Op 14 mei zag ik Rotterdam bran-
den; we stonden bij de Maas, bij de ingang 
van de fi ets-/voetgangerstunnel. Het loeien 
van de vlammen was angstaanjagend; nu 
nog heb ik angst voor vuur.
Door de jaren heen is er veel gebeurd, maar 
één herinnering heeft de meeste indruk 
op mij gemaakt. Het was eind april, begin 
mei. Prachtig weer, maar doodstil op straat; 
verkeer was er niet. het leek wel of iedereen 
z’n adem inhield, want die en gene luisterde 
naar een verborgen radio, dus men wist ‘er 
gaat wat gebeuren’. op de avond van de 4e 
mei ging het van mond-tot-mond: ‘de oorlog 
is over, we zijn vrij!’
Het eerste dat men deed as de verduistering 
slopen en op het middenpad gooien. U 
begrijpt, in no time lag er een fl inke berg 
en toen de fi k erin. Wat een vreugdevuur! 
er werd gehuild en gelachen. Met een stel 
vrienden klommen we op een legervracht-
auto. Waar we heen reden weet ik niet meer. 
Wel dat we ergens in Kralingen uitkwamen 
en we terugliepen door de tunnelbuis. Het 
was inmiddels elf uur; mijn moeder stond 
me achter de deur op te wachten, hevig 
verontrust: “kind, waar was je toch?” Maar 
ze begreep best de ontlading. we hadden met 
dezelfde groep afgesproken: morgenochtend 
om elf uur naar de Boergoensestraat, daar 
gaan we verder feesten. Maar toen ik de 
andere morgen op weg ging, liep ik door 
de Karel de Stoutestraat en daar lagen drie 
mannen; neergeschoten. De vlag, die uithing 
bij tandarts Harmsma was doorzeefd met 
kogels. Ik liep met lood in de schoenen naar 
de Boergoensestraat en daar lagen ook dode 
mensen. Wij keken elkaar even aan en zijn 
snel naar huis gegaan. Ons feest was over!
Ik denk er nog vaak aan terug, zeker in deze 
tijd. Onze kinderen vroegen ons ernaar en 
houden nu op 4 mei wel degelijk rekening 
met twee minuten stilte en vlaggen.

A. Verhoeven-Buurman
Burg. de Jongplein 25
3271 AA Mijnsheerenland
0186-602152
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De vindingrijkheid was groot

Veel melkboeren, bakkers en 
andere vervoerders hadden de 
grootste moeite met hun carriers, 
handkarren en paard en wagens 
de behoorlijk steile hol (helling) 
naar de brug te nemen, die de 
Straatweg en Bergweg met elkaar 
verbindt. Nu is die helling veel 
minder steil. Het ging niet alleen 
om het stijgingspercentage, maar 
ook om de ‘beruchte’ Noorse kin-
derhoofdjes (kasseien) waarmee 
de weg was geplaveid, zoals zo 
veel wegen in Rotterdam. Regen 
en sneeuw maakten het extra 
moeilijk. We hadden te weinig 
zakgeld om meer dan eens per 
maand zoethout en het lekkere ijs 
bij tante Lien aan het Bergpol-
derplein te kunnen kopen. We 
waren pas 11 en 13 jaar oud, maar 
vonden toch een oplossing om aan 
meer geld te komen. We gingen 

staan bij het muizengaatje aan de 
Straatweg, waar nu station Noord 
is en boden onze diensten aan met 
de kreet ‘karretje duwen voor een 
cent’. Onze duwactiviteiten waren 
een succes, al zal duidelijk zijn dat 
we het zware werk niet urenlang 
konden volhouden. Maar het zoet-
hout en ijs lachten ons toe.

Geluk bij een ongeluk
Het was machtig interessant de 
met fusten bier beladen Heine-
kenwagens de hol te zien nemen. 
De helling was te steil voor de 
twee werkpaarden die de wagen 
trokken. Daarvoor was een derde 
knol nodig die onderaan de helling 
was gestationeerd. Ongetwijfeld 
was het bier bestemd voor de 
bezetter. Op een keer reed tijdens 
onze duwwerkzaamheden een 
Duitse vrachtauto met grote snel-

heid voorbij. In de bocht van de 
brug verloor de wagen een zware 
nieuwe houten balk. Mijn broer en 
ik gingen direct daarop zitten om 
te laten zien dat de balk ons eigen-
dom was. Het betekende veel hout 
voor de kachel. De balk was voor 
ons te zwaar om mee naar huis te 
nemen. Goede raad was duur. Uit-
eindelijk is mijn broer op de balk 
blijven zitten en ben ik naar huis 
gerend om mijn vader op te halen. 
Hij wilde eerst niet meekomen uit 
angst dat de Duitsers hem zouden 
oppakken. Na enig aandringen 
ging hij mee en droeg de balk 

op zijn schouders naar huis. Na 
veel zagen en hakken konden 
we weer een tijdje eten koken op 
het noodkacheltje. Op zoek naar 
brandstof ontdekte mijn broer 
een houten schuur met kolen. Hij 
zag kans met zijn handen een gat 
te graven onder de schuur door 
en was juist bezig kooltjes naar 
buiten te wurmen, toen plotseling 
een hand hem beetpakte. Het bleek 
de kolenboer te zijn. Grote paniek, 
maar gelukkig had de kolenboer 
begrip voor de situatie en liet mijn 
broer gaan.
                   Aad Heere    

In de oorlogsjaren woonde ons gezin in de Duizend-

schoonstraat (Kleiwegkwartier). Zoals zo velen in die 

tijd hadden we een noodkacheltje om warm te worden 

en maaltijden te bereiden. Gestookt werd met alles wat 

maar branden kon. Onze voorraad hout hebben mijn 

broer en ik op spectaculaire manier kunnen aanvullen. 

Dat is een verhaal apart.
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snel naar huis gegaan. Ons feest was over!
Ik denk er nog vaak aan terug, zeker in deze 
tijd. Onze kinderen vroegen ons ernaar en 
houden nu op 4 mei wel degelijk rekening 
met twee minuten stilte en vlaggen.

A. Verhoeven-Buurman
Burg. de Jongplein 25
3271 AA Mijnsheerenland
0186-602152

Hij woont in de Gelderse Achterhoek 
en zij in Rotterdam. Het is de rode 
draad in een verhaal over mobilisatie 
en frontstrijd, verzet, onderduiken en 
verraad. De mobilisatie aan de Greb-
belinie komt erin voor, net zoals de 
gevechten daar. Een belangrijke rol 

speelt ook de strijd van Rotterdamse 
mariniers tegen de Duitsers bij de 
bruggen over de Nieuwe Maas. En 
natuurlijk het grote bombardement 
op 14 mei 1940 op het centrum van 
Rotterdam, alsmede het zogenaamde 
‘Vergeten Bombardement’ op Bospol-

der/Tussendijken op 31 maart 1943. 
Hiermee sluit deze roman naadloos 
aan op het herdenken van het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog 
zeventig jaar geleden op 10 mei 
aanstaande. Het boek zal die datum 
worden gepresenteerd in Varsseveld 
en op 14 mei om 14.30 uur in boek-
handel De Balustrade aan de Grote 
Visserijstraat 12 b in Rotterdam.
Het is een zeer toegankelijk geschre-
ven en spannend verhaal, gebaseerd 

op historische feiten. Auteur George 
Knottnerus deed veel research naar 
de persoonlijke beleving van de 
bombardementen. Dit gebruikte hij 
voor zijn personages in zijn roman 
en daarom kan 10 mei 1940 wel 
eens de herbeleving van de Tweede 
Wereldoorlog kunnen worden voor de 
huidige, jonge generatie. 
‘10 mei, de dag dat de moffen kwa-
men’ telt 201 pagina’s en kost 14,90 
euro. 

ISBN: 978.9051.79721.3. 

Voor informatie: 
GM Uitgevers, Schaapsweg 40, 6712 
CE Ede, 
www.gmuitgevers.nl of 
info@gmuitgevers.nl

der/Tussendijken op 31 maart 1943. op historische feiten. Auteur George 

Oorlogsroman: ‘10 mei 1940, 
de dag dat de moffen kwamen’
In zijn op 14 mei te presenteren boek beschrijft auteur 
George Knottnerus de verwikkelingen in de oorlog van 
een jonge man en een jonge vrouw en hun onmogelijke 
liefde. 

ISBN: 978.9051.79721.3. 
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Suikerbieten werden klaargemaakt 
als koolraap: In reepjes snijden en 
gaar koken. Mijn vader raspte de 
bieten op een zeepschaaf. De zoete 
stroop kookte hij eruit, dat was 
broodbeleg, van de vezels maakte 
hij met wat havermout en/of meel 
een deeg.
Daarvan bakte hij ‘drie in de pan’. 
De smaak: voornamelijk wee.
Mijn moeder maakte weleens een 

‘hartig’ smeersel. Van taptemelk, 
wat zout en een bindmiddel fabriek-
te ze een soort pasta. Daar doorheen 

roerde ze ko-
mijntjes. Trots 
zeiden we dan: 
smeerkaas met 
komijn.
Soms kwam 
pappa thuis 
met een zakje 

tarwekorrels. Die pofte hij dan heel 
in de koekenpan, met een beetje 
zout: lekkere en voedzame knabbel. 
Mijn meester op school was ook al 
broodmager. Een enkele keer vouw-
de ik van papier een bootje, deed er 
een handje tarwekorrels in en – ik 
zat op de voorste bank – zette dat op 
meesters tafel als hij niet keek. Heel 
discreet, in de gezagsverhouding van 
toen. Dan ging de meester even op 
de gang het schuitje leegeten, zette 
het weer op mijn bank
en knikte mij vriendelijk en dank-
baar toe.
IJs was niet meer te koop, maar 
sommige ijssalons maakten slag-
crème van water en taptemelkpoe-

der. Je kreeg dan in een papiertje een 
wolk van schuim. Wel vlug opeten, 
want er bleef alleen een wittig plasje 
over als je te zuinig deed.
Op 7 mei werd ik 11 jaar. Pappa 
zorgde voor het verjaardagscadeau 
van mijn leven: een reep echte 
Engelse chocolade. Voorwaarde 
was wel: ‘Delen met je zusje’. 
Vurrukkulluk!!   Jammer nou toch 
dat die Engelsen niet wisten, dat 
je chocolade niet met een T, maar 
met een D moest schrijven. Tomme 
Dommies, hoor.

Gré Tuinman – Schuring

Bericht over het gebruik van tulpenbollen van de Huishoudelijk Voorlichting.

“Lekkere vullingen”
Tulpenbollen zijn als voedsel te gebruiken vanwege het 
hoge zetmeelgehalte. Ze hebben een bijsmaak, maar die 
vermindert als de kiem en de spruit eruit gehaald worden. 
Met water, gesnipperde ui, geraspte bollen en een smaak-
je kan men er soep van koken. Commentaar van Rotter-
dammers die het probeerden: “Niet te vreten.”

-  Een blik op de Staatweg -
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Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffie/ en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 
Christien, bingo en spelletjes.
De comfortabele, ruime kamers zijn alle-
maal voorzien van douche, toilet, kitchenet-

te, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. 
De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en / of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 
Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij 
rekening mee. Daarnaast kunt u ook bij ons 
terecht voor bridge en familie weekendjes 
en als u iets te vieren hebt.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement 24 december tot 01 januari
De prijs voor dit arrangement is € 700,00 incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats 
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat krijgt u nog meer aangeboden!

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

Een geheel verzorgde vakantie temidden 
van de vennen en bossen van Oisterwijk, in 
Hotel de Paddestoel.
Dit Senioren-hotel biedt u een geheel 
verzorgde vakantie op basis van volpension 
incl.koffie/ en of thee.
Leuke uitstapjes, muziekavond met Marie 
Christien, bingo en spelletjes.
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De kamers zijn op de begane grond en goed 
toegankelijk (ook voor rolstoelen), u kijkt 
uit op een prachtige tuin en / of bos, met  
eigen terras met buiten meubeltjes.  Dus u 
hoeft geen trap of lift te nemen. 
Heeft u dieetwensen? Ook daar houden wij 
rekening mee. Daarnaast kunt u ook bij ons 
terecht voor bridge en familie weekendjes 
en als u iets te vieren hebt.

Vakantie in het         van Brabant

Kerstarrangement 24 december tot 01 januari
De prijs voor dit arrangement is € 700,00 incl. busretour, 4 middagtochtjes en toeristenbelasting.

U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar opstapplaats 
Zuidplein/Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/dordrecht . Wat krijgt u nog meer aangeboden!

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

Speciale aanbieding!
Zomerarrangement € 582,00 incl. busretour, middagtochtjes en toeristenbelasting
U wordt opgehaald en teruggebracht met onze luxe touringcar, opstapplaats Zuidplein/Alexander/ 

Vlaardingen/Hoogvliet/Dordrecht.

Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam
Telefoon: 010-484 89 31
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur
zon- en feestdagen 12.00 – 17.00 uur

Het OorlogsVerzetsMuseum nodigt u uit!

www.ovmrotterdam.nl

Ervaar het mooiste 
riviercruiseschip ter wereld
nu met maximaal € 770,- korting p.p.

De Royal Crown combineert de nostalgische charme van de jaren 
dertig met moderne luxe, comfort, uitmuntende service en culinaire 
hoogtepunten. U kunt nu extra voordelig kennis maken met het meest 
exclusieve riviercruiseschip ter wereld!

Select Voyages•026 32 59 278• info@select-voyages.nl•www.select-voyages.nl

Geniet van de zomer tijdens dit “heerlijk stukje  
Holland” nu voor een spetterende prijs!

Vertrekdatum: 11 juni 2010 -  6 dagen
Heerlijk stukje Holland 
Route: Rotterdam – Hoorn – Den Helder
Enkhuizen – Urk – Kampen – Rotterdam   
Normaal: € 1049,- p.p.

Nu: € 699,- p.p.
Nu geen single toeslag!

Laat u betoveren door al het moois wat de Rijn u 
te bieden heeft deze zomer!

Vertrekdatum: 05 juni 2010 - 7 dagen
Première cruise
Route: Nijmegen – Keulen – Bonn – Rüdesheim 
Boppard – Andernach – Königswinter
Düsseldorf – Nijmegen 
Normaal: € 1569,- p.p.

Nu: € 799,- p.p.  Nu geen single toeslag!

Zorgpraktijk Avenue Carnisse
voor Dermatologie en Plastische Chirurgie
Zorgpraktijk Avenue Carnisse
voor Dermatologie en Plastische Chirurgie

Avenue Carnisse 62 - 64, 2993 MH Barendrecht, Telefoon: 0180 - 646455, Fax: 0180 - 646450
Web: www.dermavenue.nl   AGB #: 22-220185   Uzovi #: 03-010710   KvK #: 24412011

Zorgpraktijk Avenue Carnisse is een door de Ministerie van VWS erkend  ‘Instellingen 
voor Medisch Specialistische Zorg’ (IMSZ ) vroeger bekend als een Zelfstandig behandel 
Centrum (ZBC) bij u in de buurt. 

De praktijk is gespecialiseerd in:

 - Algemene dermatologie 
  (Alle huidaandoeningen psoriasis vulgaris, eczeem, huidtumoren, wratten, 
  allergische klachten, moedervlekken)
 - Flebologie (spataderen)
 - Plastische, reconstructieve, hand- en esthetische chirurgie
  (Verwijderen van moedervlekken en huidtumoren, Carpaal Tunnel Syndroom,   
  ziekte van Dupuytren, ooglid- of littekencorrecties)
 - Cosmetische gezichtsbehandelingen:  
  (Microdermabrasie, Mesotherapie  en peelings)
 - Huidtherapie 
  (Bijvoorbeeld: acnebehandeling, oedeem, epileren en littekenbehandelingen) 

Naast de verzekerde zorg worden er ook enige esthetische behandelingen uitgevoerd.

Vrijwel alle behandelingen en ingrepen worden door alle zorgverzekeraars vergoed. 

Spreekuren volgens afspraak, zonder wachtlijst!
(er zijn ook avondspreekuren)
Alle operatieve ingrepen vinden plaats onder lokale verdoving.
U kunt dus dezelfde dag nog naar huis!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:
Telefoon: 0180-646455
Fax: 0180-646450
Email: info@dermavenue.nl  website: www.dermavenue.nl

Let op: Kom 29 Mei langs op onze  Opendag “Bescherm je Huid Dag” 
Hier krijgt u gratis huidadvies door dermatologen en door de huidtherapeut. 

Hiervoor kunt u zich aanmelden via 0800-4002040 (gratis). Bereikbaarheid 
call-centrum: gehele maand mei, van maandag t/m vrijdag tussen 14.00-19.00uur

Tevreden klanten bij RION Woninginrichting
ROTTERDAM - Net dat beetje meer aandacht en ook 
nog een prima prijs zijn voor veel klanten van RION 
redenen om nog eens terug te komen. De heer en 
mevrouw Groen zijn in de winkel om nu ook de 
rolgordijnen uit te zoeken. “Het laminaat dat ook 
door RION is gelegd, bevalt uitstekend”, vertelt 
mevrouw Groen. “Tijdens het leggen van de 
woonkamer, begonnen de heren van RION spontaan 
de zojuist gelegde vloer er weer uit te klikken, ze 
zagen een hele kleine beschadiging midden in de 
kamer en die moest eruit!” De heer Groen vervolgt: 
“Ik zei nog laat maar zitten, maar achteraf ben ik blij 
met de volharding van de heren van RION , nu 

 

 
  

 
  
 

 genieten we iedere dag weer van een perfecte foutloze vloer, gewoon perfect gelegd!” 
De familie Groen kwam via hun oude buren bij RION terecht.  “Zeker na onze ervaring met RION, 
kunnen we RION onze kennissenkring, maar ook daarbuiten, met een gerust hart aanbevelen.”   
 

Karpettenkelder

Bijzondere vermelding verdient de karpettenkelder van RION. Het is alweer een paar jaar geleden
 dat Ron Lagerwaard en Rinie van Dam samen met hun partners de afdeling ’de Karpettenkelder’ 
openden aan de Langenhorst. Na de opkomst van meer harde vloeren nam de vraag naar 
karpetten toe. Er is inmiddels een enorme collectie opgebouwd. RION levert onder andere 
karpetten van het merk Arte Espina, Brink & Campman, Esprit en Lano, al deze karpetten zijn te 
zien op www.karpettenkelder.nl. Zo kunt u thuis alvast een voorselectie maken om uw ideeën 
vervolgens uit te werken bij RION. Op deze site krijgt u een compleet overzicht van alle soorten 
karpetten en in alle maten. En niet onbelangrijk, bij deze site vindt u gelijk ook de prijzen erbij, 
gewoon een eerlijk verhaal. Na uw voorselectie 
kunt u uw karpet bestellen of als u nog even wilt 
kijken of voelen, langskomen op de Langenhorst 
387 in Rotterdam-Zuid. Hier vindt u veel karpetten 
op voorraad en is uw keuze er even niet, dan is 
meestal de levertijd ongeveer 2 weken. Ook een 
mooie service van RION: uw karpet wordt GRATIS 
thuisbezorgd. En misschien ten overvloede, ook 
hier over kent RION louter tevreden klanten. 
Rinie van Dam hoort het glimlachend aan.  
“We zijn dan wel geen ‘hele grote’ marktspeler, 
maar bij ons krijgt de klant nog echt waar voor z’n 
geld. Persoonlijke aandacht, eerlijke afspraken 
en voldoende keuze. Meer is er feitelijk niet nodig.”  

  

 

 

 

 

 

 

-

  

Rinie en Linda, 
helpen u graag op filiaal Prisenland

Rion Prinsenland, A. Kuijlstraat 109 
Rotterdam, telefoon 010-4553529
Geopend: do. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur, vrij. koopavond 18.00 tot 21.00 uur
Rion Zuid (Karpettenkelder), Langenhorst 387 (zijstraat Slinge),
Rotterdam, telefoon 010-2103300
Geopend: ma. 12.00 tot 17.00 uur, di. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur
Website: www.rion.nl � www.karpettenkelder � e-mail: info@rion.nl

RION
W o n i n g i n r i c h t i n g

Ron en Françoise, 
helpen u graag op filiaal Zuid

Cafe Restaurant 
“In ’t Wapen 
van Ameide” 

Benedendamsestraat 3, 4233 EN  Ameide  
tel. 0183-601308 
info@wapenvanameide.nl

Wij hebben ruim101 dagtocht-arrangementen  
met o.a. uilenshow ,glasblazer , mandenbreier , 

www.wapenvanameide.nl

www.dagtochtarrangementen.nl

Trudi en Gerrit 

gidsroutes , vaartochten , ooievaars e.d. 



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

 

 

Jaarmarkt Schiedamseweg  
Jaarmarkt Schiedamseweg
Schiedamseweg - 10.00 en 17.00 uur

Als het golft senioren revue   
Wederom ging het Rotterdams Wijktheater in gesprek met 
ouderen in Rotterdam. Door middel van gesprekken en impro-
visaties is een vrolijk programma ontstaan. 
Theater Zuidplein - 14.00 uur - € 4,50

22

19

Mei

Mei

De Ronde van Katendrecht
Veerlaan, Katendrecht 
 

The Rosenberg Soulshow 
De heren worden bijgestaan door jazzfluitiste Ellen Helmus en 
multiinstrumentalist Christiaan van Hemert en special guests 
Denise Jannah, Dennis LeGree en Eddie Conard. Samen zor-
gen zij voor een smakelijke cocktail van soul, jazz en gospel, 
met een flinke dosis gipsy spirit. 
Oude Luxor Theater -20.00 uur - € 25,- / 22,- / 17,-

Workshop Tekenen voor je kleinkind  
Schiehoven-Wilgenplas (Hamakerstraat 77, Rotterdam), 09.30 
– 11.30 uur. Aanmelden via de Zorglijn 0900 206 06 60 (€ 0,10 
p.m.) of pas@destromenopmaatgroep.nl.
 

GRATIS theaterconcert Eddy Doorenbos  
Voor het GRATIS theaterconcert dat Eddy Doorenbos voor De 
Stromen geeft in De Romeynshof (Hendersonplaats 7, Rotter-
dam) moet men zich opgeven bij de bar van De Romeynshof of 
via 010 420 40 99. 

Motion Unlimited presenteert Boulevard of 
Broken Beats   
Jazz Meets World. De stadsromantiek van de metropool wordt 
verbeeld met behulp van een collage van fragmenten uit vele 
bekende films. Een ware happening met jazz, filmmuziek, sam-
ples en visuals! I.s.m. Jazz International Rotterdam. 
WMDC - 20.30 uur - € 12,- / R’pas/CJP € 10,-

26

20

13
juni

Mei

Mei

Mei

Mei

Cursus reanimatie met AED 
De Vijf Havens (Zevenkampse Ring 40, Rotterdam), 19.00 – 
22.00 uur. Aanmelden via de Zorglijn 0900 206 06 60 (€ 0,10 
p.m.) of pas@destromenopmaatgroep.nl.8

Juni

Verborgen Tuinen  
Rotterdam – 10.30-16.30 uur12 & 13 

Juni

27

27
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-- Er op uit! Kalender --
Op zaterdag 12 en zondag 13 juni 2010 viert 
Verborgen Tuinen Rotterdam haar tienjarig 
bestaan met het motto Flower Power 
Tuinliefhebbers kunnen weer een weekend lang genieten van al 
het moois dat anders verborgen ligt achter heggen en schuttin-
gen. Dit jaar zijn er weer 14 nieuwe tuinen. 
Met een tocht langs ruim 90 tuinen in verschillende wijken 
ontdekken de bezoekers een onbekende en verrassende kant van 
Rotterdam.
De tuinen zijn open van 10.30 tot 16.30 uur.
In heel Rotterdam staan de tuinen in juni vol Flower Power! 
Bloemen in allerlei tinten tonen in juni een kleurig en stralend 
palet. Vanwege haar tienjarig jubileum schenkt Verborgen Tuinen 
dit jaar extra aandacht aan de favoriete bloemen en planten van 
de tuineigenaren. De tuinengids met adressen en korte beschrij-
vingen van alle deelnemende tuinen en routekaarten is vanaf half mei 2010 op diverse plaatsen in de regio 
Rotterdam verkrijgbaar voor € 9,00. Een entreebewijs kost € 6,00 en geeft tijdens het hele weekend toegang 
tot alle tuinen. Rotterdampashouders krijgen korting. Kijk voor meer informatie en de verkooppunten op 
www.verborgentuinen.nl 

Foto’s vogelmeester Karel Schot in Natuurhistorisch Museum  
In het Natuurhistorisch Museum Rotter-
dam is een kleine expositie ingericht van 
foto’s uit het archief van Karel Schot, de 
bekende Rotterdamse ‘vogelmeester’ en 
grondlegger van het gelijknamige regio-
nale vogelasiel op het Afrikaanderplein. 
Karel Schot (1927-1980) ontpopte zich in 
de jaren vijftig tot één van Rotterdams’ 
meest inspirerende natuurkenners. Hij 
was onderwijzer op verschillende Rotter-
damse scholen en schreef daarnaast over 
de natuur in het Rotterdams Nieuwsblad 
en bovenal in Het Vrije Volk. 

Meester Schot wist door zijn lessen en door de oprichting van een Natuurstudieclub vele Rotterdammers 
al in hun jeugd in aanraking te brengen met de natuur in en om de stad. Zijn betrokkenheid bij zowel zijn 
leerlingen als de natuur leidde tot het ontstaan van de befaamde ‘Vogelklas’, waarin hij samen met kinderen 
zieke en gewonde vogels liefdevol verzorgde, oplapte en buiten weer vrijliet.
Na het onverwachte en vroegtijdige overlijden van Karel in 1980 ontwikkelde de hieruit voortgekomen 
Stichting Vogelklas Karel Schot zich onder leiding van onder anderen voormalig beheerder Koos van Donk 
en voorzitter Jan van der Mussele (beiden nog steeds actief) tot één van de modernste vogelopvangcentra 
van Nederland. Nog steeds denken veel Rotterdammers met warme gevoelens terug aan de tijd dat zij les 

kregen in de Vogelklas van Karel Schot. 
Om de herinnering aan deze bijzondere 
Rotterdamse natuureducator levend te 
houden exposeert het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam in samenwerking met 
de Vogelklas een selectie van vijftien foto’s 
uit het archief van Karel Schot die zijn 
blik op de natuur in de zich ontplooiende 
havenstad kenschetst. In 2005 schreef 
DOR-auteur Rein Wolters het boek ‘In 
Zwanenvlucht’ over de historie van vijftig 
jaar Vogelklas. Het bijna 160 pagina’s en 
bijna tweehonderd foto’s foto bevattende 
boek is nog verkrijgbaar bij de Vogelklas.
‘Karel Schot 
(1927-1980) 
- foto’s van de 
Vogelmeester’ is 
te zien tot 18 juli 
in Natuurhisto-
risch Museum 
Rotterdam, 
Westzeedijk 345 (Museum-
park) in Rotterdam. 

Informatie: 010-4364222, 
info@nmr.nl of www.nmr.nl 

*BUNGALOWPARK SIMPELVELD*
Heerlijk rustige bungalows in Limburgs Heuvelland. Huisdieren toegestaan.

Bij vermelding van deze advertentie extra lezerskorting.
Bel 045-5441242 of zie WWW.BUNGALOWPARKSIMPELVELD.NL

ReliefPeople

Verlichting door administratieve afwikkeling

Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van de
nalatenschap na een overlijden?

ReliefPeople kan deze last uit handen nemen.

Bel 010 - 222 30 74 of kijk op: www.reliefpeople.nl

ReliefPeople

Verlichting door administratieve afwikkeling

Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van de
nalatenschap na een overlijden?

ReliefPeople kan deze last uit handen nemen.

Bel 010 - 222 30 74 of kijk op: www.reliefpeople.nl
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Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van de
nalatenschap na een overlijden?
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ReliefPeople

Verlichting door administratieve afwikkeling

Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van de
nalatenschap na een overlijden?

ReliefPeople kan deze last uit handen nemen.

Bel 010 - 222 30 74 of kijk op: www.reliefpeople.nl

Nieuwe lente, nieuwe liefde ? 
 
Voor singles van 40 tot 85 jaar. 
 
www.40PlusRelatie.nl  (lid BER) 
 
   Bel: 015 – 88 94 807 
 
 

Cuidado-PGB
PGB zorg en administratie
 • (her)indicatie
 • Advies
 • Bemiddeling
 • Administratie
 • Persoonlijk
 • Huisbezoek

IJsseldijk 315 - 2922 BJ Krimpen a/d IJssel
Tel.: 06 – 23 37 68 06 - I: www.cuidado-pgb.nl
E: m.meilof@cuidado-pgb.nl
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Gedenktekens
voor ieder budget en van klassiek tot modern

www.cuperusdominicus.nl

Bezoek onze toonzaal in de regio

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

23 vestigingen in Nederland

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

Al ruim 14 jaar helpen wij met:
• Discrete boedelruimingen
• Seniorenverhuizingen
   van groot naar klein

• Bemiddeling en vervoer naar veilinghuizen
• Samenwerking met Goede Doelen
• Voor u als executeur optreden

Uw verhuizing is maatwerk; wij pakken graag voor u in..
...en uit, zodat u ‘s avonds weer een nieuw thuis heeft.

010 484 09 99 (Rotterdam)
070 306 16 96 (Den Haag)

WWW.BOEDELZORGDRAGER.NL I INFO @ BOEDELZORGDRAGER .NL

Airconditioning

Méér dan 30 jaar levering en 
installatie van airconditioning 

en koeltechniek voor 
MKB en particulier.

Nijverheidsweg 31
3161 GJ Rhoon
T • 010 - 2236466
F • 010 - 2236136

Keuze uit diverse 
modellen of 
kanalensysteem voor de 
perfecte klimaatbeheersing!

Dealer van:

Bel voor een persoonlijk advies óf kijk op www.bako.nl

HEREDITAS

Nalatenschap Voorbereiding & Afwikkeling

Smaragd 34
2651 RW  Berkel en Rodenrijs

telefoon 010-5240234
www.hereditas.org

Vragen of wensen over wat er na de uitvaart met uw nalatenschap moet 

gebeuren? Wij helpen u met advies, registratie en met de uitvoering.

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

Vergeet-ze-niet! 

Mies 
onvergetelijk!

Maar veel ouderen worden wel vergeten! 
Met de opbrengst van de Zomerpostzegels 
2010 bestrijdt het Nationaal Ouderenfonds 
eenzaamheid onder ouderen. Helpt u mee?

www.ouderenfonds.nl

Verkoopinformatie: 

• Nog enkele 3/4 kamer appartementen (105m2)

•  Met een woonkamer en open keuken van bijna 60m2 is er aan ruimte 

geen gebrek

•  Via een grote glazen schuifpui staat de woonkamer in verbinding 

met het op het westen gelegen balkon

• Woningen beschikken over een zes meter brede raampartij met een 

prachtig zicht over het nieuwe park

• Gelegen aan de Oude Dijk en De Nieuwe Plantage

• Koopsommen vanaf € 287.500,- v.o.n. incl. parkeerplaats en berging

18 parkappartementen in het groene hart van Kralingen

de Parkwachter

(010) 433 57 10     
www.atta.nl 

(010) 452 81 66     
www.tonlauwaars.nl 

Nieuwbouwproject in Kralingen

Wegens succesvolle verkoop 

vervroegde Start Bouw!

Meubeltoonkamers MODERN
2000 meter showroom met bankstellen - dressoirs - kasten - eethoeken - slaapkamers en kleinmeubelen.

Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS)
Telefoon 010-4268815  I  www.meubeltoonkamers.nl

dinsdag t/m zaterdag 09.00 - 17.00 uur (zaterdag vanaf 10.00 uur)

Electrische sta-op / 
relaxfauteuil 
in leer van € 1190,- nu voor       € 775,-
 Echt rundleer in 4 verschillende kleuren
 Electrische verstelbare relax
 Electrische sta-op
 In hoogte verstelbare hoofdsteun
 Stevige zit
 Gratis thuisbezorgd

Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS)

€ 775,-€ 775,-€ 775,-€ 775,-€ 775,-€ 775,-
 Echt rundleer in 4 verschillende kleuren

Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS)

Eco Mobiel Rotterdam
Het adres voor onderhoud en reparatie van uw brommobiel

Wij zijn Microcar dealer voor de regio Rotterdam

Nieuw in Hoogvliet

Zadelmakerstraat 15 (Op het industrieterrein De Gadering)
3194 DL Hoogvliet - tel. 010 - 4383511

www.ecomobielrotterdam.nl
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Een buurmeisje speelde Roodkapje, 
Pierre was, ondanks zijn leeftijd, de 
Grote Boze Wolf. “Dat is nu 65 jaar 
geleden. Waar blijft de tijd?” mijmert 
‘Perry Cavello’, thuis in Amsterdam. 
Hij is nog altijd actief met optreden 
en lesgeven. 
De ervaringen als negenjarige waren 
de opmaat voor een carrière die Perry 
naar de operette voerde, naar het 
cabaret, de revu, de musical, talloze 
radio- en tv-studio’s, en naar Am-
sterdam. Al in 1964 ‘emigreerde’ hij 
vanwege zijn werk naar de hoofdstad.
Rotterdams Parool
Pierre van Giessen is niet in een 
rechte lijn op het artiestenvak afge-
stevend. Aanvankelijk waren zingen 
en acteren slechts hobby. Rond 1949 

trad hij toe tot de jeugdtoneelgroep 
Ketelbinkie, van het Rotterdams Pa-
rool, een van de vele kranten die de 
stad toen rijk was. Ketelbinkie gaf in 
de kerstvakantie voorstellingen voor 
kinderen van abonnees, in Rotterdam 
en daarbuiten. 
Perry: “Als kind van een abonnee 
ging ik zelf altijd naar die voorstel-
lingen in het Oude Luxor Theater aan 
de Kruiskade. Dan zag ik die groep 
en die kostuums en dacht ik: daar zou 
ik ook wel in willen zitten.”
Dat is dus gelukt. Pierre heeft het 
twee jaar gedaan. Samen met onder 
anderen Corstiaan de Vries, die later 
als tekenaar furore zou maken. “Na je 
vijftiende moest je eraf. Maar het was 
mijn kennismaking met het podium.”

Ruteck’s
De volgende stap zette Pierre via 
het elektrotechnisch bedrijf waar 
z’n vader werkte, Rietschoten & 
Houwens. In de jaren vijftig had je 
heel actieve personeelsverenigingen. 
Pierre: “Bij dat bedrijf hadden ze een 
personeelsvereniging met zowel een 
toneelgroep als een muziekgroep. Ik 
zat in beide.”
Thuis werd ook veel muziek ge-

maakt. Pierre: “Mijn vader speelde 
accordeon, mijn broer speelt ac-
cordeon, ik kom uit een muzikale 
familie.”
Pierre meldde zich aan voor talen-
tenjachten in Ruteck’s in Rotterdam, 
bij het orkest van John Kristel. “Daar 
won ik aardige prijzen.” Het smaakte 
allemaal naar meer.
Maar voorlopig moest hij ‘gewoon’ 
werken. Van 1950 tot 1960 werkte 
Pierre bij Metz aan de Nieuwe Bin-
nenweg, bij de woninginrichting. 
Daarna stond hij vier jaar op de afde-
ling woninginrichting van De Bijen-
korf. Rond 1960 monsterde Pierre 
als zanger aan bij het Rotterdamse 
amusementsgezelschap De Confetti 
Stars, als vervanger van tenor Willy 
Valjo.

D’Oprechte Amateur
Aan De Confetti Stars heeft Pierre 
van Giessen zijn zwierige artiesten-

naam te danken. “Ik nam het Itali-
aanse repertoire over van Willy Valjo. 
Dat was toen, begin jaren zestig, zeer 
in zwang door Willy Alberti. In een 
blad zag ik het plaatsje Ravello, in 
Italië. Dat vond ik mooi klinken.”
Ravello werd Cavello, en Pierre werd 
Perry.
“Ik heb die naam al vijftig jaar. De 
meeste mensen kennen mij niet 
anders. Die naam Van Giessen kent 
bijna niemand.”
Perry Cavello en De Confetti Stars 
traden veel op, maar beroeps waren 

ze niet. In 1963 speelde Pierre zich 
verder in de kijker door de Grand 
Prix te winnen bij de talentenwed-
strijd d’Oprechte Amateur, van 
de Avro. Een jaar later kwam zijn 
kans. Hij kon beroepsmatig aan de 
slag. In Amsterdam. Hoe ging hij 
dat doen vanuit Rotterdam, zonder 
auto en zonder nachttreinen? Pierre 
verhuisde. En dat pakte goed uit. 
Op zijn cv kwamen tv-programma’s 
te staan als ‘Het dagboek van Joop 
ter Heul’, ‘Het meisje met de blauwe 
hoed’ en ‘Met liedjes het land in’. In 
het theater was hij onder meer te zien 
in de Snip en Snap Revu, en diverse 
musicals. En de lijst is nog bijna 
oneindig veel langer. Is hij daarmee 
‘verloren’ voor Rotterdam? Niet 
helemaal.
Hij heeft ook, met een accordeonist, 
een act als Zingende Kapitein. 
“We zitten heel veel in Rotterdam. En 
daar gaan Rotterdamse liedjes er heel 
goed in.”

Perry Cavello:  
Van Grote Boze Wolf tot Zingende Kapitein                       door Roland Vonk

Het allereerste optreden van Perry Cavello (1936) vond plaats op straat. In de straat waar hij opgroeide. De Buitenhofstraat in Rotterdam, 
vlak bij de Beukelsdijk. Het was tijdens een van de vele bevrijdingsfeesten van 1945. De kleine Pierre van Giessen – echte naam – zong 
met zijn jongensstemmetje ‘Het Angelus klept in de verte’. Een mevrouw uit de straat hoorde dat, en vroeg of hij het leuk zou vinden te 
komen acteren in een toneelgroepje van de PvdA. Dat leek Pierre wel wat. Niet lang daarna stond hij voor het eerst op een echt podium, 
het podium van Ons Huis in de Gouvernestraat.

Twee weken geleden kon u erover 
lezen. Tijdens de speurtocht naar De 
Cavello’s meldde zich Perry Cavello, 
zanger uit Rotterdam die in 1964 is 
verkast naar Amsterdam. Hierboven 
een overzicht van zijn Rotterdamse 
jaren.
Drie artiesten/duo’s uit Rotterdam 
met namen die enorm op elkaar 
lijken. Maar zonder onderlinge relatie. 
Toeval? Toeval bestaat niet, wordt wel 
eens beweerd.
Maar: als toeval niet bestaat, is het wel 
raar dat er een woord voor is, vindt u 
ook niet? 

Perry en Dorien
Perry Cavello heeft 
meerdere platen 
gemaakt. Zo is hij te 
horen op de lp Hollandse 
Nieuwe, uit 1973, die is voortgekomen 
uit het programma ‘Met liedjes het 
land in’. En er zijn een lp en een single 
van het duo Perry en Dorien, van Perry 
samen met Dorien Mijksenaar. Hun lp 

uit 1979 wordt nog wel eens aangebo-
den op internet, hun carnavalssingle uit 
de jaren tachtig zie je minder. Neder-
land zat toen in een economische crisis 
– hoe herkenbaar - en Perry en Dorien 
dachten daar mooi bij aan te haken met 
de bewerking van een oud liedje van 
Louis Davids. Davids zong ooit: ‘Wees 
tevreden met een heel klein beetje’. 
Bij Perry en Dorien werd dat: ‘Wees 
tevreden met ‘n beetje minder.’
Het werd, helaas, vrij veel minder. 
De single heeft het niet zo goed 
gedaan. Perry: “Het was te mooi voor 
carnaval.”

‘Baby’ Prins
Wie kan iets vertellen over de Rot-
terdamse trompettist ‘Baby’ Prins die 
onder meer bij The Ramblers heeft 
gespeeld? Lezer Cor van der Lee is op 
zoek naar informatie over hem, mede 
namens de in Mexico wonende zoon 
van ‘Baby ‘ Prins, Jack Prins. 
‘Baby’ Prins was joods en heeft nogal 
geleden onder de oorlog, zo veel is 

duidelijk. Het lukte hem weliswaar te 
vluchten uit een werkkamp in Drenthe, 
maar in de winter van 1942 arres-
teerden de Duitsers hem, en samen 
met zijn vrouw werd hij afgevoerd. 
Via Auschwitz en Mauthausen kwam 
Prins in Bergen-Belsen terecht, waar 
hij – uiteindelijk - werd bevrijd door 
de Engelsen.
Nadat hij enigszins was hersteld, 
speelde ‘Baby’ Prins voor het Cana-
dese leger, maar hij bleek een ernstige 
longontsteking te hebben opgelopen. 
Er volgden twee jaar in Davos in 
Zwitserland, waarna hij genezen werd 
verklaard. Maar professioneel trompet 
spelen was er niet meer bij.
‘Baby’ Prins hertrouwde in 1948 - zijn 
eerste vrouw was in 1943 in Auschwitz 
omgekomen -  maar hij kon zijn draai 
in Nederland niet meer vinden. In 1954 
emigreerde Prins naar de VS, waar hij 
in 1990 overleed, op 83-jarige leeftijd.
In het boek over Pschorr Rotterdam 
van Herman Romer staat een anekdote 
over ‘Baby’ Prins in de tijd dat hij deel 

uitmaakte van het orkest van Joe Andy. 
Een jazz-tijdschrift meldde eens dat hij 
ook accordeon speelde. En Cor van der 
Lee ontdekte dat Prins voor de oorlog 
trompettist was in het AVRO-orkest 
van Kovacs Lajos. De fi lm ‘Radio 
in beeld’ geeft volgens Cor zelfs nog 
een korte fl its van zijn optreden in dat 
orkest. Maar verder?
Wie weet meer over de Rotterdamse 
jaren van deze zo goed als vergeten 
muzikant?

Rav Progressio
In de vorige Bal Na ging het over de 
Rotterdamse accordeonverenigingen 
Marinucci en Progressio, die in 1977 
zijn gefuseerd. Progressio is in 1950 

(her)opgericht door accordeonist 
Frans Peelen (1907-1970), die al voor 
de oorlog een orkest leidde onder 
diezelfde naam.
Het vooroorlogse Rotterdam valt dan 
een beetje buiten het aandachtsgebied 
van De Oud-Rotterdammer, ik was 
toch opgetogen over de fotoscans die 
ik gemaild kreeg van lezer Henk Sto-
tijn, zoon van muzikant Jan Stotijn. Op 
een van de foto’s staat het Progressio 
van rond 1920. Prachtig materiaal voor 
het boek dat ik ooit wil maken en de 
website die van de zomer de ‘lucht’ in 
gaat. Ik houd u op de hoogte.

Voor vragen, tips of materiaal, mail naar: Rolandvonk@telfort.nl of bel 06-24815203
Roland Vonk besteedt op Radio Rijnmond wekelijks aandacht aan Rotterdams amu-
sement in het programma Archief Rijnmond: zondag 11.00-12.00 uur, herhaling de 
dinsdag erna 22.00-23.00 uur. Muziek van de artiest of groep in deze rubriek is, voor 
zover aanwezig, steeds te horen in de eerste afl evering van Archief Rijnmond na het 
verschijnen van deze krant.

De Cavelli’s. Met dat Rotterdamse accordeonduo begon bovenstaande rubriek in januari dit jaar. Naar 
aanleiding van die eerste aflevering rees de vraag naar de identiteit van bijna-naamgenoten De Cavel-
lo’s. Dat bleek een Rotterdams accordeonduo in de amateurhoek.

Toeval bestaat niet?   

Ruteck’s
De volgende stap zette Pierre via De volgende stap zette Pierre via 
het elektrotechnisch bedrijf waar 
z’n vader werkte, Rietschoten & 
Houwens. In de jaren vijftig had je 
heel actieve personeelsverenigingen. heel actieve personeelsverenigingen. 
Pierre: “Bij dat bedrijf hadden ze een Pierre: “Bij dat bedrijf hadden ze een 
personeelsvereniging met zowel een 
toneelgroep als een muziekgroep. Ik 
zat in beide.”
Thuis werd ook veel muziek ge-
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Welkom in het RRR
Wanneer u wat ouder wordt en u 
merkt dat u beperkt wordt door 
uw lichaam is het nog maar de 
vraag of dat onvermijdelijk is. 
Beter eten en meer bewegen zijn 
dan heel belangrijk. Maar u heeft 
ook een steuntje in de rug nodig 
en deskundige begeleiding en 
advisering. De oorzaak van de 
beperking kan heel verschillend 

zijn: u kunt zijn gevallen of u heeft een ander ongeluk meegemaakt, soms 
een droeve gebeurtenis met grote gevolgen maar ook kan het zijn dat u 
bijvoorbeeld als gevolg van een chronische ziekte langzaam maar zeker in 
slechte conditie bent komen te verkeren.

Om welke problemen gaat het?
De problemen die u ervaart kunnen heel verschillend zijn: uw voeten, 
benen of handen laten u in de steek. U raakt snel geëmotioneerd of u kunt 
niet meer zo goed praten of wordt vergeetachtig. U slaapt niet meer zo 
goed.

Voor wie is dit bedoeld?
Er is geen leeftijdsbeperking maar tot nu toe zijn de jongste deelnemers 
begin 60 en de oudsten begin 90. Zij zijn woonachtig in Rotterdam of in 
de directe omgeving.

Wat moet u doen?
Uw huisarts of uw specialist kan u doorverwijzen. Daarna maakt u een 
afspraak en laat u zich in het RRR onderzoeken door een revalidatiearts die 
wordt bijgestaan door een team van therapeuten. Samen met u wordt be-
paald wat u nodig heeft om weer datgene te doen wat voor u van belang 
is. 

Wanneer u nog in een ziekenhuis ligt bijvoorbeeld na een beroerte of in 
verband met een medische ingreep, kan het verstandig zijn dat u tijde-
lijk in het RRR wordt opgenomen. Veelal kunt u echter volstaan met het 
volgen van een dagprogramma. Enkele keren per week wordt u dan voor 
een paar uur met een taxibus van huis gehaald en naar het RRR gebracht 
waar u “aan de slag gaat”. Het programma dat u in kleine groepen van 4 to 
5 personen wordt aangeboden bestaat niet alleen uit het doen van oefe-
ningen, maar er wordt ook met elkaar gesproken en er worden instructies 
gegeven. U krijgt college waardoor u beter begrijpt wat er aan de hand is 
en hoe u tot op hoge leeftijd zo zelfstandig mogelijk kunt blijven. 

Wat kost het?
U hoeft voor de revalidatie inclusief het vervoer per taxi niets te betalen, 
zelfs geen eigen bijdrage. 

Bereikbaarheid.
Het RRR is het voormalige Rheumaverpleeghuis en is gevestigd aan de Van 
Beethovenlaan 60 in Hillegersberg. Voor meer informatie kunt u de WEB-
site raadplegen: www.rrr.nl of u kunt ons bellen: 010-2781230.

Grijs, fit en wijs. 



Voor ons gold de speelwei als 
een waar avonturenpark, dat geen 
evenknie had tussen de versteen-
de straten op Zuid. Natuurlijk 
waren er ook het Kralingsebos en 
park De Heuvel bij de Maastun-
nel, maar die waren pas na lang 
lopen bereikt en dan moest je na 
het ravotten ook nog eens terug 
naar huis. Wel was het Zuider-
park in aanleg, maar het groen 
en de bosschages waren nog zo 
pril dat die voor spelen onge-
schikt waren. Bovendien was er 
toezicht en daar kreeg je proble-
men mee wanneer je buiten de 
voetpaden kwam. Op de Valke-
niersweide kon je ongehinderd je 
gang gaan, je vrij bewegen over 
de platgetreden paadjes tussen 
bomen en bosjes. We waanden er 
ons Tarzan, Arendsoog en Witte 
Veder tegelijk en hielden soms 
ware veldslagen met houten 
sabels, klappertjespistolen en 
zelfgemaakte pijl en boog. Het 
kon er strijdlustig aan toe gaan 
onder schelle indianenkreten. Het 
deerde niemand, want het spel 
speelde zich af op afstand van de 
woningen van de Valkeniersweg, 

Groene Hilledijk en Dordtse-
straatweg. Soms betrokken we 
de achterpaden van de Voorde 
of andere zijstraten in ons spel. 
Meestal was het dan snel voorbij 
als boze bewoners ons wegstuur-
den, omdat we herrie maakten en 
niet werden herkend als kinderen 
van de buurt. Dat klopte ook 
wel, want ons groepje knullen 
en meiden woonde in een van de 
vijf (verdwenen) poortstraatjes 
tussen de Putselaan en Slagheks-
traat. Daar was ons probleem 
meteen héél duidelijk mee. Onze 

kaarsrechte hoogbouwstraatjes 
hadden geen achterpaden om te 
spelen en al helemaal geen groen 
om je te kunnen verschuilen. 
Hooguit een enkel portiek, maar 
ook daar werd je weggestuurd 
als je er met verstoppertje spelen 
probeerde je aan het zicht te 
onttrekken. Natuurlijk was er ook 
nog het Afrikaanderplein met de 
speeltuin, maar daar moest je lid 
van zijn en dat waren we thuis 
niet vanwege een armoede die 
een muis al voor het bereiken 
van de kastdeur van honger deed 
sterven. Na een paar keer over het 
hek klimmen om toch te kunnen 
schommelen, wippen en glijden 
hielden voorzitter Jan Teune, 
secretaris Frans Kriesch en 
andere speeltuinmensen me extra 
in het oog. Die weg naar spelen 
was dus ook afgesneden, net als 
het gebruik van het speelveld van 
de aangrenzende Van Oldenbar-
nevelt-hbs. Die prachtige groene 
oase was uitsluitend bedoeld voor 
sporten door studenten van die 
school. Als je over het hek klom 
en een sprintje trok over het gras, 
kon je, als je werd opgepakt, 

zo ongeveer rekenen op de 
doodstraf. De botanische tuin 
van de school, die sinds 1980 is 
ingericht als het regionaal vogel-
opvangcentrum Karel Schot, was 
gedeeltelijk ommuurd en afgezet 
met hoge hekken. Zodanig dat 
zelfs een lenig klauterende knul 
als ik die niet kon bedwingen. Na 
een paar pogingen liet ik dat ook 
wel uit mijn hoofd. Hoewel we 
heel creatief waren in het vinden 
van oplossingen om te kunnen 
spelen, was het allerminst ge-
makkelijk, doordat je doorgaans 
werd weggejaagd. Ik moest spe-
len op straat, want in ons kleine 
huis met al die zusjes en broertjes 
ging dat ook niet. Bovendien 
bezat ik niet eens speelgoed om 
mee te spelen. Maar met twee 
spijkers, een stuk vliegertouw, 
een stoel en een zooitje lege 
luciferdoosjes kon ik ook uren 
bezig zijn. De ene spijker sloeg 
ik met een van de buren geleende 
hamer in de vensterbank en de 
tweede in de vloerplint. In het 
touw maakte ik een lus, deed 
deze om een stapel luciferdoosjes 
heen en hees de vracht met het 
touw om de spijker langzaam 
omhoog naar de stoelzitting. Het 
andere eind maakte ik vast aan de 
plintspijker en dan liet ik de hijs 
een poos hangen. Vervolgens sta-
pelde ik de doosjes op de zitting 
en haalde een nieuwe lading. Als 
de doosjes allemaal naar boven 
waren gehesen, gingen ze weer 
richting vloerkleed als tenminste 
een van de broertjes of zusjes 
ze niet onder mijn handen weg 
graaide om er zelf mee te spelen. 
Dat gaf dan weer huiselijk gekra-
keel. Als ik mijn kleinkinderen 
daarover vertel, kijken ze me aan 
of ze water zien branden. Luci-
ferdoosjes? Spijkers? Touwtjes? 
Geen computerspelletjes? Geen 
televisie? Ze geloven het niet. 
Natuurlijk niet, want de tijden 
zijn veranderd en dat is maar 
goed ook.  

- De Valkeniers-
weide met rechts de 

singel die de 
speelweide en de 

bebouwing van de 
Valkeniersweg van elkaar 
scheidde. ’s Winters was 

het er prima schaatsen Foto 
uitgeverij Voet/Jan Roovers -

Met enige regelmaat doemen in de kolommen van De Oud-Rotterdammer herin-
neringen op aan de Valkeniersweide, ‘speelwei’ in de volksmond. Nog steeds is 
het een prachtig stukje stadsnatuur in Vreewijk, maar kleiner dan vroeger. In mijn 
jeugd stond alleen in de zuidwesthoek bebouwing van het Zuiderziekenhuis en 
van de Reconvalescentenschool voor poliopatiënten. Eind van de jaren vijftig ging 
er een behoorlijke hap van de speelwei af voor het bouwen van de Dr. Daniel den 
Hoedkliniek. Daar was ik behoorlijk pissig over, want ‘onze’ groene bomenrand met 
bosschages moest ervoor onder de bijl. Juist dat gedeelte was ons speelterrein, 
omdat we er boom- en andere hutten hadden gebouwd.

  Ook met 
lege lucifers-
doosjes kon je leuk spelen 
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Wat de fiets voor 
ons betekende 
in de 50er jaren

Al enkele jaren zie ik mensen 
fietsen met een fietswagen, waar 
kind of hond in vervoerd kan 
worden. Dat doet mij denken aan 
de tijd toen wij nog jong waren. 
In de jaren vijftig maakte mijn 
man een wagen achter de fiets 
waarin wij onze dochters van 2½ 
en 1 jaar oud comfortabel konden 
meenemen, de jongste kon voorin 
heerlijk onderuit om te slapen. 
Mocht er een bui regen komen, 
dan kon er een zeildoekdakje 
overheen dat met drukknopen 
werd vastgezet.

Toen de meisjes 5 en 3½ jaar waren, kwam er 
nog een zusje bij, dus maakte mijn man een 
nieuwe, wat bredere wagen. De baby voorin 
en de twee oudsten naast elkaar achterin. Zo 
gingen wij ‘s zondags erop uit, maar eerst 
twee fi etsen van de zolder, drie trappen af. 
Dat deed mijn man. Ik verzorgde de meisjes 
voor het vertrek. Daarna de fi etswagen, dat 
deden we samen en ten slotte de meisjes van 
tweehoog ophalen en dan erop uit.
Onze reis ging via de Schiedamseweg, 
Spaanse polder, Overschie, Delft, Den Haag 
naar de Wassenaarse slag. Wat hebben wij 
daar van genoten.
’s Avonds rond half zes waren wij weer thuis. 
Eerst voor het eten zorgen en daarna de kinde-
ren in bed stoppen, nu konden we de fi etsen en 
de wagen weer drie trappen omhoog brengen, 
in die tijd kon je dat nog rustig voor de deur 
laten staan.
Nu zou ik wel eens willen weten of er in 
die tijd meer mensen waren die er zo op uit 
gingen, of was mijn man zijn tijd ver vooruit. 
Helaas is hij veel te vroeg, in 1972, overleden.
Wij woonden in Delfshaven in de Schans op 
nr 7, nu woon ik al vele jaren in Ommoord.

Nel Hemelaar

- Spelen, zoals deze kinderen deden in een tussen- of achterpad in Vreewijk, 
was er voor ‘poortstraatjesjeugd’ niet bij. Zij werden al snel weggejaagd Foto 

verzameling Rein Wolters -

- De speeltuin op het Afrikaanderplein in 1952 met op de achtergrond het speelveld en 
de botanische tuin van de Van Oldenbarnevelt-hbs Foto verzameling  Rein Wolters -

Ik maak me 
zorgen over 
mijn man...

Maakt u zich ook zorgen over Alzheimer? Bestel het 
boekje ‘Zorgen over Alzheimer’. Bel 0800-6002 
of kijk op zorgenoveralzheimer.nl. 

“ Steeds vaker is hij dingen kwijt. 
Laatst was hij zelfs onze trouwdag 
vergeten. Hij zal toch geen 
Alzheimer hebben?” 
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Vrienden van 
De Oud-Rotterdammer ontvangen: 10% korting op alle materialen

VVrVVV
DDDDDeD

JA,

Naam + voorletters: 
Adres:
Postcode en woonplaats:
Giro/bankreknr:
T.n.v. 
Telefoon:
Email:

Handtekening:                                                     Datum:

Ik meld mij aan als 
‘Vriend van De Oud-Rotterdammer’ 

Ik ga ermee akkoord dat, tot nader opzegging, jaarlijks per automatische 
incasso tien euro wordt afgeschreven van mijn rekening.
(Het bedrag wordt in juni afgeschreven)

Ik wil geen automatische incasso, maar maak zelf tien euro 
over op giro 4602118 tnv De Oud Rotterdammer.

Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of 
vul de Vriendenbon in op www.deoudrotterdammer.nl

D. van Vianen VOF
www.huis-ontruiming.nl

Voor info:  

010-414 86 43 of  06-1812 4248
Linker Rottekade 11b - 3034 NT Rotterdam - Kvk nr. 24338212

email: info@huis-ontruiming.nl

● Is al vele jaren de specialist in  

 woning en bedrijf ontruimingen.

● De woning wordt naar eisen van de   

 woning corporatie/eigenaar/

 verhuurder opgeleverd.

● U krijgt bij ons altijd volledige   

 garantie tot oplevering 

● Wij verwijderen de gehele rest   

 boedel zoals laminaat/vloerbedekking 

 ect.ect.

● Zelf aangebrachte vernieuwingen   

 brengen wij terug in originele staat

●  Tevens doen wij verhuizingen van groot  

 naar klein en evt. in/uitpakservice

●  Wij geven u altijd een gratis  

 offerte/prijsopgave en geen voorrijkosten

●  Onze betalingen geschieden altijd   

 achteraf na tevredenheid cliënten

●  Vrienden van De Oud-Rotterdammer  

 krijgen 10% korting.

De Kraak 
Vrienden van 
De Oud-Rotterdammer 
krijgen 10% korting

Korte Sint Janstraat 8
4301 AE Zierikzee

Tel.: 0111 - 41 44 25 www.dekraakzierikzee.nl

Boven de Eur 50,- 
besteding ook nog het boekje Me Komme uit Rotterdam.

BON BONBON

Mooie schepen 
en banen
van Hans Roodenburg 
en 
Cees de Keijzer 

Nu, speciaal voor de Vrienden van De Oud-Rotterdammer 

Geen € 17,50, maar slechts € 15,75
U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te 
sturen naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk 
a,d. IJssel of door het invullen van de bon op de website www.deoudrot-
terdammer.nl
Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Coolegem Media, die 
u, na betaling, het boek toestuurt.

 Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 15,75
 Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 17,50

Naam en voorletters:

Straat:

Postcode en plaats:

Tel:

Email:

Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
Of vul de digitale bon in op de website 
www.deoudrotterdammer.nl

Rotterdam 
Oorlogs-
haven
Nu, speciaal voor de Lezers
 van De Oud-Rotterdammer 

Geen € 49,50, 
maar slechts      € 39,50
U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te 
sturen naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk 
a,d. IJssel of door het invullen van de bon op de website www.deoudrot-
terdammer.nl
Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij Walburg Pers, die u, 
na betaling, het boek toestuurt.

 Stuur mij het boek Rotterdam Oorlogshaven 
 en ik betaal € 39,50

Naam en voorletters:

Straat:

Postcode en plaats:

Tel:

Email:

Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
Of vul de digitale bon in op de website 
www.deoudrotterdammer.nl

Nu, speciaal voor de Vrienden van De Oud-Rotterdammer 

Mooie schepen Mooie schepen Mooie schepen Euromast 
50 jaar 

1960>2010 is een uitgave 
van Coolegem Media in
Rotterdam. Dit telt 
112 pagina’s en kost  € 17,95 

Vrienden van De Oud-
Rotterdammer betalen slechts € 15,95
U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te 
sturen naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieuwer-
kerk a.d. IJssel of door het invullen van de bon op de website www.de-
oudrotterdammer.nl Na bestelling ontvangt u een factuur van uitgeverij 
Coolegem Media, die u, na betaling, het boek toestuurt.

 Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer 
       en ik betaal € 15,95
 Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 17,95

Naam en voorletters:

Straat:

Postcode en plaats:

Tel:

Email:
Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel
Of vul de digitale bon in op de website 
www.deoudrotterdammer.nl
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door Aad van der Struijs

In mei….leggen 
alle vogeltjes een ei
U zult het zeker met bovenstaande eens zijn, wanneer u deze De Oud-Rotterdammer in 
de week van verschijnen leest. Met (verwachte) temperaturen van 18 graden en hoger, 
heeft niemand te klagen. Dat was tien dagen geleden wel anders. Ik was, met twee an-
dere personen, voor een paar vakantiedaagjes naar het Duitse Sauerland uitgeweken. 
Bij aankomst was de lucht hemelsblauw, de zon scheen overdadig, er stond bijna geen 
wind, maar de thermometer bleef op zes graden steken. Het was vanuit de auto, met 
de kachel aan, echter genieten van het landschap. Maar voor vogeltjes was het echt 
geen weer om eieren te leggen.

Het uitgekozen hotel voldeed aan 
alle verwachtingen. Speciaal toen de 
receptioniste bij binnenkomst vroeg 
of we voor drie personen wel twee 
tweepersoonskamer wilden hebben. 
Zij stelde voor, dat we in de suite 
zouden trekken. Deze suite was 
luxer dan luxe; verdeeld over twee 
verdiepingen (verbonden door een 
wenteltrap) waren twee badkamers, 
twee slaapkamers, twee toiletten, een 
grote zithoek en een ‘eetkamer’.  Er 
stond een koelkastje en er was een 
internetaansluiting. En dit voor € 90 
per dag/drie personen, inclusief een 
ontbijt, waar een weeshuis genoeg 
aan heeft.
Ik heb in mijn leven veel afgereisd 
op deze wereld en overnacht in ho-
tels, die het woord ‘schuur’ nog niet 
waard zijn. Ik heb ook geslapen in 
logementen, waar zelfs de koningin 
graag nog eens naartoe gaat. Maar de 
ambiance van Landhotel Waldwinkel 
in Bleiwasche was een positieve 
nieuwe ervaring voor me.
De wijze waarop alle medewerkers 
van dit hotel lieten merken, dat zij 
met de gast ‘bezig zijn’ is hartver-
warmend. Ná één gedronken whisky, 
wist een andere barkeeper al mijn 
voorkeur. Dit gold ook voor de lie-
velingsdrankjes van mijn reisgezel-
schap.
Ik heb het zwembad in het hotel 
trouw bezocht. Er was geen enkel 
probleem voor mij als gehandicapte 
in het bad af te dalen. Mijn reisgeno-
ten maakten dankbaar gebruik van 
sauna, jacuzzi en solarium.
Over ‘de kaart’ in het restaurant valt 
weinig te zeggen: veel hoofdgerech-
ten (vlees, vis, wild en vegetarisch), 
uitstekende huiswijn, vlotte vrien-
delijke bediening. En dit alles voor 

betaalbare prijzen. Bij binnenkomst 
in het restaurant krijg je een tafel 
toegewezen. Op de tafel verschijnt 
een kaartje met jouw naam erop en 
gedurende het gehele verblijf is dat 
‘jouw’ tafel. Dit systeem was nieuw 
voor mij. Ik heb in genoeg hotels 
verbleven, waar je – met name ’s 
morgens bij het ontbijt – op een vrij-
komend tafeltje moet wachten. Vaak 
zit je aan zo’n tafeltje dan nog vijf tot 
tien minuten naar de ontbijtrestanten 
van jouw ‘voorganger’ te kijken. Van 
dit alles is in Waldwinkel ’s morgens 
én ’s avonds geen sprake!

Was alles dan perfect in het Sau-
erland? Nou neen, de weersgoden 
waren ons niet goed gezind. De dag 
ná aankomst regende het fors; de 
temperatuur was slechts drie graden. 
Als we naar de top van een heuvel 
reden, hield het op met regenen. 
Maar dan zaten we wel letterlijk 
in de wolken, waar een zeer fijne 
‘motregen’ de botten deed verstijven. 
Op de bijna 850 meter hoge Kahler 
Asten waren de wolken een dichte 
mist. Mijn gezelschap ging even de 
omgeving verkennen(!) en waren 
binnen vijftien tot twintig meter van 
de auto voor mij onzichtbaar. Bij te-
rugkeer in het hotel deden zwembad 
én bar het koude leed snel vergeten.

De volgende ochtend was het verras-
send licht in huis, veroorzaakt door 
een totaal wit landschap. Het had 
’s nachts aardig gesneeuwd! Ná het 
ontbijt bleek de buitentemperatuur 
ruim boven het vriespunt te liggen. 
De meeste sneeuw was al gesmolten.
Een waterig zonnetje liet zich af 
en toe zien, maar er kwam toch 
weer nieuwe regen. Voor ons geen 

bezwaar naar Hollywood Safaripark 
in Schloss Holte – Stukenbrock te 
rijden. Bij aankomst bleken wij de 
eerste bezoekers. Tijdens onze rond-
rit hebben we, buiten de dieren en 
het personeel, niemand gezien. We 
konden daardoor stilstaan waar we 
wilden, terugrijden om nogmaals een 
dier te zien/te fotograferen en soms 
‘de gebaande wegen’ met de auto 
verlaten. Dat de raampjes regelmatig 
open gingen om beter te kunnen 
fotograferen, stond het controlerend 
personeel oogluikend toe. Binnenkort 
is op mijn site www.ditisrotjeknor.nl 
het nodige fotomateriaal te zien.

Radio Unique
Ik ben altijd meer een radioluisteraar 
geweest, dan een televisiekijker. 
Bij het luisteren naar de radio, kun 
je de eigen ideeën erbij fantaseren. 
Bij televisie zie je wat de maker 
presenteert!
Direct na de bevrijding in 1945 zeur-
de ik bij mijn ouders of ze een ‘echt’ 
radiotoestel wilden kopen. Wij deden 
het thuis met de radiodistributie, later 
officieel draadomroep genoemd. Met 
vier ontvangstmogelijkheden (Hil-
versum 1 en 2, een licht muziekpro-
gramma (meestal de NIR (Vlaams 
België) of NWDR (West-Duitsland)) 
en een klassiek muziekprogramma. 
Dit was voor mij niet voldoende; ik 
wilde naar ‘het buitenland’ luisteren. 
En hoe verder dit buitenland was, des 
te mooier vond ik het.
Daarom was ik in 1949 de hemel 
te rijk, toen mijn vader bij Radio 
Modern het Philips-radiotoestel type 
BX490A kocht. Dit was een radio 
met vier gescheiden kortegolfbanden. 
Je moet (radio)gek zijn om te begrij-
pen hoe ik van alles genoot. Ondanks 
Mexicaanse honden of verschrik-
kelijke fadingsverschijnselen, zat 
ik aan de radio gekluisterd. Op het 
platte dak had mijn vader, met hulp 
van de buurman, een dertig meter 
lange koperdraadantenne gespannen. 
Om tien uur ’s avonds hoorde ik dan 
vanuit Moskou de klok op het Rode 
Plein twaalf slaan, gevolgd door het 

Russische volkslied. Een volkslied, 
dat ik in 2010 qua melodie nog 
prachtig vind.

Met de huidige Internettechniek heb 
je geen radio-ontvangers meer nodig 
om naar locale-, regionale-, natio-
nale- of internationale radiozenders 
te luisteren. Alle zenders zijn in 
hifi-stereo op het World Wide Web 
te vinden. Een zender, die meestal 
bij mij aanstaat, is een commercieel 
radiostation in Sydney – Australië. 
Het is de zender 2CH, die zich 
presenteert met de slogan “Easy 
Listening Hits from the 50’s, 60’s 
and 70’s”. Als u Internet hebt, tik dan 
eens www.2ch.com in.
Maar ook in ons eigen Rotterdam 
zijn voortreffelijke Internetradiosta-
tions te vinden. Daarvan steekt één 
station er met kop en schouders bo-
venuit: Radio Unique. Heel veel non-
stopmuziek, een rustige live-presen-
tatie, maximaal vijf reclameminuten 
per 60 minuten en – last but not least 
– ‘Voor Elck Wat Wils-muziek.
De Rotterdamse ondernemer Tino 
de Groot zit achter dit station. Tino 
heeft in de afgelopen 30 jaar zijn 
sporen verdiend op (Rotterdams) 
radiogebied. “Piratenzenders’ als At-
lantic Radio, hebben zijn stemgeluid 
én zijn muzieksmaak laten horen.
Tik www.radiounique.com en het 
station klinkt in uw huis.

Zijn herinneringen altijd waar?
Vanuit Spanje laat J. Verolme mij 
weten, wat hij van De Oud-Rotter-
dammer vindt. Ik heb zijn brief moe-
ten inkorten en dit is overgebleven:

“Enorm leuk dat dankzij DOR veel 
herinneringen aan het Rotterdam van 
vroeger opborrelen. Helaas ontstaan 
er ook verwarde beelden. Zo is niet 
helemaal zeker of die gedachten 
wel altijd helemaal echt zijn. Als 
Doña Joke schrijft dat ze in 1935 is 
geboren in de Pantserstraat, moet ze 
vast mevrouw Nel Grinwis hebben 
gekend waarmee mijn ouders in die 
tijd bevriend waren; zij woonde niet 
ver van de boogpoort. Daar begint 
het twijfeltje al; want was het wel 
in de Pantserstraat ? Waren er niet 
nog meer straten met zo´n poort 
naar de Putselaan. Dus woonde Nel 
Grinwis in zo´n andere straat? Het 
staat wel vast dat ik in 1931 ben 
geboren in de Hendrik Crusostraat 
binnen de driehoek Groene Hilledijk, 
Randweg en Bree. Via de gedachte 
aan Nel Ginwis komen we op haar 
jongste dochter met verloofde, die 
iets te maken had met de Kilima 
Hawaians? Als piepjong knulletje 
was ik uiteraard ook betrokken 
bij die heerlijke uitstapjes naar 
het Waalhaven pier 7 strand in de 
vooroorlogse jaren met altijd mooie 
zomers? Ik ben erg benieuwd of b.v. 
nakomelingen van Nel Grinwis deze 
verhaaltjes bekend voorkomen.
J.Verolme, C/. Zumalakarregi, 11. 4. 
B, 20110 Pasai Antxo - Guipuzcoa 
– España.
Het e-mailadres is jacobverolme@
gmail.com.”

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl

Vraag
Ziet u iets bekends op deze foto?



DAT IS PAS THUISKOMEN!

RelaxComfort Zuidland
Kerkweg 17  
3214 VB Zuidland
tel: 0181 452 321

Openingstijden:  
Ma: 12.00 t/m 17.00 uur
Di t/m Za: 10.00 tot 17.00 uur

RelaxComfort Ridderkerk
Kievitsweg 124 
2983 LG  Ridderkerk
tel: 0180 480 870

Openingstijden:  Ma: gesloten 
Di t/m Vr: 10.00 tot 17.30 uur
(vr. tot 21.00 uur) Za: 10.00 t/m 17.00 uur

BEZOEK EEN VAN ONZE SHOWROOMS
MET MEER DAN 100 MODELLEN !

www.relaxcomfor t .n l

fauteuils

bankstellen

BEZOEK EEN VAN ONZE SHOWROOMS

RelaxComfort biedt u optimaal zitcomfort. U rust beter uit in een RelaxComfort fauteuil of 
bankstel dankzij de ergonomische vormgeving en de vele verstelmogelijkheden. 

Uw RelaxComfort fauteuil kan eventueel op maat gemaakt worden, waardoor zitten geen 
inspanning maar óntspanning wordt. Nooit eerder stond u zo uitgerust op uit uw fauteuil of 
bankstel!

RelaxComfort biedt een grote keuze aan relaxfauteuils (eventueel met Sta-Op functie) en 
bankstellen in leder en stof. 

Stap gerust eens binnen en ervaar het comfort van een RelaxComfort fauteuil of bankstel!

PLUSPUNTEN RELAX COMFORT:

- UITGEBREIDE COLLECTIE 

- GRATIS BEZORGDIENST

- 5 JAAR COMFORT GARANTIE

- SNELLE & OUDERWETSE SERVICE

  (DOOR EIGEN SERVICE DIENST)

- RELAXCOMFORT MAATWERK

Geen vervoer? Geen probleem!

Wij halen U gratis op en 

brengen u netjes weer thuis.

Bel gerust voor een afspraak:

0181 - 452 321

GR ATIS VERVOER!

De meeste modellen van 

zijn optioneel verkrijgbaar 
met elektrische bediening!

Bij aankoop van een
Relaxcomfort  fauteuil 
ontvangt u gratis 
5 jaar RC-plus service! 
Vraag hiernaar in onze 
showroom.

GRATIS

3 + 2 zits bankstel, in stof vanaf     2550,-
in leer vanaf     3250,-

€
€

3 + 2 zits bankstel
in stof vanaf     4195,-
in leer vanaf     4675,-
optie: 
rug & voetensteun

€
€

hoekbankstel, in stof vanaf     2950,-
in leer vanaf     3790,-

€
€

3 + 2 zits bankstel, in stof vanaf     3950,-
in leer vanaf     4675,-
optie: hoofdsteunen verstelbaar

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf     1500,-
in leer vanaf     1650,-

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf       900,-
in leer vanaf     1175,-

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf     1890,-
in leer vanaf     2100,-

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf       900,-
in leer vanaf     1270,-

€
€

fauteuil verstelbaar
in stof vanaf     1950,-
in leer vanaf     2170,-

€
€
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VRACHT TAXI
KUSTER TOTAAL SERVICE, ANY WAY ANY TIME 
Speciaal voor particulieren, die iets willen kopen of 
verkopen en TRANSPORT zoeken. Kleinmeubelen, 

dozen etc. Gunstig tarief. Rotterdam e.o 
€ 25  per u. excl. btw incl. 30 km. Max. 450 kg. 

Afm. 150x120x120. totaalservice@online.nl
Tel : 010 4580117  / 06 18576628

TRANSPORT

Wij weten wat 

feesten is!

0180 - 61 41 79

PARTY & VERHUUR

FOTO’S
Foto’s Jan Roovers en Henk Hartog 
bekijken/bestellen. 
www.fotovanrotterdam.nl

DIVERSEN

DOORWERKEN NA
(PRE)PENSIONERING
IN HET ONDERWIJS?

www.OUDERWIJS.info
078 614 34 37 / 06 51 87 79 50

 Lecturama De Tweede Wereldoorlog, 25 delen 
Bericht van de Tweede Wereldoorlog,  17 delen Geïl-
lustreerde Geschiedenis van WO 2, Alle 44 Ameri-
kaanse Presidenten John Kelly,  Handboek Model 
fotografi e, Het Land van de Rijzende Draak, Kardinale 
Zonden, Het Priveleven van MAO, Oceaanreuzen
Tel 0182530419 / 0625015047

COMPUTER

7 Dagen  per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467

PC Hulp voor Senioren

Meer informatie vindt u op onze website: http://pchulpvoorsenioren.nl
Bel eerst onze helpdesk voor u verder gaat, tel. 06 – 519 719 26

Snel en flexibel - Hebben geduld en een luisterend oor 
Kwaliteit en service - Zeer voordelig uur tarief

TE KOOP GEVRAAGD

Verzamelingen 
Nederlandse- en 

Buitenlandse Postzegels. 
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55

Vrijdag koopavond. Gratis parkeren in het centrum.

Barometers 
zonnig geprijsd

Actiemodellen: 10% korting

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk

Tel. (0180) 66 14 90

Haven 1-13
Schoonhoven

Tel. (0182) 38 26 51

info@rikkoert.nl
www.rikkoert.nl  

Rikkoert Lekkerkerks 
Klokkenhuys heeft 
voor  u een ongeëve-
naarde collectie baro-
meters samengesteld. 
Leverbaar in vele 
houtsoorten of geheel 
in glas met roestvrij 
staal.

1000 
KLOKKEN 

OP VOORRAAD

Gratis opgehangen 
en geplaatst door heel 
Nederland. Reparatie 
van alle uurwerken 
in eigen atelier

COMPUTER STUK!!
BEL SNEL RCC/PS 0180-431777 REPARATIE BINNEN 24H
MET EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE...BENEDENRIJWEG 8-10 RIDDERKERK

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

Voor al uw:
● glasweefsel
● behangwerk
● stucwerk
● sauswerk
● schilderwerk

WWW.JANBEHANG.NLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.JJJJJJJJJJAAAAAAAAAANNNNNNNNNNBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHAAAAAAAAAANNNNNNNNNNGGGGGGGGGG.NNNNNNNNNNLLLLLLLLLL

GEVRAAGD
Ik bezit een Wurlitzer Jukebox uit 1956 en ben op 
zoek naar grammofoonplaatjes. Uit de jaren 50 en 
60. Alle soorten muziek dus Pop maar ook klassiek 
en Jazz. Gaarne even een belletje naar 
J.Dallau Spuikreek Rotterdam
Mijn telefoonnummer is 06 21 94 78 67.

GEVRAAGD
Gevraagd accordeonist voor dameskoor een heel 
gezellig koor met 40 dames treden gemiddeld 2x per 
maand op. Inlichtingen Annie Dufais PR van Betty 
Foks 010-4211533 of 06-12916001



Roosenburg
Dat was weer smullen met DOR van 20 
april. De laatste reactie op ‘Waar was 
dat nou 114’ kwam van Rob en Elly 
Roosenburg. Had Pa Roosenburg voor de 
Vooruitgang een melkwijk in de Agniese-
straat, Heemsteestraat, Wateringestraat en 
Vijverhofstraat? En was hij gehuwd met 
ene Maliepaard? Zuster van Simon (de 
groentenhandelaar) en Kees (marktkoop-
man in chocolade en suikerwerken). Er 
was ook nog een zuster gehuwd met 
ene Jacobs en die woonde aan de Graaf 
Florisstraat 33. Precies waar in het artikel 
stolpersteine (de gedenkstenen) voor de 
deur liggen. Heet dit nou toeval of zit ik 
er helemaal naast? Ik ben benieuwd.
 Wim van der Pol
 Korenbloem 26 
 4102 HS Culemborg
--------------------------------------------------
Gezondheidskolonie
Ook ik was zo’n ‘bofkont’. Een bleek-
neusje van 11 jaar uit de Randstad en 
de oudste van de hele groep. Ik kwam 
in Lunteren, waar een team van best 
aardige juffen ons opwachtte. Doordat 
ik een nogal verlegen meisje was, werd 
het verblijf daar voor mij geen pretje en 
al helemaal geen succes. Ook ik moest 
een paar weken langer blijven, omdat ik 
het streefgewicht nog niet bereikt had 
en dat werd ook nooit bereikt, doordat 
ik teveel stille heimwee had. Één van de 
vervelendste dingen was voor mij, als 
oudste, het achter elkaar in rijen aan de 
wastafels wassen. Mijn prille lichaam 
was zich namelijk al aan het veranderen 
en ik werd hierom als een bezienswaar-
digheid aangegaapt. Het eten vond ik 
best lekker, vooral de pap. Nooit heb ik 
lekkerder pap geproefd en tot op de dag 
van vandaag weet ik niet waaruit het was 
samengesteld.
De slaaptijd begon ‘s avonds vroeg, ze-

ker voor mij als 11-jarige, en ik verveelde 
me urenlang stierlijk. Thuis sliep ik ook 
altijd laat in, maar ging, als ik niet slapen 
kon, liedjes zingen en dan maar wachten 
tot mijn oudere zus in bed kwam. Hier in 
Lunteren werd je om elf uur (als ik ein-
delijk sliep) wakker gemaakt en ging je 
in optocht naar de toiletten om te plassen. 
Dat was ik helemaal niet gewend en het 
lukte nooit. Alle kranen gingen open en 
de toiletten doorgetrokken, niets hielp. Ik 
hoefde helemaal niet. Na een heel lange 
tijd mocht ik dan onverrichter zake terug 
naar bed. Nee, een leuke herinnering heb 
ik er niet aan overgehouden! 
 Susan Driessen 
 suusdriessen@zeelandnet.nl
--------------------------------------------------
Jonker Fransstraat
Wat is het leuk een foto te zien die zulke 
bijzondere herinneringen oproept. Ik 
woonde ten tijde van het bombardement 
in de Jonker Fransstraat op nr 47c. Toen 
deze foto gemaakt is, mochten wij nog 
niet naar buiten komen van de soldaat die 
voor de deur stond.
Wij hadden gedurende het bombarde-
ment boven aan de trap gezeten (de 
veiligste plek) en zagen echt de muren 
bewegen en vuurvonken onder de deur 
op de mat vallen, dus waren we blij toen 
we toestemming te krijgen te vluchten. 
We kwamen ergens in een grote openbare 
schuilkelder (ik was pas 10 jaar), ergens 
richting Hillegersberg en hebben daar de 
capitulatie afgewacht.
Het bijzondere vind ik dat ons pand 
als laatste is afgebrand, want dat staat 
juist op de brandgrens. De twee panden 
ernaast zijn nog te herkennen als voor-
oorlogs heb ik enige tijd geleden gezien, 
maar de nummering loopt nu anders.
Graag zou ik willen weten of mijn buur-
meisje Annie de Pauw zich mij herinnert 
, ik woonde tijdelijk (mijn ouders voeren) 
bij mijn tante, mevrouw Delgman (boven 

de fietsenstalling). Andere namen die 
ik nog weet zijn; Tom v/d Berg van 
fotograaf Bleusee of Bleuzee en Jaap 
Treure van de poelier. Deze zaak bestaat 
toch nog?
Misschien hoor ik eens iets, dat zou leuk 
zijn!
 Leida Heijmans-Hozeman
 amhozeman@telfort.nl  
--------------------------------------------------
Kamp Wezep
In aanvulling op het artikel over kamp 
Wezep, november 1944, het volgende. 
Zelf ben ik getuige geweest van het 
fusilleren van drie jongens die trachten te 
ontvluchten. Eén van hen was mijn buur-
jongen vriend en collega, en inderdaad 
moesten wij terug toen er werd gescho-
ten. De anderen, die ver vooruit waren, 
zijn gepakt met het vreselijke gevolg. Het 
plan om te vluchten ontstond toen dui-
delijk werd dat de bewaking slecht was, 
maar juist die middag of avond kwam er 
versterking zonder dat we dat wisten, met 
deze fatale afloop.
In 1956 hebben militairen de stoffelijke 
overschotten ergens op de heide gevon-
den. Ik ben toen als getuige opgeroepen 
voor identificatie van de kleding en per-
soonlijke bezittingen. De drie slachtoffers 
liggen begraven op de Erebegraafplaats 
Loenen. Zij zijn drie van de 4000 mensen 
die daar rust hebben gevonden, zoals 
verzetsmensen en oorlogsslachtoffers. 
Dit beeld laat je nooit meer los.
 G.de Bruijne      
 Muiderslotstraat 171
 3123 TA Schiedam
 g.debruijne@hetnet.nl
--------------------------------------------------
De Gedenksteen
Geboren en getogen in Rotterdam ben 
ik vanuit de Lambertusstraat sinds mijn 
huwelijk in 1972 inwoner van Capelle 
aan den IJssel. Vol spanning kijk ik altijd 
uit naar de De Oud-Rotterdammer die 
ik graag lees en veel oude en voor mij 
bekende verhalen en foto’s bevat. Zo zag 
ik een foto van een gedenksteen op de 
gevel aan de Oudedijk 167. Voor zover ik 
weet was hier vroeger een luxe schoenen-
zaak van Vos gevestigd. De vos is dus 
het logo van de zaak. Waarschijnlijk is 
de oude winkel tijdens het bombarde-
ment verwoest en is deze steen geplaatst 
toen de nieuwe winkel aan de Oudedijk 
werd geopend. Jarenlang is deze steen 
verborgen geweest toen de schoenenzaak 
sloot en de winkel een  andere bestem-
ming kreeg. Het kan ook zijn dat de steen 
jarenlang achter een luifel of reclamebord 
verscholen zat. De tekst luidt: “Door 
vreemd geweld in stof en asch, herrees ik 
schoner dan ik was”.
 Theo van Santen
 Slotplein 35
 2902 HR  Capelle aan den IJssel
--------------------------------------------------
Herman Heyermans mulo
Dat was een leuk stukje in onze Rot-
terdammer over de Herman Heyermans 
mulo. De schrijver zat in 1966 op deze 
school; mijn herinneringen gaan verder 
terug, naar 1944 of 1945. Met een aantal 
anderen kwam ik op deze school terecht, 
die net grondig verbouwd was en als 
bijzonderheid een amfitheatrisch practi-

cumlokaal had.
Hoofd was de heer Dronkers Delsaine, 
een rijzig, aristocratisch heer. Onze 
leraren waren Visser (talen, een goede 
leraar), Van Vuuren  (wiskunde. Is de 
huidige mijnheer Van Vuuren familie?), 
Eekhout (Duits,die zijn stinksigaar niet 
uit zijn mond haalde als hij je een hand 
gaf, roken in de klas mocht nog) en nog 
wat heren. Van de klasgenoten herinner 
ik me, onder meer, Alie de Winter, Truus 
Lingmont, Germaine van Gelder, Bertus 
van Kempen, de gebroeders Harry en 
Leo Ladage, Henk Blanken en Jan van 
Beveren. Zij zullen, als ze nog in leven 
zijn, dichtbij de tachtig komen en van de 
leraren is waarschijnlijk niemand  meer 
in leven. Mogelijk levert dit briefje enige 
reactie op
 Aurelia & Jan Walraad
 Maarland Zuidzijde 23
 3231 CJ  Brielle
 0181 - 412736
 jwalraad@xs4all.nl
--------------------------------------------------
Vergouwe
Na meerdere malen de naam van meneer 
Vergouwe te zijn tegengekomen in De 
Oud-Rotterdammer wil ik allang rea-
geren. Wij woonden in de Korte Dreef, 
twee deuren van de familie Vergouwe 
en hebben hem leren kennen als een 
geweldige man. In de hongerwinter tobde 
mijn moeder enorm met een zieke baby 
en toen bracht meneer Vergouwe mijn 
moeder, buiten andere goede gaven,een 
kilo suiker. Iedereen weet wat dat destijds 
voor een geweldig geschenk was. Helaas 
overleed ons broertje zes dagen na de 
bevrijding. Onze familie is de familie 
Vergouwe nooit vergeten en denkt met 
liefde aan hen terug.
Door de oorlogsherinneringen van de 

laatste tijd leeft er nog iets bij mij. In 
de hongerwinter kwam er iedere week 
een broodmager jongetje van een jaar of 
zeven, Dikkie genaamd, langs de deuren 
van de Korte Dreef om eten vragen. Hij 
droeg een bruin harig jasje boven blote 
benen. Weet iemand wat er van deze Dik-
kie geworden is? In die zelfde tijd was 
ik bevriend met Lien Dijksman van de 
Voorde 54. Na vijf jaar vriendschap zijn 
wij elkaar uit het oog verloren en ik zou 
graag horen wat er van haar geworden is.
 Maatje van Duinen –Droogers
 Concertweg 110
 2992 NP Barendrecht
 jvanduinen5@kpnplanet.nl
--------------------------------------------------
Boekje Meubelstraat
De verhalen, foto’s en reacties over de 
Meubelstraat, na een verhaal in de Oud 
Rotterdammer, waren zo groots dat 
het idee ontstond deze in een boekje 
samen te vatten. In mei 2010 verschijnt 
zodoende een boekje (op A4 formaat) 
over de verdwenen Meubelstraat. Hierin 
staan alle verhalen, privéfoto’s en een 
index van mensen die in de Meubelstraat 
hebben gewoond. U kunt dit boekje 
bestellen door overmaking van € 7,50 op 
rekening 808589571 t.n.v. Dirk Mulder.
Vergeet niet uw naam en bezorgadres 
per email, telefoon of brief te sturen naar 
Dirk Mulder. Het boekje wordt u dan zo 
spoedig mogelijk toegestuurd. Hierbij 
wil ik alle mensen graag bedanken die 
hebben gereageerd en een stukje hebben 
geschreven of foto’s hebben geleverd 
over de onvergetelijke Meubelstraat.
 Dirk Mulder
 Boutensstraat 13
 3202AG Spijkenisse
 0181 614062
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Hudighuis
Aan de stukjes over het Hudighuis kan ik slechts toevoegen: ‘Inderdaad, het was een 
strafkamp, het was verschrikkelijk!!’ Ik zal de details maar weglaten. Ik weet dan 
ook geen enkele naam meer van de leiding of  andere kinderen. Dit heb ik, denk ik 
onbewust, verdrongen.

Het moet tussen 1956 en 1960 geweest zijn, omdat mijn enige houvast is dat wij in 
die tijd verhuisd zijn van Rotterdam Zuid naar de Bergstraat en ik uiteraard op een 
andere school terechtkwam. Ik weet ook niet meer hoe oud ik was toen ik naar het 
Hudighuis ‘uitgezonden’ werd. Ik heb twee foto’s gevonden in een album van mijn 
overleden ouders en als iemand zichzelf daarop meent te herkennen en ze wil hebben 
kan hij/zij het mij laten weten, dan stuur ik ze per e-mail op. Ik hoop dat ik er mis-
schien nog iemand blij mee kan maken.
 C. van Putten
 vanputten.kees@gmail.com 

De Americano’s 
  
Er wordt in De Oud-Rotterdammer nogal eens gesproken over de Holland Amerika 
Lijn, maar dan meestal over de schepen. Zelf heb ik met veel plezier vanaf 1947 op de 
linnenkamer van de Holland Amerika Lijn gewerkt tot ik in 1953 ging trouwen.  Nadat 
ik een paar jaar op de Lijn werkte, richtten enkele kantoormedewerkers een amuse-
mentsorkestje op. Ik werd ook gevraagd mee te spelen als violiste en ben blij dat ik heb 
ingestemd, want het was geweldig. Vooral de optredens met bal na. We oefenden in een 
zaaltje achter in een café op de Oude Binnenweg. 
We noemden het orkestje Americano en het bestond uit de dirigent en zijn vrouw Hennie 
(zij speelde accordeon), Gerard Kramer (viool), Bettie (viool), Jan Wamaars (viool), Bet-
sie (gitaar), Gerard Pietersen aan de piano en mijn persoontje Hennie Hozeman. (viool). 
Op bijgaande foto zit ik vooraan, derde van rechts. 
Het zou leuk zijn als er nog iemand wat weet van dit orkestje.
 H.J.Staal Hozeman
 Bloemhofweg 122 
 8072 DZ Nunspeet. 
 wp staal@hetnet.nl 



Mevrouw Visser
Ik zoek mevrouw Visser. Zij woonde in 
haar jeugd in de Bergselaan (Bergpol-
der) tegenover de melkwinkel van mijn 
ouders. Ik weet dat haar zus Joka heet.
 S.N.Peer-Bracht
 Groote Ruyghte 22
 3261 EE Oud-Beijerland
 01886-622091
 sylviabracht@hetnet.nl

-------------------------------------------------
Bergweg 
Ik ben schrijver en journalist. In verband 
met een boek zijn wij op zoek naar 
mensen die in de jaren vijftig hebben 
gewoond op de Bergweg (of directe 
omgeving). U kunt mij bereiken op 
standejong1@chello.nl of telefonisch: 
06-45880339. Elke reactie is welkom. 
 Stan de Jong

-------------------------------------------------
Gezocht voor reünie
6 November organiseer ik samen met 
oudklasgenoot Ina van Berkel een 
reünie voor de 6e klas (1951-1957) 
van de lagere Dr. de Visserschool in de 
Klaverstraat (Charlois). Van de ruim 
40 leerlingen zoeken wij er nog zeven, 
te weten: Sjaak Prins, Aad Berberich, 
Tony Rexwinkel, Ireen Vis, Bart Lems, 
Henny van Bokkum en Harry van Dorp. 
Als iemand weet waar zij wonen of via 
wie zij zijn te bereiken, dan gaarne een 
reactie naar aadpieterson@online.nl of  
0161-491139. 
 Aad Pieterson
 Gilzeweg 42B / bus 57
 4861PN  Chaam
-------------------------------------------------
Reünie 
telefoonzaal Coolsingel
Heb je ook gewerkt als telefoniste op 
de internationale telefoonzaal van PTT/
KPN op de Coolsingel tussen 1950 en 
2000? Lijkt het je leuk je oude collega’s 
weer eens te zien? In april 2011 gaan 
we een reünie organiseren. Ga naar 
onze website www.telefoonzaal-rt.nl en 
registreer je of bel 010-2205536. Je ont-
vangt dan later bericht over de locatie 
en de datum. We hopen dat er heel veel 
oud-collega’s gaan reageren. Tot ziens!
 Joke Hilkemeijer en Ria Martin 
-------------------------------------------------
Plaswijck
Wij zijn op zoek naar die Plaswijckers 
van toen 1960-1980 (vakantie)medewer-
kers. Niet alleen mensen die in het park 
hebben gewerkt, maar ook bij Koops of 
Verberg zijn van harte welkom op 26 
september a.s. Aanmelden op jekievit@
chello.nl 
------------------------------------------------- 
Teun Kruithof
Leven er nog familieleden van Teun 
Kruithof, die na de oorlog in de Heine-
manstraat in Zuid woonde en als militair 
naar Indië vertrok? Wij hebben foto’s 
gevonden van Teun, die in die tijd de 
beste vriend van mijn vader Jan Blonk 
was. Misschien willen zij de foto’s 
hebben. 
 sp_spoormaker@hotmail.com

-------------------------------------------------
De Nellantellies
 Ik heb, wonende in Blijdorp, vijf jaar 
lang de route gevolgd over de Statenweg 
naar school De Vlaggeman aan de 
Bentincklaan. Op de Statenweg leerden 
wij (een drietal jongens van een bandje) 
de meisjes Bosgieter kennen die daar 
woonden. De meisjes Bosgieter vorm-
den een zeer goed accordeontrio dat 
regelmatig optrad onder de naam ‘De 
Nellantellies’, genoemd naar Nel, An-
neke en Ellie. Na contact met Hans en 
Henk zou ik weer eens in contact willen 
komen met Nel Bosgieter. 
 R. le Noble
 Tafelbaai 17
 2904 BJ Capelle a/d IJssel
 rob.le.noble@gmail.com
-------------------------------------------------
Havenstad Operette zoekt 
nieuwe leden
Als u van operette en musical houdt 
en kunt zingen, dan houden wij ons 
aanbevolen. Wij zijn de Havenstad 
Operette en geven regelmatig concerten 
in bejaardentehuizen en wijkcentra. Ook 
concertgebouw de Doelen en Theater 
Zuidplein zijn voor ons niet vreemd. Wij 
repeteren op woensdagavond van 20.00 
uur tot 22.30 uur in de Immanuelkerk 
aan de Berlagestraat 96 in Rotterdam-
Allexander. U bent van harte welkom 
om op een repetitieavond vrijblijvend 
kennis met ons te maken. Voor meer 
informatie : voorzitter Jan van Bavel tel: 
0180-631612.
-------------------------------------------------
Van Boxtel
Ik zoek foto-/beeld- of ander materiaal 
over de dierenwinkel van Van Boxtel op 
de Gedempte Botersloot in Rotterdam. 
Ik ben 50 en bevriend geraakt met een 
dame van 78, Fietje; een fantastisch 
mens. door verhuizingen en de oorlogs-
jaren heeft ze zelf geen materiaal van 
haar 1e kinder jaren en zou dit graag 
weer eens terug willen zien.
in het archief ben ik al wel gaan neuzen 
,kan daar echter geen kiekje ondekken 
waar juist dat kleine stukje rotterdam op 
staat, andere foto’s heb ik wel gevonden 
maar juist dat ene kiekje waar de gevel 

van de dierenwinkel op zichtbaar is ,is 
niet te vinden. voor mij althans.
rond de jaren ‘40 voor oorlogs, heeft 
die winkel daar gestaan en het zou 
fantastisch zijn wanneer iemand van uw 
lezers hier nog een foto of anders over 
zou hebben. hopende op uw hulp en dat 
van uw lezers, wacht ik in spanning af 
op uw antwoord;
 vriendelijke groet,
 Thea Mars
------------------------------------------------
Lith
Dit wordt mijn tweede oproep voor 
foto’s van de voormalige carros-
seriefabriek LITH, gevestigd aan de 
Ceintuurbaan te Rotterdam. Ik zoek met 
name een foto waarop een melkbar met 
bijna het voltallige personeel en met een 
mooie jonge dame in de cabine te zien 
is. Wie kan mij helpen? Het is niet de 
bedoeling de foto’s te houden, maar om 
er afdrukken van te laten maken.
 J.v.Bennekom
 010-4557295
 j.bennekom3@chello.nl
------------------------------------------------
Oproep 
Tijdens de jaarlijkse expositie van de 
Historische commissie van de Bewo-
nersorganisatie vereniging Terbregge’s 
Belang op zondag 7 maart jongstleden, 
met als onderwerp Verkeer en Vervoer, 
meldde zich een man die ontzettend veel 
informatie had over de TOD (Terbregge 
Omnibus Dienst), die man zou o.a. 
foto’s en een tabel met vertrektijden 
van de TOD nog per e-mail aan ons 
zenden. Helaas hebben wij deze nog 
niet ontvangen. Wil de (ons onbekende) 
man alsnog de foto’s en de tabel aan ons 
zenden? U doet er erg veel oudere men-
sen een groot plezier mee. Wij zullen dit 
materiaal uiteraard ook exposeren.
 Namens de historische commissie  
 Terbregge.
 Bert Wagemans
 a.wagemans3@chello.nl
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De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Advertenties:
Nanda Kok,  Tel: 06 – 46 40 48 10
Ben Rietveldt,  Tel: 06 – 23 66 24 12
Theo de Klerk,  Tel: 06 – 36 58 07 92
Ton van Doorn,  Tel: 06 – 46 29 47 76
Henry Brinkman,  Tel: 06 – 51 45 27 80

Redactie: 
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs, 
Bab Riem Vis,
Els Beekmans, Rein Wolters.

Hoofdredacteur:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl 

Bladmanager:
Tamara Wallast, 0180-322575

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn 
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
o	 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

 o	f 49,90 (in Nederland)                      o f 75,00 (buitenland)

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.

Tasmania 75 jaar 
Scouting groep Tasmania bestaat in 2010 75 jaar. Deze van origine Rotterdamse 
groep heeft door de jaren heen veel meegemaakt. Natuurlijk is het dan mooi met 
elkaar terug te kijken hoe en wat er gepasseerd is. Dit doen we tijdens onze jubi-
leumviering op 26 juni. Deze dag nemen we ook het nieuwe clubhuis in gebruik. 
Daarnaast is het 115 jaar geleden dat ons wachtschip de Rambonnet gebouwd is. 
Voor ons een goede reden een feestje te organiseren. Hiervoor willen we iedereen 
benaderen die ooit bij scouting Tasmania betrokken is geweest. Veel oud-leden zijn 
al boven water, maar via deze oproep willen we een ieder, die nog geen uitnodiging 
heeft ontvangen, oproepen zich te melden. Dit kan via de mail tasmania-vijfenze-
ventig@live.nl of stuur een briefje naar P. Deur, Slagveld 30 3231 AN  Brielle. 
Met een uitnodiging ben je van harte welkom op ons jubileum 26 juni. 
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Puzzel mee en win !!!
Voor de komende puzzel hebben we een bijzondere prijs geheel in het teken 
van deze krant en de meidagen. Onder de inzenders van de juiste oplossing 
mogen we drie keer het boek ‘Brandgrens Rotterdam 1930-2010’ verloten, dat 
op 14 mei a.s. verschijnt. 
Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door Uitgeverij Thoth.

U kunt uw oplossing 
VOOR WOENSDAG 26 MEI 2010 
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

Horizontaal
1. de hoogste waarde (uiterste); 7. Nederlandse provincie; 12. waterloop; 
13. planeet (wereldbol); 14. sluw dier; 15. lidwoord; 17. boomvrucht; 19. 
grootmoedig; 21. Amsterdams peil (afk.); 22. Europeaan; 24. mannelijk 
beroep; 27. Europese rekeneenheid (afk.); 28. bijbelse reus; 30. herkau-
wend zoogdier; 31. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 32. hemel-
lichaam; 33. huisdier; 35. anti; 37. iel (mager); 38. snaarinstrument; 41. 
Europeaan; 42. gepeperd (scherp); 44. spelonk; 46. meetkundige term; 47. 
Noord Atlantische Verdrags-Organisatie (afk.); 48. borstel met lange steel; 
49. echtgenoot; 50. lastdier; 52 onderkant van en schip; 54. vrouw van 
landbouwer; 56. op grote afstand; 58. vreemde taal; 61. jongensnaam; 62. 
Europese hoofdstad; 64. vierhandig dier; 65. modeverschijnsel (bevlieging); 
67. Pan American Airways (afk.); 68. zeepwater; 70. hoofdstad van Letland; 
72. jongensnaam; 73. huishoudelijk apparaat; 76. vochtig; 77. voorzetsel; 
78. klein smal sportvaartuigje; 79. oorsprong (wel); 81. muzieknoot; 82. 
onderricht; 83. keukenkruid of specerij; 84. naaldboom; 86. aantekening; 
87. operatieboortje.

Verticaal
1. modern gekleed; 2. extra large (afk.); 3. boomsoort; 4. finishlijn; 5. gui-
nees biggetje; 6. telwoord; 7. matroos (beroep); 8. kortstondig; 9. plezier; 
10. spil (naaf); 11. peulvrucht; 16. lidwoord; 18. boomsoort; 20. marter-
achtig roofdier; 21. vlaktemaat; 23. Turkse brandewijn; 25. gemalen graan; 
26. schoorsteenzwart; 27. vulkaan op Sicilië; 29. buideldier; 32. stakkerd 
(tobberd); 34. voorzetsel; 36. gemekker (gezeur); 37. aanwijzend voornaam-
woord; 39. klavier (vleugel); 40. hoog bouwwerk; 42. papier van waarde 
(akte); 43. telwoord; 45. bepaalde hoeveelheid; 46. dierenverblijf; 51. animo 
(lust); 53. European Pressphoto Agency (afk.); 54. zangstem; 55. derhalve 
(bijgevolg); 56. banier (vlag); 57. graangewas; 59. vrouwelijk dier; 60. trein-
halte; 62. attractie in de Efteling; 63. vruchtendrank met ijs; 66. weesge-
groet; 67. kookgerei; 69. duw (zet); 71. brandstof; 73. deel van zeilschip; 
74. huidverharding; 75. ongaarne; 78. steen; 80. namaak (vals); 82. militaire 
rang; 85. natrium (scheik. afk.).
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61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85
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56 3 74 48 16 86 8 43 46 50 26 37 28 47 29 18 76

72 75 83 19 1 49 22 73 59 13 80 11

De meikranten van De Oud-Rotterdammer staan dit jaar in het teken van de meidagen die zo belangrijk zijn 
geweest voor de Rotterdamse geschiedenis. Zo ook de oplossing van de laatste puzzel en de prijs die daarbij 
beschikbaar werd gesteld. De oplossing van de puzzel was:

De Brandgrens houdt de herinnering in leven
De winnaars van het mooie boek over de brandgrens, dat beschikbaar werd gesteld door Uitgeverij Thoth zijn:

A. Dolman-van Elburg, Capelle aan den IJssel
H. Verduyn, Zevenhuizen
F. van Duijn, Rotterdam

Wim van de Ban
Ik zoek Wim van de Ban en echt-
genote 
(ca 80 jaar). Hun laatst bekende 
adres was: Lijsterbeslaan 82,  3053 
NL Rotterdam. Wim logeerde in 
de oorlog vaak bij mijn ouders in 
Buurmalsen (Betuwe) en kwam ook 
met zijn vader voedsel bij ons halen. 
Met zijn ouders woonde hij in Hil-
legersberg. Ik hoop nog herinnerin-
gen  met hem te kunnen ophalen aan 
vroeger. Kan iemand mij helpen?

 Daisy Merkens-van Leeuwen
 Leeuwerikstraat 1
 2352 ER Leiderdorp.
 071-5424582.
-------------------------------------------
Carnissesingel
Ik zoek klasgenoten van de Eli-
sabethschool, Carnissedreef 292, 
vroeger Carnissesingel, Rotterdam 
Charlois,  van de schooljaren 1957 
- 1963. Enkele namen weet ik nog 
zoals: Yvonne v.d. Stiggel, Hannie 
Jonker, Ellie Houben, juf Gommes, 

juf Kieboom, Wilma Despinois, Els 
Lathouwers. Ik hoop spoedig wat  te 
horen.
Graag contact opnemen met:
  Agnes Jansz
 cjkoster@xs4all.nl
 agnes.jansz@hotmail.com
-------------------------------------------
Modulatie
Omstreeks 1961 speelde ik (toen 
circa  9 jaar oud) als jongste lid 
bij mondharmonicavereniging 
Modulatie bij de heer W. Geurtz. 

Helaas heb ik geen enkele foto en ik 
zou het heel leuk vinden als iemand 
een foto voor mij zou hebben. Ik 
weet nog goed dat ik tijdens een 
optreden in een bejaardenhuis een 
Volendams pakje aan kreeg én we 
een hele grote doos (met blauwwitte 
deksel) met alle stemmingen Hohner 
mondharmonica’s op een standaard 
voor ons hadden. Ik was zo klein, 
dat ik niet over deze deksel heen 
kon kijken. Ik leerde van meneer 
Geurtz zelfs drie mondharmonica’s 
in een bepaalde stemming in mijn 
handen te houden en zo te spelen. 
Hij speelde zelf tijdens een concert 
op een piepklein mondharmonicaatje 
en ik was tijdens een optreden altijd 
bang dat hij hem zou inslikken. Hij 
woonde destijds in de Leeuwenstein-
straat en Modulatie werd in juli 1952 
opgericht. Mijn meisjesnaam was 
destijds Schriel. Ik hoop dat iemand 
me blij kan maken met een foto uit 
die tijd van mondharmonicaorkest 
Modulatie uit Rotterdam.
 Anne Klaver
 anne@klavera.nl

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

GEVRAAGD 
PRENTBRIEFKAARTEN 
EN/OF OUDE FOTO’S

ARNOUD VOET
Voorhaven 16,  Delfshaven
(010) 2847362 of 
(010) 2763852 
of  0647 775893
Email: 
arnoudvoet@orange.nl
www.uitgeverijvoet.nl

Prins Hendriklaan
Bijgaand een foto van de School met den Bijbel 
aan de Prins Hendriklaan op het Noordereiland. 
Is er iemand die zich nog herkent? Zelf ken ik 
nog de namen van: Jan Muilwijk, Joost van de 
Vijver, Lau Klooster, Herman Kaptein, Henk 
Wijs, Arie van der Plaat, Jan Andriessen, Piet 
Westdijk, Wout Schwets, Wim Bouterse, Piet 
de Leeuw, Adolf de Neef, Nico Heijkoop, Joop 
Liedemooi, Bram Kraaieveld, Riet Schenk, Arja 
Haasnoot, Lijntje de Wijs, de meisjes Klootwijk 
en Kind en meester Boersma. De foto is gemaakt in het derde of vierde schooljaar. Graag reacties naar:
 Piet Stoorvogel, 0180-396444, corpie@kpnplanet.nl
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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: 
010 - 461 51 24 en over kopen Harry Scheffers: 010 - 461 52 67

Humanitas: wijkzorg!

 
Het geslaagde ‘Diner der Honderdjarigen’ op 25 maart was voor 
Humanitas aanleiding om in De Oud-Rotterdammer de hon-
derdjarige Humanitascliënten eens extra in het zonnetje te zet-
ten onder de titel ‘Lang zullen ze leven!’ Wij denken dat dit ook 
heel aangenaam kan zijn voor u als lezer, want stel u eens voor 
wat de rijkdom aan ervaringen van deze eeuwlingen voor u in 
petto heeft, zoals: 
• waardevolle tips over hoe je oud kunt worden
• leuke, voor de ouderen onder u herkenbare, herinneringen
• vermakelijke anekdotes uit de oude doos
• hoogtepunten uit de geschiedenis van Rotterdam en elders
• leerzame wijsheden (want die komen immers met de jaren)

Lang zullen ze leven!(4) 

Te koop
in Hillegersberg:

een ideaal appartement 
voor ouderen

Nooit meer verhuizen?
Geen zorgen voor de

toekomst?

Zon, uitzicht, lekker eten! 

Humanitas!
Service en zorg tot en 
met verpleeghuiszorg

Restaurant met een
uitgebreide kaart

Herinneringsmuseum
Fysiotherapie
Beautysalon 

etc.
vlakbij.

Woonruimte 100 m2,
verdeeld over drie

kamers en een flinke 
badkamer

Terras 37 m2 op de zon!

Informatie:
Harry Scheffers:
010 - 461 52 67

Mevrouw A.C. Luiken-de Maat is 
geboren op 27 juni 1907 in Ou-
denbosch, verhuisde daarna naar 
Zevenbergen en vervolgens naar 
Gorinchem.  Vader kreeg drie keer 
een oproep om voor zijn werk naar 
Rotterdam te verhuizen.  Bij de 
derde weigering zou hij zijn baan 
kwijtraken.  Toen zijn ze maar ver-
huisd naar Rotterdam, waar ze in-
woonden in een kelderwoning in 
de Lieve Verschuierstraat.  Daarna 
naar een heel klein huisje in de 
Spiegelnisserstraat.  In 1927 kreeg 
het gezin eindelijk een echt huis op 
de Nieuwe Crooswijkseweg. 
Mevrouw Luiken zat op een meis-
jesschool in Gorinchem, waar ze 
o.a.  Frans leerde.  Nadat zij verhuisd 
waren naar Rotterdam zat ze op 
een Gemeenteschool in de buurt 
van de Nieuwe Crooswijkseweg en 
pas na drie maanden was er plaats 
op een meisjesschool in de Van der 
Werffstraat.  
Mevrouw Luiken werkte later als 
schooljuffrouw.  Haar hobby’s wa-
ren handwerken en zingen.
De oorlogstijd heeft, zoals op veel 
Rotterdammers uit die tijd, ook 
op mevrouw Luiken grote indruk 

gemaakt. Zij vindt de oorlogs-
boeken over het bombardement 
dan ook de mooiste boeken ooit 
geschreven. Haar spannendste 
moment van de oorlog was dan 
ook tijdens het bombardement. 
Ze was toen met haar verkering 
onder het toetsenbord van de pi-
ano gekropen. Er viel vervolgens 
een bom vlak achter het huis. Me-
vrouw is na de oorlog op 41-jarige 
leeftijd getrouwd en ging inwo-
nen op een slaapetage in de Klei-
burgstraat.  Zij kon geen kinderen 
nemen. Daar was geen ruimte 
voor.  Na haar huwelijk  woonde 
zij dertig jaar in Zomerland, vlak 
achter de Van Brienenoordbrug.  
Na het overlijden van haar man is 
zij verhuisd naar het toenmalige 
Gerard Goosenhuis van Humani-
tas-Alexander in Ommoord. Toen 
deze werd afgebroken, vertrok ze 
naar De Oosterwiek (eveneens van 
Humanitas-Alexander) en daarna 
naar Humanitas-Akropolis in Hille-
gersberg, waar zij   - als oud-school-
juffrouw - Nederlandse les geeft 
aan allochtone medewerkers.  
Haar lievelingsplek in Rotterdam 
nu zijn  de tuinen van het stadhuis.

Humanistisch Café op 27 mei:

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...
Iedereen bekijkt en waardeert kunstvoorwerpen op zijn eigen 
manier. Dat verklaart waarom waarderingen uiteenlopen van 
‘geweldig’ en ‘hartstikke goed’ via ‘doet me niets’ tot ‘lelijk’ en 
‘verschrikkelijk’. Deze reacties hangen af van onze manier van 
kijken, wat we aan kunst gezien hebben, onze kennis er over, 
waar en op welk moment we het zien. En wat verstaan we ei-
genlijk onder die kwalificaties?
In het Humanis-
tisch Café op 27 
mei gaat kunst-
verzamelaar en 
k u n s t k e n n e r 
Frans van Wel in 
op onze waarde-
ring voor kunst. 
Hij doet dit aan de 
hand van krantenfoto’s, die 
daardoor meer aandacht krij-
gen dan op basis van hun 
nieuwswaarde. Deze avond ko-
men nauwelijks grote namen 
en iconen uit de kunstgeschie-
denis aan bod.

Frans verzoekt uit de kranten 
van 25 en 26 mei twee foto’s te 
knippen en mee te nemen: één 
foto die u heel goed vindt en 
één foto waar u niets aan vindt. 
Zelf neemt hij ook materiaal 
mee. Om praktische redenen 
vraagt hij de foto’s op een vel 
A4 te plakken.

Het Humanistisch Café is een 
gezellig praatcafé, waar gedis-

cussieerd wordt rond-
om een thema. Het is 
voor iedereen die het 
leuk en belangrijk 
vindt om anderen te 
ontmoeten door over 
de grenzen van de ei-
gen directe leefomge-
ving heen te kijken. 

Omdat samen eten uitnodigt tot 
een gesprek met de ander, wordt 
er een maaltijd geserveerd. 
Het Humanistisch Café is een ini-
tiatief van verschillende Rotter-
damse Humanistische organisa-
ties. Elke laatste donderdag van 
de maand wordt er een Humanis-
tisch Café gehouden, elke keer 
met een ander thema en een an-
dere spreker: een wetenschap-
per, kunstenaar, filosoof of ande-
re deskundige.  

 27 mei 2010. Aanvang: 
18.00 uur. Locatie: ‘De Zingende 
Zeeleeuw’, Sint-Jobskade 140 
(Müllerpier), 3024 EN Rotterdam 
(bereikbaar met tramlijn 8). Kos-
ten: € 7,50, inclusief maaltijd (ook 

vegetarisch) en drankje.
Meer informatie: John Brobbel, 
telefoon 010 - 481 00 29 of kijk 
op www.humanistischcafe.nl

Sportdag met meer dan honderd deelnemers in Humanitas-Noord 

Het is alweer even geleden, maar we willen het u niet onthouden: Humanitas-Bergweg in het 
Oude Noorden deed in april actief mee aan de Nationale Sportdag 2010. Er werd een sport- en 
speldag georganiseerd in samenwerking met Recreatie Rotterdam. Een sportief evenement, 
waaraan zo’n 100 deelnemers van verschillende culturele achtergrond meededen.

Voor de zeskampspelen kon 
men punten vergaren en leu-
ke prijzen winnen! Naast deze 
‘verplichte’ spelen kon men 
met verschillende oud-Hol-
landse spelen veel plezier be-
leven. Zo kon men hoepelen, 
sjoelen en diaboloën.

Alle leeftijden
Directeur André Jager gaf om 
half elf het startsein en begon  
hoogstpersoonlijk de war-
ming up met het doen van be-
wegingsoefeningen op de 
stoel. Het was dan ook voor 
deelnemers van alle leeftij-

den mogelijk mee te 
doen. 
Humanitasrestaurant 
‘De Kale Knuffelkar-
per’ serveerde een 
heerlijke soep en in 
samenwerking met 
de dagverzorgings-
projecten werd voor 
lekkere, rijk belegde 

broodjes en krentenbollen ge-
zorgd.
Tussen de sportieve bedrijven 
door werd aan het Rad van For-
tuin geslingerd, waarmee men 
leuke prijzen kon winnen en ‘De 
Gezelligheidsvereniging’ onder 
leiding van Jos Valster sloot de 
dag af met gezellige muziek en 
zang. 
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