
Het spannendste was de tocht door het 
voetgangersdeel van de Maastunnel. 
Via de gigantische roltrappen van de 
Maastunnel daalden we af naar de fi et-
serstunnel en dan via een klein betonnen 
trapje naar de voetgangerstunnel. Na een 
kwartiertje lopen kwam je op Zuid op 
dezelfde manier weer naar boven. Daar 
hadden we natuurlijk niets te zoeken 
en na een minuut of tien gingen we dan 
weer terug. Ik zal u vertellen wat daar 
zo spannend aan was. In de hal naar de 
roltrappen zat een agent van de tunnel-
politie (dat heette echt zo). Die zat daar 
natuurlijk niet voor niks. Die zat daar om 
te kijken of er niet iemand zo maar door 
de tunnel liep, voor de lol. Zoals wij dat 
deden. Zeker jongetjes van negen moch-
ten natuurlijk niet doen alsof die tunnel 
daar speciaal voor hen was neergelegd. 
Die tunnel was er alleen voor mensen die 
naar hun werk gingen of op visite bij hun 

oude moeder of zo! Het idee dat je een 
pretwandeling zou maken door zo’n duur 
ding. Te gek voor woorden. Nee, als die 
agent je door had, was je nog niet jarig, 
dat kon je op je vingers natellen.
Gelukkig waren wij ook niet dom. Goed, 
we waren negen, maar we hadden een 
Truc (dat is een truc met een hoofdletter). 
Wij vermomden ons op een manier die 
het verstand van die juut te boven ging. 

Dat was geen truc meer, dat was gewoon 
geniaal. We trokken elkaars jas aan.

Een jaar of twintig geleden
Een vriendin van mijn vrouw en mij, 
woonde als meisje vlakbij het park. Ze 
vertelde ons dat zij met haar zussen ook 
wel eens zo maar door de tunnel liepen. 
En die meiden hadden een truc, die was 
nog genialer dan die van ons. Ze trokken 
ook elkaars jas aan, maar als klap op de 
vuurpijl hadden ze nóg een truc waar 
die juut van zou zijn gaan stotteren en 
blozend op de vlucht zou slaan. Daar kon 
die vast niet tegen op. Als die juut het in 
zijn hoofd zou halen die meiden aan te 
houden, dan zouden ze zeggen dat ze bij 
tante Corrie waren geweest om er iets te 
brengen. Dat moest van hun moeder!
Ik schaam mij er nu voor het toe te 
geven, maar zo eentje hadden wij er ook 
bij moeten hebben. We zijn steeds door 
het oog van de naald gekropen.

April 1999
Met mijn vrouw, moeder, dochter en 
schoonzoon hebben we een dagje Rotter-

dam gedaan. Hoewel ik er al veertig jaar 
niet meer woon, voel ik me nog steeds 
Rotterdammer. 
Het bekende rondje; Spido, Euromast en 
in Hotel New York een hapje eten. Welke 
fatsoenlijke Rotterdammer gaat er nou de 
Euromast op. Gelukkig daar boven geen 
bekenden gezien. Je zou je de ogen uit de 
kop schamen.
Opvallend vond ik dat ik daarboven wel 
een uur kon volpraten. Over het Witte 
Huis (ooit het hoogste kantoorgebouw 
van Europa), het Groothandelsgebouw 
(waar ik tijdens de nieuwbouw als negen-
jarige met mijn broertje van zes via de 
open trappen zonder leuningen naar de 
tiende verdieping ben geklommen), de 
Henegouwerlaan (waar onze dochter is 
geboren), het belastinggebouw aan de 
Puntegaalstraat (voor Rotterdammers de 
Plukjekaalstraat), de Coolhaven met de 
Parksluizen (waar ik als achtjarige ging 
vissen met mijn nieuwe hengel), de Hef 
(waar Aad van Welzenes van de toren 
dook. Nog steeds het wereldhoogterecord 
voor duikers), drijvende bokken (Tegen 
mijn schoonzoon: “Oh, die ene daar is 

afgekeurd.” “Waarom?” “Die vreet geen 
gras meer”), kantoren en bedrijven waar 
ik regelmatig kwam voor mijn werk en 
nog veel meer. Zoals de plek waar ‘Het 
Hok’ op St. Job stond (wat er nu niet 
meer is, maar waar mijn vader moest ko-
men om werk in de haven te krijgen of te 
stempelen), het bureau van de rivierpoli-
tie en de rivier met de Maastunnelgebou-
wen. Voor mij veel jeugdsentiment.
Boven op de Euromast bij de koffi e 
vertelde ik mijn dochter en schoonzoon 
het verhaal van het verwisselen van de 
jassen. Veel onbegrip bij de jeugd. Of ik 
dacht dat je niet door de tunnel mocht? 
Ja, natuurlijk wel, maar niet voor niks. 
Nog meer onbegrip. Of ik dacht dat je 
moest betalen om er doorheen te mogen? 
Nee, natuurlijk niet, maar ook niet voor 
de lol door zo’n duur ding lopen. We zijn 
er uitgekomen, maar de generatiekloof 
was duidelijk.

Koert Wijnands
Oude-Tonge
kwwijnands@orange.nl
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010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Dekt uw huidige
uitvaartpolis

de kosten?
Bereken uw situatie...
Kijk op
www.checkuwuitvaartpolis.nl

Heeft u UW
uitvaartwensen

al vastgelegd?
Regel het vooraf...
Kijk op
www.uitvaartwilsverklaring.nl

Wat te doen
in geval

van overlijden?
Checklist...
Kijk op
www.uitvaartbespreking.nl

Weet u wat
uw uitvaart

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

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Uw wensen, ons vak
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Voor een uitvaart op maat,
conform uw wensen

010 - 447 99 00
www.vanderspekuitvaart.nl

Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

Grote vakantie 1953. Fransie 
Vermeulen, een andere jongen 
en ik waren negen jaar oud. 
Fransie was mijn buurjongen 
en het was vakantie. Met z’n 
drieën liepen we van de Coolse-
straat, waar we woonden, naar 
het Park. Een tas met een pakje 
brood, een fles water, waar-
schijnlijk nog iets lekkers en 
een appel en misschien wel een 
ei er bij. Gek dat ik niet meer 
weet wie er op het idee kwam 
daarheen te gaan, noch wat we 
daar te zoeken hadden.

Met een geniale truc door de Maastunnel
Deze week o.a.:

-  ‘s Ochtends en ‘s avonds was het spitsuur bij de fi etserstunnel -
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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!
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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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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
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bij uw verzekering

Bent u verzekerd bij een van de 
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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

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
010 - 244 02 92

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
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Cox Column

Ik was in dienst van twee kranten: het 
AD en de NRC. Beide zaten in hetzelf-
de gebouw aan de Witte de Withstraat 

in Rotterdam. Keurig gescheiden van 
elkaar: het AD op de tweede en de NRC 
op de eerste etage. Verteld werd dat de 

redacteuren elkaar zelfs op de trap niet 
groetten. Maar dat zal wel fl auwekul 
zijn.

Ploegendienst
Onze werktijd was 28 uur per week, 
terwijl men normaal 38 à 40 uur per 
week werkte. Het dagelijks werk werd 
uitgevoerd in ploegendiensten, ook op 
zaterdag en zondag, omdat het nieuws 
voor de beide kranten in twee stromen 
via de respectieve correspondenten bij 
de stenografen binnenkwam. Voor het 
ochtendblad AD hoofdzakelijk de avond 
ervoor en voor de avondkrant NRC 
vanaf de morgen van dezelfde dag. 
Tussen de ochtendstroom en die van de 
avond, lag een fl ink stuk van nietsdoen. 
Dat moest o.a. gebruikt worden om 
tenminste vijf andere kranten te lezen, 
of te studeren. Ook werden feuilletons 
vertaald voor de dagbladen. 

Collega
Ik was indertijd een broekie van 26 jaar, 
maar de meeste van mijn collega’s had-
den ten minste dertig dienstjaren. Groot 
was mijn vreugde toen ik een collega 
kreeg. Een volwaardige collega die had 
gewerkt in Brussel bij de EEG. Haar 
entree op onze afdeling was voor onze 
ouwetjes als een bomexplosie. Ze was 
superslank, mooi, had lange benen, was 
uiterst charmant en intelligent. 

Elly en ik konden al gauw goed met 
elkaar overweg. Ze was getrouwd met 
een man die een Hoofdakte Onder-
wijs had, maar had gekozen voor een 
bestaan als artiest. Hij trad geregeld op 
in België waar hij langzaam maar zeker 
bekendheid verwierf.
Meerdere avonden kwam deze jon-
geman op de stenografenafdeling zijn 
vrouwtje afhalen en wachtte dan braaf 
tot haar diensttijd er opzat. U raadt wel-
licht al wie dat mannetje was: Gerard 
Cox.

Boek
Jarenlang ben ik beiden uit het oog 
verloren. Pas bij het zondagochtendcon-
cert in De Doelen en de serie ‘Toen Was 
Geluk Heel Gewoon’, zag ik Gerard 
weer. En vernam dat hij getrouwd was 
geweest met Joke Bruys. Maar nooit, in 
welk verband dan ook, werd en wordt 
gesproken over zijn eerste vrouw, Elly 
Cox.
Ik zou graag willen weten hoe het met 
haar gaat en waar ze woont, omdat ik 
bezig ben met een boek over de Neder-
landse Stenografen. En ik denk dat zij 
iemand is die mij daarbij uitstekend zou 
kunnen helpen. Dus graag informatie.

A. van Driel
Provenierssingel 89a
3033 EJ Rotterdam  

Stenograaf was een eenzaam bestaan 
In mijn jonge jaren was ik leerling-stenograaf; een beroep dat, naar 
mijn idee, onbekend was bij het merendeel van de werkende bevol-
king. Nu nog kijkt men me met vraagtekens in de ogen aan als ik het 
heb over mijn vroegere baan. Ik vermoed zelfs dat die momenteel 
niet meer bestaat. Iedereen weet wat een stenotypiste is. Zij zet 
razendsnel handelsdictaat om in allerlei vreemde tekens en noteert 
die in haar dictaatcahier. Daarna typt ze het in gangbare taal uit. 
Een stenograaf kan zo’n dictaat nog korter en sneller weergeven. Hij 
verwerkt alles dat gedicteerd kan worden; handelsdictaten, maar 
ook beursberichten, politieke bijeenkomsten, modeverslagen en 
noem maar op.

- Het gebouw van NRC in de Witte de Withstraat -

Voordelige rijbewijs-
keuringen voor 
70 plussers 
70-Plussers uit Rotterdam en omstreken 
kunnen zich vrijdag 9 juli medisch laten 
keuren als de geldigheid van het rijbe-
wijs verloopt. De keuring kost € 35,00 
en vindt plaats in Activiteitencentrum 
Zjaak, Maria Wesselingstraat 8, 3065 
GA Rotterdam.
Overige keuringsdata in 2010 zijn: 13 
augustus, 8 oktober, 12 november en 10 
december.
Het is van belang dat men zich van 
tevoren aanmeldt bij het afsprakenbu-
reau van Regelzorg via 088 – 2323300. 
De rijbewijskeuring kan al een jaar voor 
het afl open van de geldigheid van het 
rijbewijs worden gedaan. Ook automo-
bilisten jonger dan 70 met rijbewijs C/D 
kunnen zich laten keuren. De prijs is dan 
€ 50,00. Online een afspraak maken kan 
via www.regelzorg.nl.
Regelzorg organiseert ook op andere 
locaties in Rotterdam en omgeving deze 
voordelige keuringen.

Gevaar

Mijn allervroegste herinnering voert mij 
terug naar ‘de luchtbrug’, zo noem-
den wij het spoorwegviaduct bij het 
Feyenoordstadion. Het was in de oorlog, 
dus ik was nog geen vijf, en dan liepen 
wij met een aantal vriendjes over die 
bogen, van de een naar de andere kant. 
En toen kwam er een oud mannetje aan 
dat ons niet verbood dat te doen en ons 
op de gevaren wees, nee, hij zei, want 
wij gleden op ons kont het laatste stuk 
naar beneden, dat we thuis een kleedje 
moesten gaan halen, want dat anders 
onze broek te vuil werd. 
Onder dat viaduct liepen de elektrici-
teitsdraden van de treinen, en behalve 
een bordje ‘Aanraking der draden is 
levensgevaarlijk’ met een doodskop 
erbij, waren er schuine hekken geplaatst, 
zodat je niet bij de draden kon. Maar op 
één plek liep die draad tot buiten het hek. 
En mijn vriend Jantje Bakker geloofde 
er niets van dat het gevaarlijk was en 

lag al op z’n buik, toen er over het talud 
een spoorman aan kwam en wij het voor 
de zekerheid nog maar even vroegen en 
de man ons verschrikt toe riep “als de 
donder te maken dat we weg kwamen!”. 
Ik denk dat er anders van Jantje Bakker 
niet veel zou zijn over gebleven. Wat zou 
dat ons leven ook veranderd hebben.
Dat denk ik ook altijd, wat een geluk je 
soms hebt gehad en dat het allemaal heel 
anders had kunnen lopen, en een stuk 
rotter. Wij zijn natuurlijk de generatie 
die volop auto is gaan rijden en hoewel 
ik van meneer Bijnagte heel goed rijles 
heb gehad, hebben wij ons er toch nooit 
voldoende rekenschap van gegeven dat 
een auto “een gruwelijk moordwapen” 
kan zijn, zoals ik een Amerikaanse po-
litieagent hoorde zeggen in een van die 
TV-programma’s met al die verschrik-
kelijke ongelukken. Of kijkt u daar nooit 
naar? Wij reden om te beginnen veel te 
hard. M’n ome Cor waarschuwde me 

nog: “Jongen, de rijksdaalders vliegen 
uit de uitlaat”, maar je dacht alleen 
maar: “Man, waar bemoei je je mee.” 
Met de jaren krijg je wat meer verstand 
en breekt het besef door dat al dat harde 
rijden nergens toe dient. (Tussen haakjes, 
waarom is vandaag de dag de stem en de 
inbreng van de jeugd zo belangrijk, ter-
wijl we weten dat ze nog geen verstand 
hebben?) Toen mijn zoon twee maanden 
was, ging ie in de bak van de kinderwa-
gen op de achterbank van mijn Taunus 
12M, en reden we naar Amsterdam, waar 
ik optrad in het Lureleitheater. Als je dan 
een botsing krijgt, vliegt je baby door de 
voorruit! Nooit bij stilgestaan. In mijn 
Peugeot 204 reden we met de kinderen 
op de achterbank heen en weer naar 
Spanje. En maar gas geven! (Nog even 
tussen haakjes, vindt de PvdA het nou 
zelf niet een beetje genant dat mensen 
op TV verklaren die partij te hebben 
gestemd, terwijl ze de naam nog niet 
eens kunnen uitspreken? Een behoofd-
doekte mevrouw had “PVVD” gestemd. 
Haar eveneens behoofddoekte dochter 
moest haar de juiste naam voorzeggen. 
En een allochtoon in een auto, had ook 
PvdA gestemd, en op de vraag waarom 
vroeg ie aan zijn bijrijder “Ja, waarom 
eigenlijk..?” Daar zie ik ook ’n gevaar 
in, hoor.) 

Laatst ontsnapte ik weer eens. Met vrien-
den in een klein Italiaans dorpje, lekker 
gegeten en gedronken, een paar grote 
kinderen erbij, dus nog even voetballen 
op het pleintje, ik loop op ’n gegeven 
moment achter een bal aan te rennen, en 
val met een klap op straat. Vijf centime-
ter meer naar links en ik was met mijn 
gezicht op zo’n mooi rustiek muurtje te-
recht gekomen en had geen tand meer in 
m’n bek gehad. En wat je dan gekregen 
zou hebben: met z’n allen, half kachel, 
op zoek naar een ziekenhuis, waar je 
een paar uur onder de TL-verlichting 
kan gaan zitten wachten op een dokter, 
altijd ingeklemd tussen Don Camillo 
en Peppone, en nooit eens tussen Sofi a 
Loren en Gina Lollobrigida. (“Gina 
van de Lollobrigade” zoals Dorus haar 
noemde.)

Het zal wel door het klimmen der jaren komen, maar ik zie 
tegenwoordig veel meer gevaar dan vroeger. Al die moeder-
tjes op die fietsen, met die kleine kinderen voor- en achterop, 
of nog erger, met van die kleine fietsjes ernaast, met van die 
oranje vlaggetjes, en dat scharrelt dan voor de neus van je 
auto heen en weer over de dijk, dan denk ik: “Oh wat link, oh 
wat gevaarlijk”, terwijl ik daar vroeger nooit aan dacht. Vroe-
ger dacht je helemaal nooit aan gevaar. 



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

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

Klassiek Bankstel 
3-1-1 • 100% mohair
Uitgevoerd met Pullman binnenvering

€ 3350
Vreugdenhil Stijlmeubelen 
Langestraat 47 - ‘s Gravenzande t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947

www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

 
 

Bezoek één van onze Electrostorewinkels
en haal het gratis deelnameformulier

D. van Vianen VOF

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.

www.huis-ontruiming.nl



De goede oplossing komt van Leo 
de Oude, Zwanenkade 114, 2925 AT 
Krimpen aan den Ijssel: “De motorfa-
naat zit op een Sparta motorfiets. Dat 
is te zien op het naamplaatje op de 
tank. Een degelijk Nederlands product 
uit Apeldoorn, al komt de motor van 
overzee. Een Villiers 198 cc tweetak-
ter. Onverslijtbaar. Naast de koplamp 
zie ik nog twee plaquettes in mini-uit-
voering van ANWB en Wegenwacht. 
En het ovale plaatje voorop is van de 
leverancier: Willy van Gent.
Staat op de winkelruitruit niet Box-
hoorn? Ja, dan ben ik er uit! In mijn 
telefoonboek van januari 1940 staat 
A.A. Boxhoorn Comestibles en fijne 
vleeschwaren. Buitenhofstraat 56. Te-
lefoon 36080. Inderdaad, Buitenhof-
straat hoek Veeluststraat.  Schuin er 
tegenover zat Kaptein & Co Fruit- en 
Delicatessenhandel. Buitenhofstraat 
43b. Daar kwam ik vaak. Niet voor de 
Kaptein, maar voor de Co - of beter 
gezegd voor een van zijn dochters. 
Daar ben ik inmiddels bijna vijftig 
jaar mee getrouwd. Leuke foto.”
Ik vind het knap, dat Leo de Oude iets 
heeft kunnen lezen op de etalageruit, 
maar ik kom er niet onderuit te zeggen 
dat zijn oplossing 100% goed is. Bui-
ten zijn vrouw uit de Buitenhofstraat, 
heeft hij er nu ook de Rotterdamse 
attentie aan over gehouden.

Ruimte
Ik heb nu ruimte gekregen om de 
reacties op die andere vraagfoto in 
De Oud-Rotterdammer van 18 mei 
2010 te plaatsen. Het ging over een 
schoolfoto, met daarbij de vraag 
‘Wie ziet iets bekends’? De mailtjes, 
telefoontjes en brieven die bij me bin-
nenkwamen, verrasten me. Daar waar 
ik gedacht had namen van leerlingen 
te zullen krijgen, spitsten de reacties 
zich vooral toe op de twee leraren, die 
bij de groep leerlingen stonden. Ruim 
met stip stond op nummer 1 de heer 
G.E. Overweg. Bij het maken van de 
foto was hij directeur van de Chistelij-
ke School voor  Mulo in de Grote Vis-
serijstraat. Maar de tweede leraar was 
ook niet onbekend bij de DOR-lezers: 
de heer (Kale) Arie van Leeuwen. 
Wanneer u denkt, dat slechts zestigers 
en zeventigers reageerden, kent u ons 
lezerspubliek nog niet.  Aad Lesman 
(Capelle aan den IJssel): “In antwoord 
op uw vraag “Ziet u iets bekends 
op deze foto, neem ik aan, dat u een 
persoon bedoelt. Mijn antwoord is, ik 

zie daarop de heer Overweg. Ik was 
leerling op de ulo in de Grote Vis-
serijstraat. Verliet de school in 1933 
met diploma. Ik heb jaren daarna met 
de heer Overweg contact onderhou-
den.” Enig rekenwerk leverde mij de 
gedachte op, dat mijn naamgenoot 
inmiddels rond de 92 moet zijn. En 
toch tikt hij nog vrolijk zijn berichten 
via e-mail!

Co de Bree-van Herpen: “Ik herkende 
alles. Het was de derde of vierde klas 
van de Christelijke mulo in de Grote 
Visserijstraat in 1952 of 1953. Wij 
hadden een geweldige tijd op deze 
school. Rechts staat de heer Overweg. 
Hij was het hoofd van de school. In 
het midden van de achterste rij staat 
de heer Van Leeuwen, bijgenaamd 
Kale Arie. Beiden waren fijne mensen. 
Ik sta tweede van links van de middel-
ste rij. Het meisje rechts in de donkere 
jurk was El Otte. Zij is in 1963 naar 
Nieuw Zeeland vertrokken, waar ze 
nu nog woont. In 2000 hebben we 
haar bezocht. Met de vrouw van Hein 
Walraad (derde rechts bovenste rij) 
heb ik als verpleegkundige samenge-
werkt in het ziekenhuis in Spijkenisse. 
Ik weet haast alle namen nog van 
degenen die op de foto staan. Met 
sommigen heb ik nog wel eens contact 
gehad. Het was een grote verrassing 
deze foto in het blad te zien.”

Corry Tuinder-Tromp (Schiedam): 
“Ik herken twee leraren van de 
Christelijke School voor Mulo, zoals 
die toen heette. Later werd de naam 
gewijzigd in Dr Goudappel mulo. De 
school stond (staat) aan de Grote Vis-
serijstraat in Rotterdam Delfshaven. 
Ik was er leerlinge van 1960 - 1965. 
Ik denk dat de foto is gemaakt op het 
pleintje voor de 6e klas van de ‘lagere 
school’, zoals het toen werd genoemd. 
(School met den Bijbel stond er op de 
gevel boven de ingang aan de Zoutzie-
derstraat). De mulo had lokalen boven 
de lagere school. De leraar rechts is 
de heer G.E. Overweg, hoofd van de 
school, tevens leraar Duits. De leraar 
in het midden van de rij is de heer A. 
van Leeuwen. Hij gaf o.a. wiskunde 
en geschiedenis. Van de leerlingen 
weet ik geen namen, hoewel een enkel 
gezicht me wel bekend voorkomt.
Het was een kleine school, slechts 
vijf klassen. De leraren waren redelijk 
streng, maar rechtvaardig en kenden 
elke leerling. Ik bewaar in ieder geval 
leuke herinneringen aan de school. Ik 
ben benieuwd naar andere reacties.”
 
Wil van Oers – Overweg: “Ja!, Ik zie 
mijn vader, de heer Overweg. Met 
snor! Hij was docent op de Christe-

lijke Mulo in de Grote Visserijstraat 
in Rotterdam West. En de heer van 
Leeuwen. En uit de klas herken ik 
Rinus Geeltij (?) en Cocky Schop. 
Ik denk dat de foto begin jaren ‘50 is 
genomen. De foto heb ik thuis ook.” 

Jopie Kuit (Spijkenisse): “Ik zie 
de klassenfoto van de Christelijke 
Mulo ‘Grote Visserijstraat’ uit 1952 
of 1953. Namen die mij nog bekend 
zijn: van links naar rechts bovenste 
rij: Elly Otten - dhr.Overweg (leraar 
Duits, tevens hoofd van de school) 
-een onbekende - Cocky Schop - dhr 
Rotscheidt (leraar Engels)- Jenny ? - 
Eddy ? - Hans ? -Arie ?. Middelste rij: 
Tiny van Leeuwen en bekende gezich-
ten. Onderste rij: ben ik zelf (Jopie 
Kuit) en rechts in de derde rij herken 
ik Coby? Zij was later assistente bij 
Dr. Knaap in Spijkenisse.” Ik kan het 
met Jopie niet eens zijn, dat de mid-
delste leraar de heer Rotscheidt is. Het 
is werkelijk Kale Arie!

W.L.J.Schneider: “Op de foto herken 
ik als tweede persoon rechts, de heer 
G.E.Overweg, het hoofd van de mulo 
in de Grote Visserijstraat 38. De vijfde 
persoon van rechts zou de heer A.van 
Leeuwen kunnen zijn, onderwijzer, 
maar daar ben ik niet zeker van. Het 

jaar, waarin de foto is genomen is niet 
vermeld, maar misschien ook niet 
bekend. Ik heb op deze school gegaan 
van 1 september 1935 tot 1 september 
1938, dus 72 jaar geleden.” Ook een 
dikke tachtiger bewaart goede herin-
neringen aan deze school.

Marian van den Akker-Tuijl: “Ik stuur 
u op verzoek van mijn tante mw. E. 
Tuijl een foto waarop een aantal do-
centen staat van de Christelijke Mulo, 
Grote Visserijstraat 38, Rotterdam. Op 
deze foto staan vijf docenten, de heren 
Overweg, Van Leeuwen, Bos, Verleur 
en Schreuder. De foto moet omstreeks 
1932 gemaakt zijn. Aangezien zij 
90 jaar is en niet over een computer 
beschikt, heeft zij conform uw sug-
gestie haar nichtje ( mij dus) gevraagd 
de foto op de computer te zetten en 
aan u toe te sturen. Ik doe haar graag 
dat plezier.
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 118” 

Op dezelfde pagina waarop bijna geen oplossingen van een te lokaliseren Rotterdamse straat staan, durf ik het weer om ‘zo 
maar’ een straathoek te tonen. Door het gebrek aan oplossingen, heb ik nu meer ruimte om de WWDN-vraag iets gemakkelij-
ker (of is het moeilijker?) te maken. In de afgelopen jaren is er altijd gevraagd naar een straat, plein, weg, laan, kade, pad, steeg 
of weet ik wat. De naam, die hier gevraagd wordt komt niet voor in bovenstaande opgave. Voor de goede oplossing zou je een 
talenknobbel moeten hebben. En die vreemde talen brengen mij naar de tweede aanwijzing: in het hoekpand heeft in de tweede 
helft van de vorige eeuw een prins geresideerd. En die prins had ook iets met talen. Maar ook met rekenen, muziek, geschiede-
nis of wat er maar te leren valt. In de jaren tachtig interviewde ik de prins voor de gemeente Rotterdam. Mijn toenmalige ‘baas’ 
was drs C.O.A. (zeg maar Coen) baron Schimmelpenninck van der Oye; Coen was/is voorzitter van de Hoge Raad van Adel. 
Toen hij van het interview hoorde, adviseerde hij mij dringend de prins geen hoogheid of anderszins te noemen. Dat was de 
prins, als gewone Rotterdamse jongen, absoluut niet waard.

Deze keer niet alleen ‘Waar was dat nou?’, maar ook ‘Wie was dat nou?’
Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl of www.deoudrotterdammer.nl .

Uw oplossingen, met herinneringen, anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 28 juni 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 a.u.b. uw woonadres niet. Het is zo moeilijk een attentie naar een e-mailadres te sturen.
 
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.

NUTOEN

De ‘Waar-was-dat-nou-foto’ nummer 118 mag wel het dieptepunt heten van bijna vijf jaren 
fotovragen. Er kwamen slechts drie oplossingen binnen, waarvan er twee nog fout waren ook. 
Beide foute oplossingen spraken over verschillende straten op Zuid. Dit was één van de zeer 
weinige keren, dat ik S. Moulijn uit Capelle aan den IJssel, u weet wel: de man van de volge-
schreven briefkaarten, op een fout kon betrappen.

Nieuwe opgave no. 120
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Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1  -  N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

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,-

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 (GADERING) - 3194 DL Hoogvliet - 010 - 4383511

www.ecomobielrotterdam.nl

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis 
of kom even langs in onze winkel

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

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

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

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

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

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

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

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727
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Sinds 1 januari dit jaar zijn erven en schenken fiscaal aantrekkelijker geworden. In deze opinie  wijzen wij u op een aantal veranderingen. 

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       

Gezien het complexe karakter van het 
erfrecht en vaak van het samenstellen 
van testamenten raden wij lezers, die 
zich verder in de materie willen verdie-
pen, aan de Schenken & Erven Almanak 
van Elsevier aan te schaffen. Het vergt 
wel enige kennis van zaken, maar als 
men dat heeft, kan men aardig wat 
(hoge) notariskosten besparen. Voor wie 
zich daaraan niet wil wagen en alleen 
maar wat zaken wil voorleggen, zullen 
wij uiteraard met alle plezier de vragen 
beantwoorden.
Per 1 januari dit jaar heeft er weer een 
grote wijziging plaatsgevonden in de 
Successiewet. Met name de tarieven bij 
schenken en erven zijn ingrijpend – en 
in de meeste gevallen – positief gewij-
zigd. Ook is de terminologie veranderd. 
De vroegere begrippen schenkingsrecht 
respectievelijk successierecht zijn 
gewijzigd – in de wat begrijpelijker en 
toepasselijker –termen schenkbelasting 
en erfbelasting. 
De almanak van Elsevier is een handig 
hulpmiddel bij het beoordelen van de 
rechten en plichten van nabestaanden, 
de afwikkeling van een testament en de 
verdeling van een nalatenschap.

Voor wie niet direct naar een notaris 
wil lopen is het aan te bevelen zich 
eerst goed op de hoogte te stellen welke 
mogelijkheden er zijn te vermijden dat 
nabestaanden meer schenk- en erfbe-
lasting betalen dan strikt noodzakelijk 
is. Het spreekt voor zich dat dit vooral 
van belang is voor mensen die over enig 
vermogen – zoals een eigen huis met 
grote overwaarde -  beschikken.
Een en ander wordt met een groot aantal 
voorbeelden toegelicht, staat in het 
voorwoord  van de Schenken & Erven 
Almanak. “De aangifte voor de erf- en 
schenkbelasting is vaak ingewikkeld 
en tijdrovend, zeker als er verscheidene 
verkrijgers zijn.”

Schenken
Een terugkerend item in de vragen-
rubriek is hoevéél ouders jaarlijks 
belastingvrij aan hun kinderen kunnen 
schenken. Dit jaar is dat bedrag maxi-
maal € 5000 per kind. Dat kan zonder 
verdere toestemming van de Belasting-
dienst als men zich aan een aantal regels 
houdt. Let er wel op dat gescheiden 
ouders samen niet meer dan € 5000 per 
kind belastingvrij mogen weggeven.

Daarnaast mogen ouders eenmalig een 
belastingvrije grote schenking doen. 
In 2010 is dat € 24.000 per kind. Voor-
waarde is dat het kind ten minste 18 
jaar is en nog geen 35 jaar. Belangrijk 
hierbij is wél dat hiervoor vooraf bij 
de Belastingdienst toestemming wordt 
gevraagd middels een aangifte voor 
schenkbelasting. 
Wordt namelijk géén beroep gedaan op 
de eenmalig verhoogde vrijstelling, dan 
is slechts het eerder genoemde bedrag 
van € 5000 van toepassing. Mensen die 
zich hiervan niks aantrekken, kunnen 
van een koude kermis thuis komen. 
Eenmalig is ook werkelijk eenmalig.
Het bedrag voor de eenmalig verhoogde 
vrijstelling kan zelfs nog hoger worden 
indien een kind tussen de 18 en 35 jaar 
een eigen woning gaat kopen of geld 
nodig heeft voor het volgen van een 
studie en opleiding voor een beroep. 
De eenmalige vrijstelling kan dan zelfs 
worden opgehoogd tot € 50.000 per 
kind.
Het spreekt voor zich dat hiermee ook 
niet zomaar gesjoemeld kan worden. 
Voor de eigenwoningschenking of de 
studieschenking is een notariële akte 

vereist die overigens in tegenstelling tot 
wat mensen vaak denken helemaal niet 
zoveel geld hoeft te kosten.
De tarieven voor erfbelasting zijn 
dus per 1 januari dit jaar aanzienlijk 
aantrekkelijker geworden. Echtgeno-
ten, geregistreerde partners en – onder 
bepaalde voorwaarden – samenwonen-
den hebben ten opzichte van elkaar een 
vrijstelling van de ‘doodsbelasting’ bij 
overlijden van maximaal  € 600.000.
Kinderen (onder wie stief- en pleegkin-
deren) hebben bij overlijden van een 
ouder recht op een erfvrijstelling van  

€ 19.000. Hetzelfde bedrag geldt voor 
kleinkinderen. Het zal hopelijk niet 
zoveel voorkomen, maar ouders die van 
een kind erven, hebben recht op een 
vrijstelling van € 45.000 per overlijden. 
Is de situatie nog erger en is de ouder 
tevens mantelzorger van een kind, dan 
is de vrijstelling onder voorwaarden 
zelfs gelijk aan die van de partner.

(Schenken en Erven Almanak 2010, 
ISBN 9789068827491, prijs € 78,44)

Het erfrecht scoort in de vragenrubriek Rechten & Plichten (hieronder) van deze krant het 
hoogst. Dat gebeurt niet alleen doordat oudere mensen tegenwoordig  over het algemeen wat 
meer nalaten en/of te makken hebben dan vroeger, maar ook doordat de wettelijke regelingen 
ondanks vereenvoudigingen toch nog tot veel onduidelijkheden leiden. In de beantwoording van 
vragen van lezers maken we dan ook dankbaar gebruik van naslagwerken en voor interpreta-
ties van de wet en voor praktijkgevallen van onze adviseur, notaris Michiel van Ravesteyn.

Belastingen bij erven en schenken gunstiger

Erf- en schenkingsrecht

Executeur wil niet met
‘rommel’ blijven zitten 
Als testamentair executeur heb ik te 
maken met diverse (rechts)personen 
die zijn aangewezen als erfgenaam. 
Daarbij is ook een legaat in de vorm 
van een volledige inboedel. Nu heb 
ik wel eens gelezen dat je een erfenis 
aanvaardt (eventueel na beschrijving) 
of afwijst. Moet de begunstigde de 
gehele inboedel aanvaarden of geheel 
afwijzen? Of mag hij de ‘leuke’ zaken 
eruit pikken en de executeur met de 
‘rommel’ laten zitten?

Gedeeltelijke aanvaarding van een 
legaat is in beginsel uitgesloten. Een 
inboedel wordt in zijn geheel als een 
legaat beschouwd. In tegenstelling tot 
een erfstelling is voor de verkrijging 
van een legaat geen (uitdrukkelijke) 
aanvaarding vereist. Er wordt geacht 
te zijn aanvaard, tenzij de legata-
ris duidelijk stelt het niet te willen 
aanvaarden. 

We raden u aan u als executeur voor 
de afwikkeling van een nalatenschap 
(zo heet dat tegenwoordig, niet meer 
‘testamentair executeur’) goed op de 
hoogte te stellen van uw taken. Vindt 
u dat te ingewikkeld, schakel dan een 
deskundige in, zoals een notaris. Die 
kost weliswaar wat geld, maar als 
de nalatenschap van fl inke waarde 
is voorkomt dat een hoop onvrede 
achteraf tussen de verschillende erf-
genamen.

Zus laat na aan later
overleden echtgenoot
De zuster van mijn man is vorig jaar 
november overleden. Hij en nog drie 
andere zusters zijn de erfgenamen. 
Mijn man had alle papieren van de 
notaris ondertekend. Hij is echter re-
cent overleden. Krijg ik nu die erfenis 
of gaat zijn deel naar zijn drie andere 
zusters?

De erfenissen hebben betrekking op 
de nalatenschap van de overledene op 
de datum van overlijden. Indien uw 

inmiddels overleden man een erfenis 
tegoed heeft van zijn zuster valt die in 
huwelijksboedel als er geen voorwaar-
den zijn gesteld. Grote kans dus dat 
u die erfenis nu krijgt. In uw situatie 
misschien een schrale troost.
 

Familierecht

Man betaalt al veel
te lang alimentatie
Mijn man wordt binnenkort  65 jaar. 
Hij heeft sinds 1975 een WAO- uit-
kering. In 1976 is hij gescheiden van 
zijn eerste vrouw. Hij heeft vanaf die 
tijd alimentatie aan haar  betaald; 
eerst ook voor zijn twee kinderen. De 
alimentatie bedraagt op dit moment 
€ 515,32 bij een WAO-uitkering van 
€ 1676,06. Binnenkort  krijgt hij een 
AOW-uitkering. U zult begrijpen dat 
hij daarvan nooit die hoge alimentatie 
meer kan betalen. Kan hij stoppen met 
het betalen van de alimentatie aan 
zijn ex?

Het lijkt ons dat uw man al lang van 

zijn alimentatieverplichting had afge-
kund. Sinds 1 juli 1994 is er namelijk 
een limitering aan de alimentatie-
betaling van maximaal twaalf jaar. 
Alleen met een beroep op bijzondere 
omstandigheden kan de ontvanger 
van de alimentatie bij de rechter een 
verlenging bewerkstelligen.
Uw man betaalt sinds 1976, zo blijkt 
uit uw vraag. Voor alimentaties die 
voor l juli 1994 zijn afgesproken of 
defi nitief zijn vastgesteld en vijftien 
jaar of langer worden betaald, is er 
ook een regeling in de ‘Wet limitering 
alimentatie’ opgenomen. Die regeling 
houdt in dat de ex-partner die vijftien 
jaar of langer alimentatie betaalt, aan 
de rechter kan vragen de alimenta-
tieplicht te beëindigen. Zo’n verzoek 
om beëindiging zal de rechter alleen 
afwijzen als die vindt dat stopzetting 
van de betalingen hoogst onbillijk zou 
zijn voor de ex-partner die alimentatie 
ontvangt.
Wat te doen? Het lijkt ons het beste 
dat uw man zo spoedig mogelijk een 
verzoek indient voor beëindiging van 

de betaling van alimentatie. Mis-
schien moet hij daarbij een advocaat 
inschakelen.
Gezien zijn fi nanciële situatie is de 
tweede stap die hij kan nemen het 
onmiddellijk stopzetten van zijn be-
talingen. Wel bestaat de kans dat zijn 
ex via haar advocaat gaat reageren. 
Daarom moet hij - of zijn advocaat - 
zo snel mogelijk voor elkaar krijgen 
dat de rechter een uitspraak doet.
Let er wel op; het kan zijn dat bij zijn 
echtscheiding indertijd afspraken 
zijn gemaakt over verevening van de 
pensioenopbouw (bij bedrijven) die 
hij tijdens zijn huwelijk heeft gehad. 
Daaraan valt niet zoveel te tornen. 
Dus mocht hij een bedrijfspensioen 
hebben opgebouwd tijdens zijn vorige 
huwelijk, dan zal hij een deel daarvan 
op 65 jaar aan zijn ex moeten afstaan. 
Als dat niet is gebeurd, kan zijn ex 
wellicht nog - heel moeilijk - claims 
leggen.

 

Overzicht vrijstellingen erfbelasting

Partners €  600.000

Invalide kinderen €   57.000

Kinderen €   19.000

Ouders €   45.000

Overige verkrijgers €    2.000
Boven deze vrijstellingen betalen partners en kinderen 10 procent aan 
erfbelasting tot een bedrag van € 118.000. Daarboven wordt dat al 
20 procent. Voor erfenissen door verkrijgers,die geen enkele 
bloedverwantschap hebben, lopen de belastingtarieven boven de (lage)
vrijstelling van € 2000 op tot respectievelijk 30 en 40 procent. 
Onverwacht een miljoen erven van de buurman betekent dat men daarvan 
€ 387.400 afdraagt aan de fi scus. Het zal overigens zelden voorkomen, 
want als de rijke buurman dat zou willen kan hij over lange periodes beter 
fi scaal aantrekkelijke schenkingsregelingen treffen.
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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

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

50 % korting 

De gehele collectie voor 

m.u.v.Basics

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)

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

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

Altijd in de buurt!Altijd in de buurt!
Argos ThuisZorg

U kunt bij Argos ThuisZorg terecht voor hulp in de huishouding, 
                         persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, 
                 dagverzorging of dagbehandeling, aanpassingen in huis, 
                                                personenalamering en verpleeghuiszorg aan huis. 
                        U vindt Argos ThuisZorg in Schiedam, Vlaardingen, 
                 Maassluis, Hoogvliet en Albrandswaard. 
    
                            
   
     Krijgt u voor het eerst zorg of huishoudelijke hulp van Argos ThuisZorg? 
 Dan ontvangt u nu een gratis lidmaatschap van Argos ErOpUit tot eind 2010!

Meer weten over Argos ThuisZorg? 
Bel dan naar 010 - 409 30 00. 
Meer informatie over de actie 

en de uitstapjes van Argos ErOpUit? 
Bel dan naar 010 - 409 13 31 

of kijk op de website www.argoszorggroep.nl
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Het is dit jaar (6 maart) een eeuw geleden dat er in Rotterdam een wielerclub werd opgericht; Apollo, 
naar de naam van een rijwielzaak aan de Vlietkade, waar de plannen tot oprichting werden gereali-
seerd. Natuurlijk bestond het fietsen al eerder. Ook Rotterdam kende zijn verenigingen waar in geza-
menlijkheid tochten werden ondernomen. Er waren enkele Rotterdamsche Wielrijders Verenigingen 
met kleurrijke namen zoals Het Stalen Ros, de Pedalgangers, Voorwaarts, Full Speed, Thor, De Maas-
stad, Davo, De Sperwer en één van de eerste clubs in het land, De Zwaluw.

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

Een eeuw Rotterdamse wielersport 

Oplossing foto 1 juni 2010
Een typische jaren vijftig huiskamer in Rotterdam. Het gezin schaart zich in september 1956 om de eettafel, 
drinkt koffi e en bekijkt een voorwerp. Een van de gefotografeerde personen is een bekende Rotterdamse 
sporter? Wie is hij? Merkwaardig genoeg is de sportman niet massaal herkend. Voor Maartje de Bruin-
Bosselaar is de foto gesneden koek. Zij schrijft: “Om de foto te raden, is voor mij niet moeilijk. De foto is 
gemaakt bij ons thuis in de Rotterdamsestraat in Crooswijk. Het is namelijk een foto van mijn broer Tinus 
Bosselaar. Op tafel het Oranjeshirt vanwege zijn uitverkiezing voor het Nederlands Elftal.” Maartje zit zelf 
ook op de foto, vader en moeder Bosselaar kijken toe. De foto is genomen in de aanloop naar de interland 
Zwitserland-Nederland op 15 september 1956. Voor de eerste keer trad Tinus in die wedstrijd als Spartaan 
op. Als Feyenoorder had hij op dat moment al zeven interlands achter zijn naam staan. Nederland won in 

Zwitserland dankzij Bosselaar. Hij scoorde de 2-3. In totaal zou hij zeventien keer voor Oranje uitkomen. Tinus Bosselaar (1936) mag als een van de 
belangrijkste Spartanen ooit worden gezien. Dit ondanks zijn periode bij Feyenoord, die leidde tot de ‘Affaire Bosselaar’ in 1956. Na een verblijf van 
anderhalf jaar in de Kuip, wilde Tinus terug naar Sparta. Maar Feyenoord wilde hem – ondanks toezeggingen - niet zomaar laten gaan. De arbitragecom-
missie van de KNVB moest eraan te pas komen om de teruggang te regelen. De 
verhouding tussen Feyenoord en Sparta bleef daardoor enige jaren koeltjes. Bos-
selaar had als buitenspeler een gave techniek en was zeer wendbaar. Hij werd ook 
wel als een pingelaar betiteld. Tinus was geruime tijd van vaste waarde voor het 
elftal. Hoogtepunten waren ongetwijfeld het landskampioenschap in 1959 en het 
winnen van de KNVB-beker in verschillende jaren. Eigenlijk te vroeg stopte hij op 
zijn 29ste, omdat zijn vader overleed, en hij de zaak (hondenvoedsel ‘Verse waar 
van Bosselaar’) moest overnemen. Niet dat hij zich daarna niet meer nuttig heeft 
gemaakt voor Sparta. Integendeel, Tinus Bosselaar was en is als ras-Spartaan altijd 
bereid zich voor de club in te zetten. In voor- en tegenspoed.

Nieuwe foto
Een sportfoto uit 1957. De foto is genomen ergens in Rotterdam tijdens één van de 
vele wielerronden, die er toen werden verreden. 
De oplettende kijker kan ontdekken om welke ronde het hier gaat.

Deze vorm van sportbeoefening 
stelde niet iedereen op prijs. Vooral 
op het platteland leidde het tot ver-
hitte taferelen. Niet zelden werden de 
fi etsers door boeren met mestvorken 
achterna gezeten, of werd hun de 
doortocht belet doordat er touwen 
over de weg waren gespannen of 
kerkgangers stevig gearmd een 
barricade vormden, waardoor het 
passeren onmogelijk werd gemaakt. 
Toch groeide het wielrennen, tegen 
de verdrukking in. Er werden wed-
strijden georganiseerd, voornamelijk 
door herbergiers, die op deze wijze 
hun omzet konden vergroten. De 
eerste koers was 1866 in Friesland 
voor loopfi etsen en driewielers. Eén 
van de uitblinkers op zo’n driewieler 
was Pim Kiderlen, zoon van een 
distilleerder uit Delfshaven. Kiderlen 
was een van de eerste sporters die 
geld aan zijn sport verdiende. Hij 
won 500 mark door het Europees 
Kampioenschap in Berlijn te winnen. 
Daarnaast was hij kampioen van 
Nederland en Engeland, maar één 
van zijn mooiste prestaties was de 

wedkamp met de stoomtram tussen 
Delfshaven en Schiedam, die in een 
gelijkspel eindigde.

Veroordeeld
Niet iedereen was gelukkig met de 
ontwikkeling van de wielersport. 
Onder het mom dat het een onze-
delijk gezicht was (die zwetende 
mannen in korte broek op een fi ets 
vond men niets), werd in 1905 een 
verbod ingesteld tot het houden van 
wielerwedstrijden op de openbare 
weg. Wat werd ontdoken door het 
houden van betrouwbaarheidsritten, 
wat oogluikend werd toegestaan, 
mits gereden met bedekte benen. 
Dat ging niet altijd goed, zoals 
blijkt uit een verslag van de Rot-
terdamse rechtbank in 1936, waarin 
het bestuur van de Rotterdamse 
veteranenclub Voorwaarts tot een 
boete van 250 gulden of vijf dagen 
zitten werd veroordeeld, omdat zij in 
hun Twee Provinciën Tocht prijzen 
ter beschikking hadden gesteld en op 
het affi che van de rit een renner in 
wedstrijdkleding hadden afgebeeld. 

Slechts met ontheffi ng van de mi-
nister kon tot wedstrijden op de weg 
worden overgegaan. Waardoor het 
Nederlands Kampioenschap in 1906 
op de paardenrenbaan Woudesteyn 
in Kralingen moest worden verreden. 
Tot na de Tweede Wereldoorlog zou 
deze situatie duren; hoofdzakelijk op 
de wielerbanen werden wedstrijden 
georganiseerd. Nederland had in 
die tijd geen bekende wegrenners, 
de toppers op de baan waren Piet 
Moeskops, Jonkheer Bosch van 
Drakesteyn, Gerrit Schulte, Arie van 
Vliet. 

Hoeden en Pettenclubs
Ook Rotterdam had diverse wieler-
banen. Alexander (aan het begin van 
de Terbregseweg) was een bekende, 
maar ook het Kreekbaantje op zuid 
en tot in de jaren vijftig aan de 
Kromme Zandweg waren pistes, die 
veel gebruikt werden en waarop nu 
nóg bekende namen zoals Manus 
Brinkman, Wout Verhoeven, Dick 
Verdoorn, Aad de Graaf veel succes-
sen boekten.

Inmiddels had ook het aantal 
Rotterdamse wielerclubs zich 
uitgebreid. Al kort na de oprichting 
van Apollo was er een scheuring, 
waaruit De Pedaalridders ontstond. 
Deze club bestond uit bedienden, 
bij Apollo bleven de handarbeiders 
over, waardoor in de volksmond 
werd gesproken van de ‘Hoeden en 
Pettenclubs’. De Pedaalridders waren 
direct succesvol. Binnen één jaar na 
hun oprichting werden ze nationaal 
clubkampioen van Nederland met 
de renners Van der Wiel (tweemaal), 
Gebuis, Schippers, Van de Schee, en 
Visser. Nog vier maal hierna werd 
deze prestatie herhaald. Daarna bleef 
het een tijd stil in de Rotterdamse 
wielerwereld.

Hans van Houdt

Boeiend boek 
over 50 jaar Sparta

Een halve eeuw 
Sparta in voor 
en tegenspoed. 
Daarover valt 
veel te verha-
len. En dat doet 
Piet Ocks in 
meer dan 230 
pagina’s.

Dat een publicatie zon-
der uitgebreid beeldmateriaal toch zeer de moeite 
waard kan zijn, bewijst sportjournalist Piet Ocks 
met zijn boek ‘Zullen wij laten hoo-ooren … SP-
AR-TA!’. Dat ‘Sparta-Piet’ Ocks ingewijd was 
en is bij Sparta, blijkt uit vrijwel iedere pagina 
van het boek. Hij was geruime tijd in dienst van 
het Rotterdams Nieuwsblad en het Rotterdams 
Dagblad. Hij volgde daarbij Sparta op de voet. 
Hij reisde mee naar wedstrijden en trainingskam-
pen in binnen- en buitenland. Dat bracht hem een 
massa ervaringen. 

In de inleiding schrijft hij: ‘Nòg hoor ik het been 
knakken van Hans de Kooning na een botsing 
met Ajacied Piet Keizer. Ik heb Rinus Terlouw 
met een fraai boogje Andries van Dijk zien pas-
seren. En dezelfde Terlouw op zijn bekende forse 
wijze Faas Wilkes zien attaqueren, die even later 
de verontschuldigende hand van Sparta’s rots 
negeerde. Ik heb Wim van der Waal met zijn strak 
achterover gekamde haren zien banen op links, 
Tonny van Ede zien stieren over rechts. Tinus 
Bosselaar tot in het oneindige zien dribbelen en 
Ad Verhoeven heel sierlijk Coen Moulijn zien 
vloeren. Ik weet nog dat de manager van Glas-
gow Rangers zijn verbazing uitsprak over Fred 
Mühring, een doelman met een bril – ‘hoe moet 
dat als het gaat regenen?’

Weinig blijft onbesproken uit de periode 1960-
2010. Spelers, trainers, bestuurders, sponsors, 
scouting en hoogtepunten worden uitgebreid be-
handeld. Zoals ‘het wonder van Ibrox’ (overwin-
ning op Glasgow Rangers in Schotland voor de 
Europacup in 1960) en de succesvolle strafschop-
penserie in Hamburg (UEFA-cup 1985). Maar 
ook aan dieptepunten, zoals de verschillende 
degradaties en dreigende faillissementen, gaat 
Ocks niet voorbij. 

Verrassend is de bespreking van de eeuwige 
ranglijst, waarop Sparta de vijfde plaats inneemt. 
Interessant is de paginalange opsomming van 
transfers die Sparta het meest opleverden, waarbij 
de verkopen van de gebroeders De Nooijer (4,7 
miljoen gulden) en Marvin Emnes (vier miljoen 
euro) opvallen. 

Je blijft lezen over het wel en wee van Sparta in 
de laatste vijftig jaar. Voor Spartanen is het boek 
een must, maar ook andere voetballiefhebbers 
komen met de aankoop ruimschoots aan hun 
trekken. 

Cees Zevenbergen

‘Zullen wij laten hoo-ooren … SP-AR-TA! 1960-
2010’  ISBN 978-90-75352-87-0 is een uitgave 
van Coolegem Media in Rotterdam. Het boek telt 
239 pagina’s en kost € 16,95.
Voor de Vrienden van de Oud-Rotterdammer is er 
op de speciale vriendenpagina in deze krant een 
voordeelbon, waardoor de uitgave slechts € 14,95 
kost.

Dat een publicatie zon-
der uitgebreid beeldmateriaal toch zeer de moeite 

- Begin vorige eeuw was fi etsen in een 
korte broek ‘not done’ -
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beeld het Jenevermuseum of het 
Stedelijk Museum Schiedam, kunt 
u met de gratis pendeldienst terug 
naar de Maasboulevard. De bus 
stopt bij de Bas van der Heijden 
op de Buitenhavenweg en de ruïne 
van Huis te Riviere bij het Stadserf. 
Fietsliefhebbers kunnen de fiets 
meenemen op de Aqualiner, om zo 
de historie van Schiedam te com-
bineren met de groene omgeving 
van Midden-Delfland. De Aqualiner 
stopt ook bij RDM Heijplaat. Hier is 
de tentoonstelling ‘Infernopolis’ van 
Atelier Van Lieshout te zien.  
Kijk voor meer informatie op  
www.ontdekschiedam.nu.

Stichting Promotie Schiedam
Buitenhavenweg 9
3113 BC Schiedam
010-4733000
info@ontdekschiedam.nu

De historische binnenstad van 
Schiedam en het omringende groen 
van Midden-Delfland vormen de  
ideale combinatie voor een 
ontdekkingstocht op de fiets. 
Fietsliefhebbers combineren zo 
de schoonheid van twee werelden: 
historie en natuur. Bij de VVV-
winkel zijn verschillende fietsroutes 
verkrijgbaar die fietsers langs de 
mooiste plekken in de stad en de 

Fietsverhuur bij VVV Schiedam

Voor fietsfans die van een verblijf in 
Schiedam een onvergetelijke, kleine 
vakantie willen maken, is er een 
speciale historische stedenfiets- 
tocht van drie dagen. Het Novotel in 
Schiedam is elke dag het begin- en 
eindpunt. De eerste dag fietst u 27 
kilometer langs de Rotterdamse 
haven, naar Schiedam. Hier komt 
u langs de grootste molens van 
de wereld, oude distilleerderijen 
en branderijen, en fietst u over de 

Verrassende driedaagse fietsvakantie

Heerlijke afsluiting 
van een heerlijke dag
Nadat u Schiedam heeft ontdekt 
wacht u een heerlijke culinaire 
ontdekking wanneer u besluit de 
dag af te sluiten met een etentje 
in het onlangs geopende nieuwe 
restaurant van Novotel Schiedam. 
Op vertoon van deze bon wordt u 
bij een driegangenmenu een halve 
fles huiswijn aangeboden.

Wanneer één dag tekort is om 
Schiedam te ontdekken…
informeer dan naar de speciale 
midweek- en weekendarran-
gementen.

fotografie: Jan van der Ploeg

Tweede Wereldoorlog in  
Rotterdam in beeld gebracht

Het Stedelijk Museum  
Schiedam presenteert tot 
en met 29 augustus 2010 de 
solotentoonstelling ‘Gert Jan 
Kocken. Positions’. Gert jan 
Kocken maakte nieuwe foto-
installaties die ingaan op de  
geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog, en de sporen 
hiervan in Amsterdam,  
Rotterdam en Schiedam.

De rol die foto’s, cartografie en 
ander beeldmateriaal vervult op 
cruciale momenten in de geschie-
denis, wordt door Kocken uitver-
groot en ontleed. Hierdoor loopt de 
toeschouwer bij wijze van spreken 
door de Tweede Wereldoorlog.  
Het nagedachtenisbeeld dat Kocken 
aan de Tweede Wereldoorlog wijdt, 
prent zich onherroepelijk in het 

Gert Jan Kocken, Depictions of Rotterdam 1940-1945, 2010, C print, 300 x 400 cm

Hargalaan 2 
Schiedam 
telefoon:  
010-4713322

Rondvaarten door 
de grachten van 
Schiedam
Met een tocht op de fluisterboot 
kunt u ruim een uur genieten van 
de havens, pakhuizen, branderijen, 
mouterijen en molens. Dinsdag tot 
en met zondag vaart de fluisterboot 
om 12.00, 13.30 en 15.00 uur.  

Gratis Rabo 
Bidon!   
Naast een fietsroute naar keuze 
en informatie over Schiedam en 
omgeving, ontvangen de huurders 
van een fiets bij de VVV-winkel 
gratis een Rabo Bio Bidon die ook 
door de Rabo wielerploeg tijdens 
de Tour de France wordt gebruikt. 
Als promotor van de fietssport 
in brede zin, wordt de biologisch 
afbreekbare bidon u aangeboden 
door Rabobank Schiedam–
Vlaardingen.

Gemakkelijk reizen over het water 
van Rotterdam naar Schiedam en 
weer terug. Dat kan vanaf nu ieder 
weekend tot en met 26 september 
met de Aqualiner. Op zaterdag en 
zondag legt de Aqualiner tussen 
12.00 en 20.00 uur aan bij de haltes 
Maasboulevard in Schiedam,  
RDM Heijplaat en Willemskade in 
Rotterdam. In Rotterdam vertrekt 
de Aqualiner twintig minuten na 
het hele uur, in Schiedam rond tien 
minuten voor het hele uur. Bij de 
Maasboulevard staat een gratis  
pendelbus van Komkids die u naar 
het centrum brengt. Na een bezoek 
aan de Lange Haven, de grootste 
molens van de wereld en bijvoor-

Met de Aqualiner van  
Rotterdam naar Schiedam

Probeer een Union 
fiets en kies een route
Bij de VVV-winkel in Schiedam 
huurt u splinternieuwe Union 
huurfietsen. De Schiedamse fiets-
fabrikant biedt u de keuze tussen 
nieuwe Union modellen, zoals een 
stadsfiets met zeven versnellingen 
of een extra comfortabele E-bike 
met trapondersteuning.

Via de handige, nieuwe website 
www.planjefietsroute.nl kunt u 
feilloos vooraf uw route uitstippelen.*

 

* Deze site maakt gebruik van het 

knooppuntensysteem.

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
9.00 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 17.00 uur
www.ontdekschiedam.nu

prachtige Lange Haven langs het 
Jenevermuseum. Vervolgens gaat 
u via de historische Delfshaven 
in Rotterdam naar de havens van 
Pernis. De tocht op de tweede dag 
is 40 kilometer. Vanaf Schiedam 
gaat u dwars door Rotterdam naar 
de Waterbus om hiermee naar 
Alblasserdam te gaan. U fietst langs 
de molens van Kinderdijk en het 
polderlandschap van de Alblasser-
waard naar historisch Dordrecht om 

regio leiden. Voor diegenen die geen 
fiets hebben of altijd al een keer een 
elektrische fiets willen proberen, 
verhuurt de VVV-winkel tijdens 
openingsuren luxe en elektrische 
(E-bikes) Union fietsen. Een luxe 
fiets kost € 11,00 per dag en de 
kosten voor een E-bike zijn € 21,00 
per dag. Identificatie is verplicht en 
de VVV-winkel vraagt € 50,00 borg 
per fiets.

Schiedam in teken 
van water
Schiedam staat in 2010 in het teken van WATER.  
Tijdens Schiedam Waterjaar 2010 vinden schitterende 
evenementen plaats, zoals Scyedam Vaert (de jaarlijkse 
reünie van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het 
Historisch Bedrijfsvaartuig) en de Brandersfeesten.  
Dan worden rondom de havens nautische en culturele 
activiteiten georganiseerd. Ook is er dit jaar veel  
aandacht voor de maritieme industrie. Kijk voor het 
programma op www.ontdekschiedam.nu.

#

Fotografie: Adri Reijnhout

vervolgens weer met de Waterbus 
terug te gaan. De derde dag leidt de 
route van 39 kilometer naar Delft, 
de stad van het Delfts Blauw en met 
meer dan 600 rijksmonumenten. 
Terug fietst u door de polders van 
Midden-Delfland en het natuurge-
bied Broekpolder. De speciale prijs 
voor dit arrangement is slechts  
€ 119,00 per persoon. Kijk voor 
meer informatie op www.fital.nl. 

geheugen. De tentoonstelling begint 
met door Kocken gefotografeerde 
aquarellen van Hitler die in het 
Pentagon in een ijzeren ladekast 
worden bewaard. Ze roepen de 
vraag op hoe de geschiedenis  
anders had kunnen lopen.  
Van Amsterdam, Rotterdam en 
Schiedam verzamelde Kocken plat-
tegronden uit de jaren 1940 – 1945. 
Het oorlogsverleden van de Rand-
stad tekent zich af in stadsplatte-
gronden die Kocken heeft ontleed 
en uitvergroot. Kijk voor meer infor-
matie over de tentoonstelling op  
www.stedelijkmuseumschiedam.nl.

Het vertrek- en eindpunt zijn bij  
Museummolen De Nieuwe  
Palmboom, Noordvest 34, Schiedam.
 

Op donderdagmiddag 8 juli kunt u 
in een groep van 25 personen een 
bezoek brengen aan Damen  
Shiprepair of Mammoet. Na een 
tour door Schiedam met een  
touringcar en een gids, krijgt u in  

Bezoek de Schiedamse industrie
het bedrijf naar keuze een rondleiding. 
Kosten zijn € 16,00 p.p. Inschrijven 
kan bij VVV Schiedam: 010-4262654 
of groepen@vvvschiedam.nl.  
De organisatie heeft uw paspoort-
nummer nodig bij inschrijving.

adv_oud_rotterdammer2.indd   1 11-06-2010   19:38:45
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (62)

Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog. 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 stadsfo-
tograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd aan uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Hiervan verscheen in 2009 ‘Henk 
Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste van drie boeken met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in 
Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 verschijnt dit jaar

Radio Rijnmond begon woensdag 21 decem-
ber 1983 met haar uitzendingen als regionale 
publieke omroep én calamiteitenzender. De 
eerste officiële uitzending kwam vanuit De 
Doelen onder directeur/hoofdredacteur Nico 
Haasbroek en daarna op vaste tijden vanuit 
de studio in de Delftsestraat, die gedeeld 
werd met café Radio Rijnmond. Rijnmond 
kwam voort uit de Stichting Lokale Omroep 
Rotterdam-Rijnmond (SLORR) waar man-
nen als Henk Tiesma en Kees Weeda de 
stuwende krachten waren. Tegen de komst 
van Radio Rijnmond als officiële én legale 
zender bestond vanuit de radiopiratenwereld 
veel weerstand. Vrije stations als Atlantis, 
Amerika, Europoort Radio, Free Radio 
Rotterdam en Jan Boezeroen voelden zich 
bedreigd in hun  bestaan en riepen hun 
luisteraars op tot een boycot en protestacties. 
Vooral Robert Rotgans van Radio Atlantis 
beklom fel de barricaden om een vaste 
etherfrequentie te krijgen voor zijn vrije 
station en ook om zijn populaire zender te 
legaliseren. Een van de protestacties was een 

(valse) telefonische bommelding op de dag 
dat Rijnmond in de lucht kwam, maar of die 
afkomstig was van een Atlantisfan is nooit 
duidelijk geworden. Sinds de ingebruikname 
maakt Rijnmond eigen nieuwsuitzendingen 
via horizontale programmering, los van de 
functie als ‘rampenzender’. De studio met 
redactieruimte aan de Delftsestraat werd 
verruild voor een groter complex aan de Ma-
thenesserlaan (studio Gloria), waar ook het 
zusje TV Rijnmond (voortgekomen uit de in 
1989 begonnen Stads TV Rotterdam) werd 
ondergebracht. Vorig jaar betrok de door 
velen gewaardeerde omroep een nieuw on-
derkomen aan de Lloydstraat in Delfshaven. 
Een van de bekendste omroepmedewerkers 
van RR, Hans van Vliet, maakte die verhui-
zing niet mee, doordat hij kort daarvoor met 
pensioen ging en aan de andere kant van de 
wereld ging wonen. Van Vliet was vooral 
bekend van zijn spraakmakende voetbalver-
slagen en zijn soms kolderieke en vooral bij 
vrouwen populaire ochtendprogramma.   

Radio Rijnmond

Maritiem journalist/auteur Bram Oosterwijk heeft 
de fascinerende geschiedenis van de Rotterdam 
beschreven: van de eerste bouwplannen in 1955 
tot en met de openstelling als museum/hotel/res-
taurantschip begin dit jaar. Het uitvoerige verhaal 
van wat dit beroemde schip, de bemanningen en 
de tienduizenden passagiers decennialang hebben 
meegemaakt en de meer dan driehonderd afbeel-
dingen (waarvan de meeste in kleur) laten zien dat 
de Rotterdam een héél bijzonder schip was, is en 
ongetwijfeld blijven zal.
Gebouwd op de werf van de RDM, in de vaart 
gekomen in 1959, uit de vaart genomen in 2000 
(toen het de Rembrandt was), enkele jaren achter-
een doelloos aan een kade op één van de Bahama-
eilanden, gered mede dankzij de Stichting behoud 
stoomschip Rotterdam en vervolgens opgeknapt. 
Dat gebeurde tijdens een lange rondreis naar 
scheepswerven en bedrijven in Gibraltar, Cadiz, 
Gdansk en Wilhelmshaven. En uiteindelijk de 
komst naar Rotterdam, waar het schip in augustus 
2008 op indrukwekkende manier en begroet door 
tienduizenden de Waterweg werd binnengesleept. 
Daarna was er nog anderhalf jaar nodig om de 

restauratie en de renovatie te voltooien.
Er is veel te doen geweest over het enorme bedrag 
dat daarvoor nodig was: ruim 240 miljoen euro. 
Scheepseigenaar Woonbron heeft zich eraan ver-
tild en moet daar financieel nog zien uit te komen. 
Maar het voornaamste is toch dat dit historische 
schip van de sloop kon worden gered. En kon 
worden teruggebracht in de staat waarin het meer 
dan vijftig jaar terug op zee verscheen. De over-
weldigende interieurs, vele kunstwerken en al dat 
andere fraais: het ís allemaal nog aan boord!
Het schip werd in Rotterdam gebouwd, was 
eigendom van een rederij in Rotterdam en draagt 
de naam Rotterdam. Wat wil men nog meer? En 
dus is er maar één plaats waar deze Rotterdam 
thuishoort en dat is in de Maasstad. Het is gelukt. 
De Rotterdam voor altijd thuis!

‘De Rotterdam voor altijd thuis’ is een uitgave 
van Coolegem Media. Het gebonden boek telt 192 
pagina’s en kost 19,95 euro. Vrienden van de Oud-
Rotterdammer betalen slechts € 17,95. Informatie: 
www.derotterdamvooraltijdthuis.nl  

De Rotterdam 
voor altijd thuis
‘De Rotterdam voor altijd thuis’ is de toepasselijke titel 
voor een boek over de historie van dit meer dan een hal-
ve eeuw geleden in de vaart gekomen vlaggenschip van 
de toenmalige Holland-Amerika Lijn. De Rotterdam met 
de opvallende rookuitlaten was het luxueuze, prachtig 
gelijnde passagiersschip dat in de eerste elf jaar van 
zijn bestaan in de lijnvaartdienst tussen Rotterdam en 
New York voer, maar dat vanaf 1971 als cruiseschip 
over de hele wereld is getrokken. Deze Rotterdam - 
sinds 1872 het vijfde schip met deze naam van de rederij 
- is nu inderdáád voor altijd thuis en ligt afgemeerd aan het Derde Katendrechtse-
hoofd (aan de ingang van de Maashaven) en is opengesteld voor het publiek.

Laaggeletterdheid komt voor bij allochtonen (in 
Nederland naar school geweest) en autochtonen, 
jonge en oude mensen, mannen en vrouwen en 
bij werkenden en niet-werkenden. Dit maakt het 
onmogelijk een eenduidige profielschets van ´een 
laaggeletterde´ te geven.
Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen onvoldoen-
de lezen en schrijven - en vaak ook onvoldoende 
rekenen - om volwaardig te kunnen deelnemen aan 
onze informatiemaatschappij. Ze hebben moeite 
hun eigen doelen te realiseren en kunnen hun ken-
nis- en vaardigheden niet zelfstandig ontwikkelen. 
Omdat er over laag- en ongeletterdheid niet vaak 
wordt gesproken, denken veel mensen dat zij de 
enigen zijn met het probleem. Dit werkt gevoelens 
van schaamte in de hand. Hierdoor verbergen velen 
deze achterstand. Het probleem wordt in stand 
gehouden.

Diepgeworteld
Het bestrijden van laaggeletterdheid is geen een-
voudige opgave. Het probleem zit diepgeworteld in 
de maatschappij, maar is vrijwel onzichtbaar in het 
dagelijks leven. De laaggeletterden zijn erg goed in 
het verbergen van hun lees- en 
schrijfprobleem. De meesten gaan hier met een 
bewonderenswaardige creativiteit mee om. Men 
is bang door de mand te vallen en voor ‘minder’ 
aangezien te worden. Dat is niet goed, maar wel 
begrijpelijk. 

Laaggeletterden kunnen geen treinkaartje kopen, 
hebben moeite met stemmen, kunnen geen bij-
sluiter lezen en moeten de krant links laten liggen. 
Van de totale beroepsbevolking is ongeveer 6% 
laaggeletterd. Deze werknemers functioneren niet 
optimaal. Ze hebben problemen met het lezen 
van veiligheidsinstructies, kunnen niet met een 
computer omgaan en kunnen niet of nauwelijks 
bijscholingscursussen volgen. Van de werklozen is 
18% laaggeletterd, van de AOW’ers 25% en van de 
ouderen tussen de 56 en 65 jaar 23%. Hun positie 
wordt er de komende jaren niet beter op. 

Interesse?
Op dit moment biedt de Gemeente Rotterdam 
trajecten aan indien u beter wilt leren lezen en 
schrijven. Deze zijn bij u in de buurt en gratis.
U start in een brugklas eenmaal per week. U wordt 
getoetst en komt dan in een klas met mensen die 
ook beter willen leren lezen en schrijven. U gaat 
drie dagdelen in de week naar school.
U leert de Nederlandse taal lezen en schrijven. 
Hierdoor kunt u beter formulieren invullen, de post 
lezen en begrijpen, de bijsluiter van uw medicij-
nen lezen enz. Maar ook leert u met de computer 
omgaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met: Bianca Biekman van Alsare ontwikkeling en 
advies; 010-4324911 of 06-55805826. Of kijk op 
www.alsare.nl

Laaggeletterden 
in Rotterdam
 “Sorry, ik ben mijn bril vergeten.” “Die formulieren vul ik thuis wel in.” “Ik heb een 
lelijk handschrift.” Zomaar wat smoezen die mensen gebruiken als ze niet goed kun-
nen lezen en schrijven. Dit zijn vaak laaggeletterden. Nederland telt ongeveer ander-
half miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Deze 
mensen kunnen worden aangeduid als laaggeletterd. Het gaat om ongeveer dertien 
procent van de volwassen bevolking.
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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

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

Bezoek de Start Bouw 

woensdag 16 juni vanaf 15.00 uur

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.

•   Huurprijs per maand: ongeveer 
500 euro exclusief servicekosten

•  Woonoppervlak: ongeveer 55 m2

•   Lichte woning met aangrenzend 
balkon

•  Gerenoveerde badkamer 
•  Zorgleverancier in complex 

aanwezig

Bezoekadres: Boezemsingel 170

Hoppesteyn, Boezemsingel in Kralingen-Crooswijk

Wij verhuren comfortabele tweekamerwoningen, voorzien van alle gemakken voor 

bewoners vanaf 55 jaar. Alle woningen zijn goed toegankelijk voor rolstoel en 

rollator. Er is overdag een huismeester aanwezig voor toezicht en een inpandige 

recreatiezaal waar u met buren of familie gezellig een kopje kof� e kunt drinken.

Open Huis

Voor meer informatie, bel (010) 890 25 25. 
Vraagt u naar de woonmakelaars van Wijkpunt Rotterdam Noord.

55+ woningen
Zaterdag 26 juni van 12.00 tot 14.00 uur!

Open Huis
55+ woningen55+ woningen

Open Huis
55+ woningen

Open HuisOpen Huis
55+ woningen

Open Huis
55+ woningen

Zaterdag 26 juni van 12.00 tot 14.00 uur!

Vorige 
gemist? 

U bent van harte welkom!

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.



De Tourpassage was een gebeurtenis 
van groot formaat in Rotterdam. De 
prachtigste verhalen komen boven, 
vooral over 1954. Uit de vele reacties 
zijn de drie waardevolste geselec-
teerd. De winnaars zijn: Bertus van 
Baaren (Oud-Beijerland), Jan van Hees 
(Vlaardingen) en Willem Schreuders 
(Spijkenisse). Zij krijgen na verschij-
ning ‘De Tour in Holland, deel I’ 
thuisgestuurd. Eind augustus verschijnt 
‘De Tour in Holland, deel II’, met het 
volledige verslag van de Grand Départ 
in Rotterdam.

Een selectie uit de reacties, zoals ook  te 
vinden in “De Tour in Holland, deel I”

Ik was erbij (1)
“Ik wilde zelf wielrenner worden en 
ben op mijn fi ets naar de Schie gereden. 
Naar de plek waar nu crematorium Hof-
wijk is. Daar kwam de Tour. Eén renner 
gooide een bidon weg. Ik wilde hem 
pakken, maar was net te laat. De oma 
van Stien Kaiser, de latere schaatsster, 
was me te vlug af.”
Jan van Vliet, Rotterdam

Ik was erbij (2)
“In de etalage bij onze fi etsenmaker 
stond een prachtige ‘rooie’ racefi ets. 
Hoe snel zou die wel niet gaan!? Veel 
harder natuurlijk dan alle andere fi etsen. 
Toen de Tour langs Rotterdam kwam, 
moést ik zo’n echte racefi ets zien, met 
échte renners erop. Ik zat in 1954 op de 
Gaspard de Colignyschool, Neder-
lands hervormd, aan de Nobelstraat in 
Blijdorp. Meester Blok was het school-
hoofd, een strenge maar rechtvaardige 

onderwijzer. Alleen, de meesters hadden 
ándere belangen dan de leerlingen. Hoe 
graag wij ook wilden, wij mochten niet 
naar de Tour.
Dat was het startschot voor een mas-
saspijbel. Ik peerde hem naar de brug 
over het Noorderkanaal; waar ik met 
mijn vriendjes had afgesproken. Het 
peloton kwam Rotterdam via Overschie 
binnen, daar waar nu het Kleinpolder-
plein is. Nog gewoon rechttoe-rechtaan 
van Den Haag/Delft naar Rotterdam. Ik 
keek reikhalzend uit naar het spektakel. 
Het was zó voorbij; het viel eigenlijk 
tegen. Zelfs de reclamekaravaan. Toch, 
ik zal het gesnor van wielen, het getik 
van derailleurs, een enkele vloek en de 
kleurige truitjes nooit vergeten. Alle 
spijbelaars moesten diezelfde middag 
nog van de meester honderd strafregels 
schrijven. Zoiets van Ik had niet naar de 
Tour mogen kijken. Toen ik klaar was, 
vond ik dat ik de prijs voor de strijdlus-
tigste toeschouwer had gewonnen.”
Max van de Griek, Nieuwerkerk aan 
den IJssel

Ik was erbij (3)
“Ik was twee weken zestien, toen de 
Tour door Rotterdam zou komen. Ik 
was over naar klas 5A van de Dalton 
HBS aan de ‘s-Gravendijkwal. Voor 
mijn verjaardag had ik een Agfa Clack 
gekregen. Ik woonde op de Beukelsweg 
en wilde het toestelletje wel eens uitpro-
beren op het Tourspektakel. Ik ermee 
naar de Abraham van Stolkweg; en daar 
heb ik wat foto”s genomen. Als je ziet 
wat er tegenwoordig allemaal mogelijk 
is met de digitale camera, steekt mijn 

resultaat daar natuurlijk 
schril bij af. Maar de vier 
Tourfoto’s van mijn eerste 
rolletje koester ik nog al-
tijd in een album. Ontwik-
keld en afgedrukt bij foto 
Sven op het Burgemeester 
Meineszplein. Knap duur 
voor die tijd.”
Lex Drieduite, Alphen aan den Rijn 

Ik was erbij (4)
“Ik was acht en had één passie: auto’s. 
Mijn vriendjes hadden het in 1954 over 
de Tour de France, die langs Rotterdam 
zou komen. Hoewel ik al vroeg een 
licht ‘traumatische ervaring’ had met 
fi etsen – de Tour wilde ik wel zien. 
Ik naar de Aelbrechtskade, tussen de 
Mathenesserbrug en het Samuel Mul-
lerplein. Een tijd lang niets, maar toen 
het spul er eenmaal aan kwam, kwam 
het ook goéd. Politiemotoren en een 
heleboel auto’s met luidsprekers. Horen 
en zien verging me. Een van die auto’s 
schreeuwde TIK TAK PONTIAC! Ik 
kende bijna alle auto’s uit mijn hoofd, 
maar één ding wist ik zeker: dit was he-
lemaal geen Pontiac! Horloge-reclame? 
Nooit van gehoord, ik was ácht. 
“Aan de kant!”schreeuwden de agenten 
korte tijd later. “Daar komen…” de ren-
ners raceten voorbij … “ze…” 
Het duurde twee tellen. Ik vond er 
‘niks an’. Al helemaal niet omdat die 
lui dachten in een Pontiac te rijden, die 
ook nog eens tiktak deed. Een Pontiac 
dééd geen tiktak, een Pontiac gleed 
geruisloos voorbij. Zo.”
P.J. Scholten, Puttershoek  

Ik was erbij (5) 
“In 1954 mochten wij, de meisjes 
van Overhemdenatelier Lewedag, op 
Delfshaven, de lunchpauze gebruiken 
om de Tour de France langs te zien 
komen. Dan denk ik toch al gauw aan 
zo’n dertig meisjes. We liepen met de 
hele groep van de Schoonderloostraat 
over de Lage Erfbrug. Daar, langs de 
Coolhaven, hadden we een prima plek 
om te staan. Dat heen en terug lopen 
kostte al meer tijd dan de 25 minuten 
pauze die we normaal hadden. Het was 
prachtig weer, dus van ons hoefden de 
renners geen haast te maken. Het was 
een schitterend gezicht die karavaan 
langs te zien komen, ik denk dat veel 

van de oude collega’s daar met plezier 
op terugkijken. We waren letterlijk en 
fi guurlijk net een grote familie. Zussen, 
vriendinnen en aanstaande schoonzus-
sen. Nu woon ik vlak bij de Strevelsweg 
en als de Tour daar neerstrijkt ga ik 
zeker weer kijken. Helaas niet meer met 
die hele sliert meiden zoals toen.”
Ton Bakke-Van der Giessen, Rotterdam

Ik was erbij (6)
“Ik werkte in 1954 in het centrum 
van Rotterdam; mijn zus Jetty aan de 
Mathenesserlaan. In de lunchpauze zijn 
we naar de Rochussenstraat gelopen, 
waar de renners voorbij zouden komen. 
Er was daar een tribune gebouwd. Het 
was stampvol. Wij probeerden ook nog 
een plaatsje te vinden, tot er een meneer 
zei dat hij twee kaartjes had, maar dat 
het hem te lang duurde. Hij moest naar 
een afspraak. Of wij ze wilden hebben. 
Nou graag! Wij hadden onverwacht een 
prachtplaats. En vanaf die tribune zagen 
wij de tafels met allemaal etenszakken. 
De verzorgers gaven ze aan de renners, 
die hun arm door de hengsels staken. 
Een enkeling miste, dat vonden wij jam-
mer. Wij hoopten maar dat die zijn eten 
later alsnog zou krijgen.” 
Josien Mostert-Hoogstadt, Rotterdam

Ik was erbij (7)
“Mijn moeder werkte in 1954 bij 
het Gemeentelijk Energie Bedrijf in 
het toenmalige GEB-gebouw aan de 
Rochussenstraat. Ze was negentien en 
zat op de boekhouding. Voor de passage 
van de Tour mochten de medewerkers 
van de afdeling bij hoge uitzondering 
naar de kamer ‘van de baas’ op de twee-
de etage om het spektakel te volgen. 
Ze heeft er nog een foto van gemaakt, 
waar je de renners langs de Coolhaven 
ziet aankomen, met links de kruising 
met de G.J. de Jonghweg en rechts op 
de achtergrond de schoorsteen van de 
toenmalige stomerij Roelofsen. Prachtig 
vond ze het.” Willem M. Schreuders, 
Spijkenisse

Ik was erbij (8)
“Ik zat in 1954 op de Theresiaschool 
aan de Strevelsweg, hoek Lange 
Hilleweg in Rotterdam-Zuid. Ik was 
twaalf en zat in de meisjes-zesde klas. 
Wij hadden in de laatste week van het 
schooljaar communie, moesten onze 
gelofte hernieuwen. Dat betekende een 
week retraite. De hele dag school en 
aan het eind van de dag direct naar huis; 
buiten spelen mocht niet.
Precies in die week kwam de Tour de 
France langs. Nou, dát wilden we wel 
zien. En toen hoorden wij van de non-
netjes, dat wij er ‘s middags – bij gratie 
Gods – naar mochten kijken.
Vijf minuten voordat de Tour langs zou 
komen, gingen wij de speelplaats op 
en moesten wij doodstil achter het hek 
gaan staan. Wij mochten niks zeggen, 
niet juichen of joelen, alleen maar 
kijken. Zo’n zeventig meisjes in totaal. 
Er waren toen twee zesde klassen.
Ik weet niet zoveel meer van die mid-
dag, maar dát het gebeurde is me altijd 
bijgebleven. De reclamekaravaan, de 
kopgroep, het peloton. Of de jongens 
ook hun gelofte mochten onderbreken? 
Dat zal wel. Je hoort wel eens dat 
wielersport en katholicisme nauw met 
elkaar zijn verbonden. Nou, dit was 
het bewijs. Ik heb de Tour daarna nooit 
meer gezien. En het katholieke geloof 
– ach, die Paus van tegenwoordig, daar 
ben ik het niet zo mee eens.” 
Joke Van der Wal-Lamers, Spijkenisse

Peter Ouwerkerk

De Tour in Holland, deel I
Peter Ouwerkerk en Joop Holthausen

Formaat 305x240mm, 560 pagina’s, 
700 foto’s. Prijs 59,50 euro.
ISBN: 978-90-71359255

Te bestellen op: www.debuitenspelers.nl
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Het eerste weekend van juli staat straks volledig in het teken van de start van de Tour de France 
in Rotterdam. Vorig jaar deed ik een oproep aan de lezers van De Oud-Rotterdammer om mij 
herinneringen te sturen over de Tour de France en Rotterdam. Ik was bezig de geschiedenis 
van de Tour in Nederland in boekvorm vast te leggen, en wilde graag weten hoe de passa-
ges in 1954, 1973 en 1978 in de herinnering van Rotterdammers zijn bewaard gebleven. Er 
kwamen tientallen reacties: in woord, beeld en parafernalia. Een aantal 
daarvan is opgenomen in ‘De Tour in Holland, deel I’, waarvan 30 mei de eerste 
exemplaren aan oud-Tourwinnaar Jan Janssen én aan oud-burgemeester 
Ivo Opstelten werden aangeboden.

Honderd strafregels voor de kleine Max:

“Ik had niet naar 
de Tour mogen kijken”

Blijdorp. Meester Blok was het school-
hoofd, een strenge maar rechtvaardige 

is met de digitale camera, steekt mijn 

Het eerste weekend van juli staat straks volledig in het teken van de start van de Tour de France 
in Rotterdam. Vorig jaar deed ik een oproep aan de lezers van De Oud-Rotterdammer om mij 
herinneringen te sturen over de Tour de France en Rotterdam. Ik was bezig de geschiedenis 

ges in 1954, 1973 en 1978 in de herinnering van Rotterdammers zijn bewaard gebleven. Er 

De Tour in Holland, deel I

- Premiesprint op de Abraham Stolkweg in 1954 -

- Kopgroep op de Vondelingenweg in 1973-

- Het peleton breekt op de A-20-



Pagina 14 Dinsdag 15 juni 2010 De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

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

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

Groots opgezet Jazzfestival in de Hoeksche Waard 
op zaterdag 26 en zondag 27 juni 2010

Dixieland, Blues en Boogie Woogie Jazzfestival 
op het Recreatieoord Binnenmaas

Op zaterdag 26 en zondag 27 juni 2010, wordt er op het Recreatieoord Binnenmaas in Mijnsheerenland 
een Dixieland, Blues en Boogie Woogie Festival gehouden. De organisatie is in handen van de Stichting 
Binnenmaas Jazz en berust bij de heren Eelse Bies en Jos van der Made. Geïnspireerd door evenementen 
van gelijke trekking in omliggende gemeenten, werd er door de heren Bies en Van der Made al geruime 
tijd gesproken over een dergelijk evenement in de Hoeksche Waard, waarvan het bekend is dat het a) veel 
muziekminnende mensen herbergt en  b) dat er veel jong talent rondloopt, met grote inspiraties en prestaties.

Het muzikale Festival zal plaatsvinden op het Recreatieoord aan de Binnenmaas naast Restaurant Brasserie 
Binnenmaas, op het eerste grasveld, waar een grote tent van 20 x 40 meter zal worden geplaatst, voorzien 
van een tweetal podia voor de diverse optredens. Verder zal er – naast het muzikale en culturele traject ruim 
aandacht worden geschonken aan regionale muziek ensembles. 

Het programma zal er in grote lijnen als volgt uit gaan zien  : 
- de zaterdagmiddag komt in het teken te staan van regionale kunstenaars. Verder zullen er optredens zijn
  van regionale Big Bands. Ook is er een looporkest dat het geheel muzikaal zal ondersteunen en begeleiden.
- de zaterdagavond wordt vanaf 18 uur een spetterend muziekfeest met nationale grootheden op het gebied  
 van Dixieland middels de New Orleans Syncopators. Blues met Dicky Greenwood en Boogie Woogie met  
 Mr. Boogie / Eric-Jan Overbeek. Deze muziekstromen zullen hun eigen podium krijgen zodat zij zich 
 volledig kunnen uitleven.
- de zondag staat vanaf 14 uur ondermeer in het teken van het HW Philharmonisch Orkest en fanfare 
 Wilhelmina uit Numansdorp, teneinde een echt zondagmiddagconcert te geven, maar dan in een heuse  
 circustent, met muziek van George Gershwin, Benny Goodman, Sinatra e.d..

VRIJWILLIGERS
De organisatie zoekt nog naar betrouwbare vrijwilligers, die dat weekend vrij hebben en willen helpen om het 
geheel tot een perfect einde te brengen. Er is veel leuk werk te doen !
Meldt U aan en mail naar info@binnenmaasjazz.nl

KAARTVERKOOP IS GESTART !!!
Kaarten kunnen worden besteld via de website www.binnenmaasjazz.nl  of direct via de mail 
info@binnenmaasjazz.nl   Ook zijn er verkooppunten in de Hoeksche Waard waar men terecht kan :

Assurantiekantoor Van Eikeren in Strijen, (078 674 1477)
Haasdijk Boeken en Boeken in Numansdorp (0186 681 268)
Bruna Boeken in ’s Gravendeel (078 673 4200)
Zilverschoon in Puttershoek (078 676 1237)
VVV / Oud Beijerland (0186 616 000)
Theo Verhoeff, Wilhelminastraat 39 in Mijnsheerenland (0186 – 601704)
Jos van der Made, Merwedestraat 27 in Maasdam, (078 676 3455)
Eelse Bies, Merwedestraat 21 in Maasdam (078 676 3808)

   De prijzen luiden als volgt : 

   - Passe partout voor het gehele weekend €. 25,- per persoon 
- Zaterdag, de gehele dag  €. 20,- per persoon                 
- Zondagmiddag concerten  €. 15,- per persoon.                

In het weekend zelf worden geen kaarten verkocht.

Voor meer 
informatie zie:  
www.
binnenmaasjazz.nl

Elfsteden Cruise
Geheel verzorgde en begeleide cultuur historische bootreis met reisleiding 
van hotel naar hotel, 5 volle dagen, maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli 2010, 
 750,- per persoon bij 2 personen op een hotelkamer, volpension, 
ook inclusief koffie en thee! 

Vaar naar www.elfstedenroute.nl

Brochure? Tel. 0561 - 615 364 • www.frieslandholland.nl

Elfsteden op de fi ets?

www.elfstedenroute.nlElfsteden op de fi ets?

www.elfstedenroute.nlElfsteden op de fi ets?

www.elfstedenroute.nlElfsteden op de fi ets?

Vakantie in het         van Brabant

2 d b 0 j

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.

Alle kamers begane grond met eigen terras, 
douche, toilet, tv, telefoon, 

u hoeft  geen trap te lopen en kunt 
zo naar buiten, heerlijk toch!!! 

Geen toeslag voor 1 pers op een 2 pers.kamer. 

Opstapplaats: zuidplein/
Alexander/Vlaardingen/hoogvliet/Dordrecht.

Arrangement speciaal voor Senioren 

€ 582,00 incl. busretour/3 halve 
middagtochtjes en toeristenbelasti ng, 

met gezellige avonden. Nog beschikbaar 
van 17 tot 24 September 

20 tot 27 augustus met eigen vervoer 

incl.de middagtochtjes €  562,00

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!

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

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

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

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



Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-322575
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-- Er op uit! Kalender --
Paardenmarkt Oud-IJsselmonde
Marktmeester Piet Hoepel (foto) uit Rotterdam voegt 
woensdag 30 juni een nieuwe editie toe aan de eeu-
wenoude paardenmarkttraditie in Oud-IJsselmonde. 
Al om 07.00 uur zijn bezoekers welkom om getuige 
te zijn van het handjeklap rondom café De Gouden 
Leeuw aan de Bovenstraat aan de voet van de Van 
Brienenoordbrug. 

Wie paarden of pony’s aanvoert, kan rekenen op een 
premie van 9 tot 15 euro per dier. De paardenmarkt 
is onderdeel van de jaarmarkt van Oud-IJsselmonde. 
Hoepel verwacht een aanvoer van minstens twee-
honderd rijdieren; er is geen aanbod van klein- of 
pluimvee. 

 

 

Zesde Shantycafé 
Lichtschip, Wijnhaven tegenover 101 – 15.00- 18.00 uur 
www.shantyfestivalrotterdam.nl

Zevende Rotterdamse Dorpendag   
Stichting Rotterdam is vele dorpen – 
www.rotterdamisveledorpen.nl

20

19

Juni

Juni

Tour de Wijk, Leer je eigen wijk kennen 
(resp. Kralingen West en Het Oude Westen)  
Lokaal Rotterdam – 13.30 uur – Voor meer informatie en 
aanmelden: 010-4433060 of info@lokaal.org contact op 
met Joke Deelen, T 010 753 58 00. 

23e Oudervierdaagse IJsselmonde 
Perspect IJsselmonde – dagelijks van 11.00-12.00 uur – 
Verschillende start- en eindplaatsen – Deelnam € 5,-, 
Voor meer informatie en inschrijven 010-7074001

Foto-expositie Paardenmarkt IJsselmonde met 
als toevoeging Scheepswerf De Jng en Smit
Adriaen Janszkerk, Kasteelweg 50 – 09.00-17.00 uur

 

Expositie Overschie en de Tour de France   
Museum Oud-Overschie, Overschiese Dorpsstraat 134/140 

30

t/m 22

Juni

Juni

Juni

Augustus

Zomermuziek op de Rotte
Noordplein/Noorderbrug – 19.30-22.30 uur18

Juni

19 & 26

22 t/m 25

Gert Jan Kockens’ Positions in 
Stedelijk Museum Schiedam
Het Stedelijk Museum Schiedam presenteert van 6 juni tot en met 29 augustus 2010 de solotentoonstelling 
Gert Jan Kocken; Positions. Speciaal voor de tentoonstelling maakte Kocken nieuwe foto-installaties die ingaan 
op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, en de sporen hiervan in Amsterdam, Rotterdam en Schie-
dam. Ook de historische enormiteit van de atoombommen op Hiroshima en Nagazaki – 65 jaar geleden – komt 
in beeld. De rol die foto’s, cartografie en ander beeldmateriaal vervult op cruciale momenten in de geschiede-
nis wordt door Kocken uitvergroot en ontleed, waardoor de toeschouwer bij wijze van spreken door de Tweede 
Wereldoorlog loopt.

Youp van ’t Hek en 
burgemeester Aboutaleb 
openen theaterseizoen Luxor
“Daar staan we dan, twee Amsterdammers”, knipoogde cabaretier Youp van ’t Hek naar burgemeester Ahmed 
Aboutaleb én de verzamelde pers in de collegekamer van het Rotterdamse stadhuis. Als toppunt van verbroe-
dering poseerde het duo vervolgens gewillig tegen de achtergrond van een enorme plattegrond van Rotterdam. 
Tot Aboutaled: “Je komt minstens één keer mijn voorstelling bijwonen, want dat betekent minstens één keer 
lachen.” 
De burgemeester beloofde het plechtig. Hun al of niet gespeelde act was de aftrap van het theaterseizoen 2010-
2011 voor het oude en nieuwe Luxor, waar Youp met zijn programma ‘Omdat de nacht’ maar liefst 25 keer 
het Nieuwe Luxor gaat vullen met telkens 2500 toeschouwers, als althans de kaartjes vanaf 25 euro verkocht 
worden. Directeur Rob Wiegman van de beide Luxors heeft daar goede hoop op, maar hij moest wel beamen: 
“Nu hebben we alleen een vol programmaboekje en nog lege zalen.” Daar komt echter verandering in, omdat de 
voorverkoop van de beschikbare vierhonderdduizend tickets voor het omvangrijke jaarprogramma van start is 
gegaan. 

Ook Aboutaleb zei er vertrouwen in te hebben en dat dit mede de reden was voor het openhouden van het oude 
Luxor Theater aan de Kruiskade en het aanpassen van dit sfeervolle gebouw.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam (rechts) beloofde Amsterdammer Youp van ‘t Hek minstens naar een van 
zijn voorstelling in Luxor te komen. Foto Rein Wolters

Foto-expositie Paardenmarkt 
IJsselmonde 30 juni 2010
Het is traditie dat tijdens de Paardenmarkt van IJsselmonde foto’s 
van Oud-IJsselmonde zijn te bewonderen. De laatste jaren wordt de 
foto-expositie verzorgd door de Stichting Insula Mundi in de Adriaen 
Janszkerk. Ook in de editie van 2010 op woensdag 30 juni zal dit weer 
het geval zijn.

Dit jaar krijgt de expositie een bijzondere toevoeging, namelijk de historie van de vroegere scheepswerf 
‘De Jong en Smit’(zie bijgaande luchtfoto rond 1940). Peter Mulder, een nazaat van de familie Smit, heeft 
belangrijk historisch materiaal van de werf verzameld en zal die dag zelf aanwezig zijn om over de werf te 
vertellen. Foto’s vormen de hoofdmoot, maar ook zullen bijvoorbeeld scheepstekeningen worden getoond.  
Mogelijk kunnen bezoekers van de Paardenmarkt zelf nog nadere informatie aandragen. Vele mensen uit 
IJsselmonde hebben het bedrijf immers gekend of werkten er zelfs. De scheepswerf werd in 1921 door J(ob) 
de Jong en A(rie) Smit gesticht te Bolnes op het terrein van de Machinefabriek “Bolnes”. Enige jaren later 
verhuisde de werf naar de Bovenstraat no. 4 te IJsselmonde. In 1975 sloot de werf definitief haar poorten als 
gevolg van de onteigening door het Waterschap IJsselmonde ten behoeve van dijkverbeteringwerken. Op de 
scheepswerf ‘De Jong en Smit’ werden tenminste 130 motorvrachtschepen en motorsleepboten gebouwd en 
werden talloze binnenvaartschepen verlengd en/of gerepareerd. 

Peter Mulder heeft in samenwerking met anderen het initiatief genomen om een studie uit te voeren naar het 
reilen en zeilen van deze werf. Mocht zijn onderzoek voldoende materiaal opleveren, dan wordt het uitgeven 
van een publicatie overwogen. 

De tentoonstelling is geopend van 09:00 tot 17:00 uur.

- Scheepswerf 1940 -
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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

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

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

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

 

TMG 
centrum 

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm
- ook uitschuifbaar
- Salontafels

* indien voorradig

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

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

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

- Div. Stroken
- Div. M-bogen
- Div. sluiervitrage
- Alles inclusief gemaakt

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

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

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
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Johnny Lancee
Jan begon als goochelaar in 1938, 
toen hij nog maar twaalf jaar was. 
Dat was in een variététentje op de 
kermis op het Land van Hoboken, 
waar later het kantoor van Unilever 
zou verrijzen. Jan: “Het was zo’n 
kermistentje van d’rin-en-d’ruit. Daar 
deed ik dan twee truukkies. Vijftien 
keer op een dag. Krijg je een enorme 
routine van.”
Zijn moeder vond het allemaal maar 
niks, dat goochelen op de kermis of 
in het circus, maar Jan had zijn be-
stemming gevonden. Tot in de jaren 

zeventig heeft hij van alles gedaan in 
het variété, vooral als goochelaar.
Hij deed een fakirshow met de 
bekende Rotterdamse illusionist 
Crochet. Jan lag dan op een spijker-
bed. Als Rabicani liet Jan allemaal 
naalden door zijn tong steken. Met 
een kompaan had hij het duo The 
Rinians, dat goochelde, maar ook 
zong in de traditie van ‘twee jongens 
met een gitaar’. Jan speelde gitaar in 
het Indonesisch orkestje Middy and 
his Magic Strings. En hij trad solo op 
als goochelaar onder de naam Johnny 
Lancee.

Roberto & Hella
In de jaren vijftig beklom Jan op ’t 
Hof voor het eerst het podium met 
zijn nichtje Gerda als assistente en 
daarmee werd het variéténummer 
Roberto & Hella geboren. Gerda was 
een mooie meid, wat altijd handig 
is om de aandacht af te leiden bij 
goocheltrucs, maar toen ze verkering 
kreeg, stopte ze met optreden.
Jans eerste vrouw Gré Schouten ver-
ving Gerda. En begin jaren zeventig 
maakt die op haar beurt plaats voor 
dochter Karin op ’t Hof. Toen die er 
na een paar jaar ook de brui aan gaf, 
is Jan nog een tijdje solo verderge-
gaan. Totdat in 1979 het circus van 

Bassie & Adriaan op zijn pad kwam. 
In dat circus leerde hij in 1980 Willy 
kennen, die zijn tweede vrouw werd. 
Willy Prosman (1934), afkomstig uit 
Den Haag, zat aan de kassa. Net als 
Mieke Mulders met wie Willy het 
zangduo De Wimie’s had gevormd, 
later omgedoopt tot The Miller 
Sisters. In 1981 zijn Willy en Jan 

getrouwd. In datzelfde jaar hield het 
circus op. Jan heeft daarna nog wel 
hier en daar in z’n eentje opgetreden 
als goochelaar, en wat andere acts 
uitgeprobeerd, maar het liep af. 

Roy Orbison
Dierbare herinneringen bewaarde Jan 
op ’t Hof aan de vijf jaar, in de jaren 
zestig, dat hij in Engelse clubs optrad 
met Roberto & Hella. Om te besparen 
op hotelkosten had Jan een caravan 
gekocht en daarmee reisde hij van 
club naar club. Meestal kon hij de 
caravan achter de club parkeren. En 
dan kookte hij daar ook. Zijn tweede 
beroep was kok.
Voor sommige sterren die in En-
gelse nachtclubs 
na Roberto & 
Hella optraden 
was de caravan 
een rustpunt. Zo 
heeft Roy Orbison 
zo ongeveer een 
maand meegegeten. 
Trompettist Eddie 
Calvert is ook 
aangeschoven. En 
Lulu, en Sandie 
Shaw.
Andere artiesten 
maakte Jan mee 
in de kleedkamer 

van de variety-shows. Tom Jones en 
Engelbert Humperdinck toen zij nog 
niet zo bekend waren. Louis Arm-
strong, Jayne Mansfi eld (“die kon 
niks”). Freddie & the Dreamers, The 
Peddlers en Earth Kitt (“een aardige 
vrouw, maar o wee als ze gedronken 
had”).
Jan heeft de roem van nabij gezien. 
Geen aanlokkelijk perspectief. 
Jan: “Zulke sterren kunnen zich niet 
vrij bewegen op straat. Ze moe-
ten altijd vluchten. Ik kon lekker 
gaan wandelen. Ik heb altijd lekker 

meegekabbeld, ben nooit een 
grote ster geweest, ik zat 

in de middenmoot, 
maar ik heb 

een heerlijk 
leven gehad. 
Ook nooit de 

angst gehad 
dat ik minder 

zou worden. Ik 
vond het prachtig, 

het opwarmen van het 
publiek voor grote sterren. 

Dan word je toch gezien.”

Jan op ’t Hof, Roberto & Hella:  
goochelaar tussen de sterren               door Roland Vonk

Op zijn crematie, een half jaar geleden, waren Bassie en Adriaan gebroederlijk aanwezig, met hun 
vrouwen. Jan op ’t Hof (1926-2009) was hen dierbaar. Ze leerden ‘m ooit kennen in het variété als 
goochelaar. Later is hij pistechef geworden in hun circus, een soort toneelmeester. En voor het 
personeel van Circus Bassie & Adriaan maakte Jan nog wel eens koude buffetten. Jan op ’t Hof, 
afkomstig uit het Oude Noorden van Rotterdam, en later neergestreken in Ommoord, had het amu-
sement al een tijd achter zich gelaten toen hij stierf, maar vergeten was hij niet.

Na het gesprek mail ik Cees wat foto’s, 
van The Music Makers, met Mexi-
caanse hoeden op. Weet hij de namen? 
Een van de mannen blijkt hij toch echt 
zelf. Met een Mexicaanse hoed op. 
Enigszins beteuterd: “Ik kan me daar 
niks van herinneren.”
Zo werkt het geheugen dus. Mensen 
menen zich aan de lopende band 
dingen te herinneren die aantoonbaar 
onjuist zijn. Het is niet iets dat speci-
fi ek aan Cees kleeft. Ik kom het veel 
tegen. Ook in mijn eigen hoofd.

Tonny Verbeek
De kwestie John Buying en The Music 
Makers wordt door andere reacties ook 
steeds leuker. Nog even terughalen: het 
begon met de vraag naar een muzikaal 
gezelschap in Odeon waarvan de 
leider, ene Johnnie, klein van stuk 
was. Ik opperde later dat de vraagstel-
ler de leider van het gezelschap, John 
Buying, verwarde met de trompettist-
zanger, Tonny Verbeek.
Nou, dat kon wel eens kloppen, 
afgaand op de reactie van lezer Gerard 

Verkroost: “Omdat Tonny Verbeek 
altijd de show stal, dachten wij ook dat 
hij John Buying was.”
En waar zag Gerard deze band dan? 
“The Music Makers speelden niet 
alleen in Odeon, maar ook regelmatig 
in Palace. Na de toneelavonden van 
St. Genesius verzorgden zij het bal. De 
ene keer zij, de andere keer The Music 
Stars van Jan de Klerk.”
Frans Steenhorst uit Spanje (!) meldt 
dat John Buying en The Music Makers 
later veel optraden in Engels, onder 
meer tijdens het thé dansant. Van het 
gezelschap is Cees Rosbergen trou-
wens de enige overlevende. De we-
duwe van Tonny Verbeek (1915-1997) 
heb ik wel eens gesproken, informatie 
over John Buying blijft welkom.

Jack van de Wiel
De speurtocht naar accordeonist Koos 
van de Wiel gaat verder. Aangezien 
Koos niet meer leeft, zijn we voor 
informatie aangewezen op zijn zoon. 
Ik weet inmiddels dat die Jack heet. En 

misschien wel offi cieel: Jacques.
Lezer Nico Doorn heeft in 1960 bij het 
elektronicalaboratorium van Peekel 
een collega gehad, genaamd Jacques 
van de Wiel, die vol trots vertelde 
dat zijn vader een bekend  accordeo-
nist was die ook wel met The Three 
Jacksons meespeelde. Goede kans dat 
dat ‘m was.
Lezer Rob Koorn meldt dat hij in 1971 
in de Rotterdamse top 40 coverband 
Reality speelde, samen met, onder 
anderen, organist Jack van de Wiel. 
En dat deze Jack, dacht hij, ook zoiets 
als een nachtclub had. Dat klinkt als 
de Van de Wiel die we zoeken. Blijft 
de vraag: wie weet waar Van de Wiel 
woont?

The Snapshots
Accordeonist Koos van de Wiel was - 
anders dan een briefschrijver opperde 
-  niet de vader van Bert van der Wiel, 
de inmiddels overleden zanger van de 
groep Champagne (wel eens aangeduid 
als het Rotterdamse antwoord op 

Abba). Maar: volgens lezer Bert Waas 
is Bert van der Wiel wel de zoon van 
Gijs van der Wiel, die met Ton Bur-
gersdijk en Theo Waas het Rotterdam-
se mondharmonicatrio The Snapshots 
vormde. Bert Waas is de broer van 
Theo Waas, en onder anderen via deze 
Bert hoop ik een keer het verhaal van 
The Snapshots vast te leggen. Kunt u 
het nog volgen?
Wie nu alvast informatie over The 
Snapshots voor me heeft: graag.

Tuney Tunes
Het bovenstaande langere verhaal over 
Jan op ’t Hof heeft de lezer een beetje 
te danken aan de verhuizing van zijn 

weduwe, Willy. Ze ging eenvoudiger 
wonen, en belde me dat ze spullen 
kwijt moest. Ik mocht een heel stel 
panelen met oude artiestenfoto’s 
meenemen. En in de kelder had ze nog 
stapels jaargangen van het muziek-
tijdschrift Tuney Tunes voor me. Erg 
leuk materiaal. Uit die tijdschriften 
haal ik nog wel eens informatie. De 
jaargangen 1946-1954 en 1956 heb ik 
nu compleet. Daaromheen ontbreekt 
nog het een en ander. Wie gaat er ook 
z’n kelder opruimen? Bel me. 

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.

“Ik heb nooit een Mexicaanse hoed opgehad bij een optreden. Dat weet ik absoluut zeker”, zegt Cees Rosbergen door de telefoon. Ik ben 
bij hem uitgekomen in mijn speurtocht naar een bandje dat in 1949 optrad in Odeon. Een bandje dat ergens tijdens het optreden getooid 
ging met Mexicaanse hoeden. Het zou gaan om John Buying en The Music Makers. En ik weet dat Cees bij dat gezelschap heeft gezeten.

Hoe het geheugen werkt   

- De Kopijo’s v.l.n.r. Joop, Piet en Koos -

gaan wandelen. Ik heb altijd lekker 
meegekabbeld, ben nooit een 

grote ster geweest, ik zat grote ster geweest, ik zat 
in de middenmoot, 

maar ik heb 
een heerlijk 
leven gehad. 
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    VoordeelpaginaVrienden

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
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Sluit aan en word voor 10 euro per jaar 
ook Vriend van De Oud-Rotterdammer
Wilt u ook graag een dikke(re), leesbare gratis De Oud-Rotterdammer, met meer 
ruimte voor die heerlijke nostalgische verhalen, meld u dan nu aan als Vriend van 
De Oud-Rotterdammer door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en op te 
sturen naar de krant. Door toestemming te geven via een automatische incasso uw bij-
drage als Vriend van De Oud-Rotterdammer te voldoen, hoeft u er zelfs verder geen 
enkele moeite voor te doen.
Knip onderstaande bon uit en stuur deze naar:
De Oud-Rotterdammer
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel

lijks per automatische 

BON BONBON

‘Eddy Doorenbos 
Gentleman of Swing’
van Aat Marinisse
bevat 128 pagina’s en tientallen illustraties.
Het is op het formaat van 13,5 bij 21,5 cm, 
gebonden/genaaid, uitgegeven door 
Coolegem Media te Rotterdam

Nu, speciaal voor de Vrienden van De Oud-Rotterdammer 

Geen € 12,95, maar slechts € 10,95
U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te 
sturen naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, 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 € 10,95
 Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 12,95

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

Negentig jaar Spido in vogelvlucht
€ 10,00 (+ € 2,50 verzendkosten). Vrienden van De Oud-
Rotterdammer betalen 
                          slechts      € 7,50 (+ € 2,50 verzendkosten)

Rotterdam 1941 van Ben Laurens
€ 7,50 (+ € 2,50 verzendkosten). Vrienden van De Oud-
Rotterdammer betalen 
                          slechts      € 5,00 (+ € 2,50 verzendkosten)

U kunt deze prachtige boeken bestellen door deze bon in te vullen en 
op te sturen naar De Oud-Rotterdammer, postbus 113, 2910 AC, Nieu-
werkerk a,d. IJssel of door het invullen van de bon op de website www.
deoudrotterdammer.nl

 Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal voor het  
 Spidoboek € 7,50 (+ € 2,50 verzendkosten)
 Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 10,00
 (+ € 2,50 verzendkosten)
 Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal voor  
 Rotterdam 1941 € 5,00 (+ € 2,50 verzendkosten)
 Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 7,50
 (+ € 2,50 verzendkosten)

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

bevat 128 pagina’s en tientallen illustraties.
Het is op het formaat van 13,5 bij 21,5 cm, 

Nu, speciaal voor de Vrienden van De Oud-Rotterdammer 

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

BON

BON

Zullen wij laten hoo-ooren … SP-AR-TA
is een gebonden paperback, telt 240 pagina’s en kost in de winkel € 16,95. 

Vrienden van De Oud-Rotterdammer krijgen twee euro korting en betalen slechts € 14,95
U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te sturen naar De Oud-Rotterdammer, 
postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a,d. IJssel of door het invullen van de bon op de website 
www.deoudrotterdammer.nl

 Ik ben vriend van De Oud Rotterdammer en ik betaal € 14,95
 Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 16,95

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

De Rotterdam voor altijd thuis
Nu speciaal voor de Vrienden van De Oud Rotterdammer   € 17,95
U kunt dit prachtige boek bestellen door deze bon in te vullen en op te sturen naar De Oud-Rotterdammer, 
postbus 113, 2910 AC, Nieuwerkerk a,d. IJssel of door het invullen van de bon op de website 
www.deoudrotterdammer.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 € 17,95
 Ik ben geen vriendenlid en daarom betaal ik € 19,95

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

Stuur de bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel



“Ik sta als derde van links op de 
foto bij het scheepje van meester 
Van der Linde en ging in 1958 
naar die school. Daarna heb ik 
enige tijd op de Rijn gevaren en 
vervolgens heel lang als vloe-
renlegger gewerkt in de bouw. 
Ik herinner me vrijwel geen 
namen, behalve dan van meester 
Meulemans en van een klasgenoot 
met de naam Jumelet, wiens vader 
een timmerbedrijf had aan de 
Maashaven.”
Gerard van den Akker 
(g.v.d.akker3@kpnplanet.nl) 
woonde destijds aan de Be-
ijerlandselaan en zat op beide 
scholen. Hij brengt in herinnering: 
“Op de Nicolaas Witsenschool 
kreeg ik tot 1961 les van meester 
Van de Linde en daarna was ik tot 
en met 1964 onder de pannen bij 
de scheepswerf en machinefabriek 
Piet Smit jr. aan de Stadionweg. 
Vervolgens had ik tot 1985 samen 
met vader een zaak in levensmid-
delen aan de Goudsesingel/Von-
delweg. Aansluitend werkte ik tot 
aan mijn VUT in 2006 bij AH en 
C1000.”
“Wat is De Oud-Rotterdammer 
toch een formidabele kant”, 
begint Joop Harmsen (harmsenj@
hotmail.com). “In juni 1961 heb 
ik aan de Nicolaas Witsenschool 
mijn diploma elektrotechniek 

behaald. Het vaartuigje op de foto 
mocht ik van nabij meemaken. 
Mij is bijgebleven dat tijdens onze 
opleiding het vak ‘Engels’ werd 
ingevoerd door meester Groe-
nenboom. Tegelijkertijd kwam 
muziekleraar Van Neutegem in 
dienst. De goede man heeft mij de 
liefde voor klassieke muziek en 
opera bijgebracht. Voorts heb ik 
veel goede herinneringen aan het 
kattenkwaad in de middagpauze 
met spoorwagons op de Persoons-
haven, de gashouders en zwembad 
Mallegat aan de Stadionweg.”
Joop Tournier (josephtournier@
hotmail.com) reageert: “Ik zat 
van 1958-1960 op de Nicolaas 
Witsenschool bij de afdeling Plaat-
bewerking van leraar Teekamp, na 

mijn overplaatsing van de mulo 
Hillevliet. Ik heb aan de basis van 
het bootje gewerkt en de spanten 
op de spantenvloer gemaakt. In de 
klas zat een doofstomme jongen, 
die altijd werd gepest. Toen hij 
stond te huilen, hebben we de pest-
koppen op hun donder gegeven en 
daarna lieten ze het wel.”
En: “Ik ben benieuwd of die boot 
nog bestaat, waar ook nog lassers 
van scheepswerf Piet Smit aan 
hebben gewerkt. Ik woonde aan 
de Beukendaal 84 en zat met mijn 
twee jaar oudere broer Hans op 
de Nicolaas Witsenschool. De 
lagere schoolbank heb ik gedeeld 
met Wim Buitendijk, naderhand 
‘tennisdirecteur’ van Ahoy. Later 
ben ik naar de uts (Uitgebreide 
Technische School) gegaan in de 
Witte de Withstraat, waarna ik bij 
machinefabriek Hensen aan de 
Eemhavenweg op de loonlijst ben 
gekomen om vervolgens over heel 
de wereld te gaan werken. Ik her-
inner me een leraar die geen orde 
kon houden. Toen wij van vakantie 
terug waren, had een van de klas-
genoten een grote mond. De leraar 
ging naar hem toe en gaf hem een 
dreun voor zijn kop. Sindsdien was 
zijn bijnaam ‘meester vuistslag’ 
en iedereen was muisstil als hij 
binnen kwam.”
Frans Somers (elly-verhaegen@

versatel.nl) meldt: “Heel verras-
send dat ik mijn naam tegen kwam 
in de speurtocht naar oud-klasge-
noten van de St.-Franciscusschool 
en Nicolaas Witsenschool. Ik ben 
de in het artikel genoemde kruide-
nierszoon uit de Riebeekstraat en 
inmiddels veertig jaar getrouwd, 
drie kinderen en twee kleinkin-
deren.”
Kapperszoon Ton van de Roer (al-
vanderoer@tiscali.nl) is een trouw 
lezer van RW’s mijmerZUID-
hoekje. “Ik heb genoten van de ge-
zamenlijke herinneringen aan onze 
lagere schooltijd en het noemen 
van de naam Robby Köpp. Op 13 
december 2007 hebben we elkaar 
ontmoet in Hotel New York voor 
een lunchafspraak, nadat ik zijn 
naam had gelezen als deelnemer 
aan de DOR-verjaardagstramrit in 
oktober van dat jaar. We hebben 
ruim twee uur gesproken over ons 
verleden en wat er van ons gewor-
den is. Robby, eigenlijk Robert, 
was toen in dienst bij groothan-
delsmarkt Sligro en heeft voordien 
jaren het bedrijf van zijn vader 
voortgezet als beheerder van de 
bedrijfsrestauratie van Pakhoed.” 
En: “Van de andere genoemde 
namen zie ik bij de meesten het 
gezicht weer terug, net als van 
onze noeste leerkrachten die hun 
energie succesvol aan ons besteed-
den. Mij schoten nog de namen 
van Hans Bliekendaal en Freddie 
Moeling te binnen, die toentertijd 
vrijwel tegenover elkaar woon-
den in de Paul Krugerstraat. Het 
is heel leuk weer aan die tijd 
herinnerd te worden, die, naar-
mate wij ouder worden een steeds 
belangrijkere plaats krijgt in onze 
herinneringen. Ik ben nu ruim drie 
jaar in de VUT en startte een eigen 
bedrijfje onder de naam: ‘AR Ver-
spaning en Advies’ en ga nu als 
ZZP-fi guur (Zelfstandige Zonder 
Personeel) door het leven, omdat 
ik nog niet achter de geraniums 
plaats wens te nemen.”

Meer herinneringen en/of foto’s 
zijn welkom: reinw@telfort.nl

- Ben Kemna poseert 
als derde van links bij het 

pleziervaartuig waaraan  de 
leerlingen van leraar hout-

bewerken, Van de Linde, de 
afwerking verzorgden. Foto Ben 

Kemna  -

De aandacht die in RW’s mijmerZUIDhoekje van 20 april werd geschonken aan de 
lagere St.-Franciscusschool in de Christiaan de Wetstraat én de technische school 
Nicolaas Witsen aan de Oranjeboomstraat zette tongen en pennen in beweging. 
Zoals bij Ben Kemna (b.kemna@online.nl), die destijds aan de Zinkerweg woonde. 

Herinneringen
aan schooltijd 
nemen steeds belangrijker plek in 
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- Sleutelen aan een dieselmotor behoorde tot de opleiding van Ben Kemna, die er 
voorover gebukt in het leslokaal ijverig mee bezig is. Foto Ben Kemna -

- De hoofdingang van de Nicolaas Witsenschool aan de Oranjeboomstraat 298 met 
aangrenzend het gymnastieklokaal kort voor de afbraak van het pand. 

Foto Jaap Berkhout/BOF -

Metz Woning-inrich-
ting steunt Erasmus 
MC Vrienden 

Metz woninginrichting steunt 
het Erasmus MC Vrienden-
fonds en doneerde 10.000 euro 
voor onderzoek naar kinderen 
in Rotterdam. De hofleve-
rancier in meubels bestaat 
dit jaar 150 jaar en viert dat 
samen met haar klanten en 
de stad. Tijdens een feeste-
lijke avond werd 5.000 euro 
opgehaald voor het goede doel 
en de familie Metz heeft dit be-
drag verdubbeld!

150 Jaar geleden begon Gerrit Metz zijn 
winkel met borstels, dweilen, matten, kar-
petten en behangselpapier in de Goudse 
Wagenstraat in Rotterdam. Zijn zoon 
vormde de zaak om tot een degelijk be-
drijf in woninginrichting. De geschiedenis 
van het bedrijf is er één van harde werkers 
met bekwame medewerkers die soms 
meer dan 50 jaar in dienst waren. Nog 
steeds is Metz een bedrijf dat investeert in 
relaties met klanten, medewerkers en de 
stad. Jan Metz, de vijfde generatie Metz in 
het bedrijf, wilde geen cadeaus maar een 
gift aan het Erasmus MC Vriendenfonds. 
Die gift gaat naar Generation R, het groot-
ste onderzoek naar opgroeiende kinderen 
in Nederland. Generation R volgt 10.000 
kinderen, allemaal geboren in Rotterdam, 
in hun groei en ontwikkeling. 
“Ik ben heel trots dat ons bedrijf na 150 
jaar een stevig fundament heeft en vooruit 
kan blikken naar een gezonde toekomst. 
En dat gun ik de kinderen in de stad ook, 
samen werken we aan de gezondheid van 
de stad en de kinderen”, aldus Jan Metz.

Gezocht: Lantaren-
Vensterbezoekers 
van eerste uur! 
LantarenVenster verhuist in 
het najaar naar de nieuwe lo-
catie op de Wilhelminapier. Wij 
willen daarom stilstaan bij het 
verleden in de Gouvernestraat. 

Op 2 juli organiseren we daarom een 
slotfestival. Tijdens dit festival kijken we 
naar verleden, heden en toekomst.
Wij zoeken LantarenVenster bezoekers 
van het eerste uur, die het leuk vinden 
warme herinneringen en leuke anekdotes 
op te halen. Heeft u zulke herinneringen, 
laat het ons weten via 010-277 22 66 of 
mail@lantarenvenster.nl  We nodigen u 
dan graag uit 2 juli uw verhaal te komen 
vertellen.
 
Gouvernestraat 133, 3014 PM  Rotterdam
06-10907950
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OUD ROTTERDAMMERTJES

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

DIVERSENCOMPUTER
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

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

Ik zoek een kamer met ontbijt in Rotterdam of 
Capelle a.d. IJssel, liefst bij alleenstaande vrouw. Ik 
ben fi t, alleen, 77 jaar en woon in het buitenland.
bobocornelius@hotmail.com

WK De duizend beste voetballers aller tijden; Grote 
geïllustreerde Wereldgeschiedenis; VI de columnis-
ten; John Kelly handboek modelfotografi e; Het Pri-
veleven van Mao; Alle 44 Amerikaanse Presidenten; 
Hondenboeken 4 titels; Een Eeuw Ned. Passagiers-
vaart HAL. Tel 0182530419 / 0625015047

Zoekt u een schone en betrouwbare pedi-
cure bij u  aan huis? Tel: 0650909075
*ook voor diabetische voetverzorging

PEDICURE

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

Zijn er liefhebbers of verzamelaars van oude (bord)
spelletjes; het Melbourne racespel uit 1935 van Ver-
kade; een ganzenbordspel uit 1898; een oud halma- 
en damspel; het AVRO eigen zenderspel; en een 
doos met vijf kinderlegpuzzels van treinen uit 1920. 
Liefhebbers kunnen zich melden op 010-4267067

Voor de eerste die reageert! Gratis, het fotoboek; 
Rotterdam,breed gezien. Tevens, origineel, twee dub-
belgevouwen A4tjes programma der feestelijkheden 
te Rotterdam 31 juli 1945 (nationale bevrijding.) in 
prima staat, gratis (“errug” dun,maar leuk voor de 
liefhebber...) Wim Koelewijn, Vasteland 433, 3011 BJ 
Rotterdam, 010-4116367.

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

TE KOOP GEVRAAGD

Verzamelingen 
Nederlandse- en 

Buitenlandse Postzegels. 
Contante betaling!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55

Te huur: 2-6 pers. vrijst.vakantiebungalow Haamstede/
Zeeland. Op loopafstand van strand, bos en golf.

In Juli/Augustus. Nog weken vrij? 
Kijk op www.chaletdoornink.nl of bel 0180-558462

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:  

 
             

 Rob Monsma  
 Adrienne Solserpad 2 
 3066 GC Rotterdam 
 Tel. 010– 8415345, Mob. 06 - 29041747 
  r.monsma@klussenier.nl, www.klussenier.nl 

Tegelwerk - Onderhoud - Keukens  
 Badkamers - Pleisterwerk -Timmerwerk  

Hudighuis
Ja, ik was ook zo’n Rotterdams bleekneusje. Ik had 
twee operaties gehad en was vaak ziek, dus kandidaat 
voor de vakantiekolonie; dat werd het Hudighuis in 
Driebergen in 1953; ik was toen acht jaar. Het was 
zeker geen strafkamp; ik heb het er erg naar mijn zin 
gehad en had absoluut geen last van heimwee. Toen 
ik weer thuis kwam, kregen ze zowat een vreemd 
kind terug, dat weer helemaal moest wennen in het 
gezin. Ik hoorde mijn moeder tegen mijn vader zeg-

gen: “Het is een ander kind.” Ik weet nog dat we ‘s 
middags naar bed moesten, maar dan sliep ik nooit. 
Er werd regelmatig gecontroleerd, maar kennelijk 
sliep ik in een nogal vreemde houding en dat werd 
dan gecorrigeerd, maar zodra ze zich omdraaiden lag 
ik weer in mijn oude houding. Dat rustuurtje vond ik 
helemaal niets. Voor de rest had ik het prima, maar ik 
was dan ook een behoorlijk drukteschoppertje.
 Marjorie Dubbeld
 koornm@casema.nl

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee 
tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Op schooluitwisseling naar Engeland 
Door het artikel in De Oud-Rotterdammer van 18 mei 2010 over het artikel “Op schooluitwisseling naar 
Engeland”, kwam onmiddellijk de herinnering op aan deze reis. Ik zat op de Keucheniusschool en wij 
gingen met de leraar Engels, de heer J. van Linschoten, naar Engeland met Melrose Abbey (dezelfde boot 
als de Willem de Zwijgerschool) naar de Secondary school in Edlington en de Municipal High school in 
Doncaster. De leerlingen van de Keucheniusschool waren ondergebracht bij gastgezinnen in Doncaster. Ik 
verbleef bij de familie Jones, waarvan de vader eveneens mijnwerker was; zij hadden een zoon Roy. De 
eerste dagen had ik moeite het Engelse dialect te verstaan. Met hem en de anderen speelden wij in Doncaster 
vaak cricket. We maakten diverse excursies met de leerlingen van de Municipal High school. Onder andere 
naar Rocke Abby, Chesterfi eld, een moderne boerderij , wandeling in de omgeving en natuurlijk een bezoek 
aan de ondergrondse kolenmijn. Het hoogtepunt van deze onvergetelijke reis was de treinreis met de Flying 
Scotchman naar Londen. In augustus volgde een tegenbezoek en kwamen de leerlingen van de Municipal 
High school naar Rotterdam. Ze verbleven veertien dagen bij hun gastgezinnen. Er was een uitgebreid 
excursieprogramma; rondrit met de bus door Rotterdam, bezoek aan het stadhuis, aan de Koninklijke Rotter-
damse Lloyd, de fabriek van Paul C Kaiser, natuurlijk Diergaarde Blijdorp, boottocht door de havens en een 
bustocht naar Amsterdam en Volendam. Tot slot een gezellige avond met de pleegouders in de Zendingska-
pel, Gerard Scholtenstraat 123. Als slot hebben we als dank het lied Yorkshire gezongen om hun te bedanken 
voor de mooie tijd in Engeland. Sinds 1948 correspondeer ik nog steeds met één van die meisjes, thans 
mevrouw Janice Fox. In 2003 
heb ik nog een bezoek gebracht 
aan Janice in Doncaster en een 
telefonisch gesprek gehad met 
Roy.

 Evert Hulsman
 Drijver 119
 3144 GD Maassluis 

- Boot Melrose Abbey. -

- Fam.Jones, Roy 
naast zijn ouders en 

ik naast Roy. -

- Groepsfoto aan boord, 
zijn er nog medeleerlin-
gen, die zich herken-
nen? -

Beste Anny
Ik las uw stukje in De Oud-
Rotterdammer en maakte 
bovenstaande foto op nagenoeg 
dezelfde plaats. Al deze kinde-
ren zitten op de school waarvan 
ik directeur ben. Met de straat gaat het steeds beter de laatste tijd, na een vervelende periode rond 1995-2005. 
De Heinenoordstraat kreeg z’n naam van het plaatsje Heinenoord. De Cillershoekstraat komt van Cillaarshoek. 
Zo zijn veel straten in de Millinxbuurt vernoemd naar plaatsjes op de Zuidhollandse eilanden. Maar wat is nou 
Millinx? Na veel speurwerk ben ik uiteindelijk in de archiefwinkel aan de Coolsingel een boekje tegengekomen: 
“Rotterdamsche Straatnamen geschiedkundig verklaard” van J.M. Droogendijk m.m.v. dr. H.C.H. Moquette (1910 
Rotterdam). In dit boekje 
vond ik over de Millinx-
straat het volgende: “Mil-
linxstraat - B en W 19 au-
gustus 1902 Deze straat is 
genoemd naar het vroegere 
tiendblok “Millinxblok” 
in den Hillepolder. Onder 
de personen, aan wie 
den 3den Augustus 1529 
een gedeelte van den 
nieuwbedijkten Hille-
polder werd uitgegeven, 
behoorde Jan Millinck.” 
De Millinxtraat is dus naar die Jan vernoemd.

 Stoffel Boot
 directeur CBS De Akker  - Millinxstraat 33 - 3081 PE Rotterdam
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door Aad van der Struijs

Het Lloydkwartier groeit groot
(met een knipoog naar King Corns Japie)
Toen ik in november 2003 in het Lloydkwartier kwam wonen, behoorde ik tot de eer-
sten die deze Rotterdamse locatie als hun wijk gingen beschouwen. Vanuit mijn ramen 
zag ik nog heel veel bouwputten, heistellingen en bouwketen. Duidelijk was, dat het 
oude Lloydkwartier binnen een decennium een moderne woonwijk zou worden. Hoe 
anders ging het eruit zien, als het havengebied dat het tot de jaren zeventig was. 

Als schooiertje uit Delfshaven was 
ik vaak op de Sint-Jobsweg en 
Lloydstraat te vinden. Het was een 
avontuur voor mij om passagierstrei-
nen met Engelse soldaten over het 
spoorwegemplacement van de Hud-
sonstraat te zien rijden, op weg naar 
het gebogen treinspoor bij het bureau 
van de Rivierpolitie. Dat spoor ging 
naar de Mullerkade of Jobskade; de 
soldaten (afkomstig van de Britse 
bezettingstroepen in Duitsland) 
gingen na het einde van hun militaire 
dienstplicht terug naar huis.

Ook treinen met Nederlandse 
militairen zag je vaak, daar achter 
de loodsen van Van Gend en Loos 
aan de Westzeedijk. Deze militairen 
waren op weg naar de terreinen van 
de Rotterdamse Lloyd om zich daar 
in te schepen voor een reis naar 
Nederlands Indië. Men moest daar 
dan één of andere politionele actie 
uitvechten.
Op diezelfde Lloydterreinen kwamen 
schepen uit Indonesië aan met ge-
vluchte(?) Molukkers en Nederland-
se kolonisten. Voor deze tienjarige 
was het genieten geblazen; je zag op 
een steenworp van jouw eigen huis 
‘de wereld voorbijtrekken’.
Een hoogtepunt was het, wanneer 
eens in de circa acht weken het 
vlaggenschip van de Rotterdamse 
Lloyd, de Willem Ruys, arriveerde 
of vertrok. Wanneer het schip bij 
het kantoorgebouw van de Lloyd 
afmeerde en via de scheepshoorn 
liet weten weer thuis te zijn, trilden 
de ruiten bij mij thuis en dansten de 
kopjes in de servieskast.

En nu is het 2010
Er komen geen grote passagierssche-
pen meer aan in het Lloydkwartier. 
Goederen- of passagierstreinen 
zullen er niet meer rijden, want de 
allerlaatste stukken treinrails zijn al 
jaren geleden weggehaald. Waarom 
Google Maps op zijn meest recente 
kaarten nog treinrails projecteert op 
de plek, waar een groot evenemen-
tenterrein is, is mij niet duidelijk.
Het Lloydkwartier is nu een modern 
woon-/werkcentrum. Radio en TV 
hebben hier hun stek gevonden, er 

staat een fantastisch Scheepvaart- en 
Transport College, een supermarkt-
keten heeft zich hier gevestigd en 
er zijn restaurants en bistro’s in 
overvloed. Namen als De Zingende 
Zeeleeuw, Restaurant Stroom en 
Wijn of Water zijn een begrip in deze 
uitgaanswijk. Ook is nog steeds het 
bekende café van Neeleman aanwe-
zig, maar nu zijn er nieuwe eigena-
ren. Het café heet nu Verhip: Paul en 
Danny verwelkomen u graag in hun 
eetcafé met een authentieke sfeer en 
een vernieuwde uitstraling, gelegen 
in het centrum van het Lloydkwar-
tier. Verhip is een vrijstaand pand en 
telt ongeveer 50 zitplaatsen binnen 
en 50 zitplaatsen buiten op een vrij 
gelegen zonneterras.
Voor een patatje of andere gefri-
tuurde snack is er van maandag tot 
en met vrijdag tussen 10 en 18 uur 
een winkelwagen recht tegenover 
de Albert Heijningang. En ook aan 
de Lloydkwartiergebruikers die een 
(snelle) lunch willen nuttigen, is 
gedacht. Op het kopeinde van de 
Schiehaven, achter de voormalige 
‘electriciteitsfabriek, op de Kraton-
kade zit Lunchroom 100Watt. Een 
diversiteit van belegde broodjes, 
soepen, uitsmijters e.d. wordt 

geserveerd. Eigenaresse Helena 
Meulman en haar (uiterst charmante) 
medewerkster Nicki zorgen dat hun 
gasten het naar de zin hebben. Een 
niet te versmaden lekkernij is het 
(Italiaanse) schepijs. De uiteenlopen-
de smaken vragen erom geproefd te 
worden. De inrichting en ambiance 
horen bij het Lloydkwartier anno 
2010. Zakelijk, maar een persoon-

lijke warmte uitstralend.

Nieuw in de boekenkast
De Rotterdamse auteur Herman 
Romer (bezitter van de Anna Bla-
manprijs 1971 en de Laurenspenning 
2004) heeft vele Rotterdamse (foto)
boeken op zijn naam staan. Onlangs 
is aan zijn oeuvre de roman ‘Stad 
van verloren dromen’ toegevoegd. 
Deze historische roman is een 
mengelmoes van feiten en fictie. 
Het boek geeft een beeld van de 
gruweltijd die onze zwaar getroffen 
stad heeft meegemaakt in de Tweede 
Wereldoorlog. Het is het hoofdfiguur 
Gerard Wildebrand die de lezer mee-
neemt in alles wat hij als Nederlands 
soldaat, en later burger, meemaakt 
ná de capitulatie van 15 mei 1940. 
Ná enkele hoofdstukken voel je je 
één met deze Gerard Wildebrand; het 
lijkt alsof je als lezer de dingen zelf 
meemaakt(e). Het is verbluffend hoe 
de auteur alle gebeurtenissen weet te 
verhalen. Soms twijfel je wie Gerard 
Wildebrand eigenlijk is; ben je het 
zelf, is het de auteur óf is het toch 
een fictief persoon?
Eerdere boeken van Romer lieten 
mij zeer laat in slaap vallen. Dit 
boek maakte, dat ik een hele nacht 

niet geslapen heb. ’s Avonds rond 10 
uur kroop ik onder mijn dekbed en 
besloot ‘eventjes’ wat in het boek te 
lezen. De volgende ochtend om 8 uur 
sloot ik het boek; ik had het in één 
ruk uitgelezen. Ik ging uit bed om te 
doen waarbij ‘ook de koning te voet 
gaat’, zorgde voor eten en drinken 
voor mijn kat en ging weer naar bed.
Ik heb niet het gevoel, dat de 
fictie aangedikt is. Nergens is het 
naar mijn mening erger/slechter 
omschreven, dan wat het werkelijk 
tussen 1940 en 1945 was. Herman 
Romer is te veel historicus om met 
de waarheid op de loop te gaan. Het 
boek (ISBN 9789048411474) is in de 
erkende boekhandel verkrijgbaar. De 
prijs is € 18,95.

Snippers
Zaterdag 19 juni is er een oude-
renmiddag in de trouwzaal van de 
Hoflaankerk. De middag begint om 

14.30 uur en wordt om 16.30 uur 
afgesloten. Deze middag zal ik een 
verhaal vertellen over Rotterdam 
in de periode tussen 1940 en 1960 
(voor de pauze) en over Kralingen 
ná de pauze. Ik zal weinig vertellen, 
maar aan de hand van foto’s veel 
meer laten zien.
Belangstellenden worden verzocht 
vóór hun komst zich even op te 
geven bij de diakonie: Matthijs van 
Zwieten 010-8420594 (Bij voorkeur 
na 18.00 uur bellen).
 
Wie kent mij nog van de Schiedam-
seweg 175, Delfshaven Rotterdam? 
Daar kwam juli 1929 Henk Blanken 
ter wereld; ik dus! Boven de winkel 
van mijn vader in verlichting, 
stofzuigers  en dergelijke. Naast 
juwelier Kok, bijna op de hoek van 
de Groenlandstraat. Ik was tien jaar 
toen 10 mei 1940 de oorlog uitbrak 
en ik weet dat nog als de dag van gis-
teren. Op het Bospolderplein waren 
wat militairen gelegerd, die al snel 
een mitrailleur opstelden bij ons op 
de hoek. Die hadden waarschijnlijk 
beter naar de Maasbruggen kunnen 
gaan, want daar werd al direct flink 
gevochten met Duitse troepen die op 
vliegveld Waalhaven waren geland. 
Met het hele gezin hebben we die 
vijf oorlogsdagen heel wat uurtjes 
in het kleine keldertje van ons huis 
doorgebracht. Pa Blanken was lid 
van de Burgerwacht en werd direct 
na de capitulatie op 14 mei opgeroe-
pen te posten in de brandende bin-
nenstad. Op 31 maart 1943 was het 
voor ons goed raak. Zo’n 100 Ame-
rikaanse bommenwerpers voerden 
een aanval uit op de havens, maar 
door de sterke wind kwamen alle 
bommen op en rond de Schiedamse-
weg terecht. Met de hele familie zijn 
we druk aan het sjouwen geweest 
om zoveel mogelijk spullen uit ons 
beschadigde huis te krijgen en dat 
lukte aardig. Alles wat los en niet te 
vast stond werd naar kennissen aan 
de overkant van de weg gebracht, 

waar niets was gebeurd. Een huis of  
tien bij ons vandaan had namelijk 
een voltreffer een felle brand doen 
ontstaan, die steeds dichterbij kwam. 
Toen de muren van ons huis warm 
werden en de rook bijna ondraaglijk, 
werd het ‘reddingswerk’ opgegeven 
en vertrokken we met z’n allen naar 
familie voor tijdelijk onderdak. Moe 
van het gesjouw, geschokt door 
alle toestanden, maar ook voldaan 
dat heel veel spullen waren gered. 
Wat een ontgoocheling, toen we de 
volgende morgen gingen kijken hoe 
de zaak er rond de Schiedamseweg 
bij stond. Een bombardement op een 
woonwijk door de geallieerden was 
koren op de Duitse molen en die 
hadden de brand fijn laten door-
woekeren. Hele woonblokken waar 
nauwelijks iets was gebeurd, waren 
alsnog in vlammen opgegaan en zo 
ook ons opslagadres.
Ná 17 september 1944 en de 
verloren slag om Arnhem, werd de 
situatie in Rotterdam zoals bekend 
aanzienlijk grimmiger. Samen met 
mijn vader werden op de tandem 
bijna dagelijks strooptochten in de 
omgeving gehouden, om wat eet-
baars op de kop te tikken. Toen dat 
in november niet meer lukte en we 
ook bijna niet magerder konden wor-
den, ging ik samen met schoolvriend 
Henk Breukelman en mijn vader op 
weg naar Hardenberg. 
Terug in Rotterdam genoten we 
volop van de vele straatfeesten. 
Nog even wat namen van jongens 
en meisjes uit die bewogen jaren: 
Edu Servaas, Leen Valkenburg, 
Aad de Graaf, Vincent v.d. Bosch, 
Netty Dedert, Rina Rink, Ria van 
Leeuwen, Riet Willemse, Jan van 
Ingen (nog steeds een goede vriend!) 
en Ans Huurman waar ik inmiddels 
ruim 50 jaar mee ben getrouwd. E-
mails welkom via henkansblanken@
kpnplanet.nl.

Spionneur
spionnetje@ditisrotjeknor.nl



Herinnering
Wie kan mij helpen aan het recept van 
aardappelcake. In het Oude Noorden 
konden wij het laten afbakken bij bak-
kerij Bahmuller aan het Zwaanshals. 
Daar haalde ik dan een leeg bakblik 
en moeders deed daar het deeg in, de 
aardappelen en amandelessence. Dat 
brachten we weg en enkele uren later 
kon je het ophalen. Daar moest uiter-
aard iets voor betaald worden. Wie weet 
het juiste recept nog en zou het nog net 
zo lekker smaken als toen?
 Jan v/d Toorn Vrijthoff
 jtoorn@hetnet.nl
--------------------------------------------
Oudedijk
Sinds 2002 woon ik op de Oudedijk 

237a in Rotterdam Kralingen. Vanuit 
onze woonkamer kijken we uit op het 
gebombardeerde gedeelte, waar nu 
alleen nieuwbouw staat en een gedeelte 
van het park Nieuw Rozenburg. Ik ben 
altijd al gefascineerd geweest door de 
geschiedenis van het huis en de wijk. 
Het is mij echter niet gelukt de mensen 
te vinden die tijdens WO2 in ons huis 
hebben gewoond. Graag zou ik, zover 
zij nog in leven zijn, daarmee kennis 
maken om te ervaren wat zich hier heeft 
afgespeeld in die jaren. Zijn er mis-
schien lezers die op de Oudedijk 237a 
of daar zeer dichtbij hebben gewoond 
tijdens de oorlog? Graag kom ik met u 
in contact!
 Maurice Laarman
 mslaarman@online.nl
 010-4520006 / 06-40678134
--------------------------------------------
Gezocht dochter koster 
De Mars Breepleinkerk 
In de Tweede Wereldoorlog verborg het 
dappere kostersechtpaar De Mars gedu-
rende 34 maanden op ‘de orgelzolder’ 
van de Breepleinkerk zes Joodse on-
derduikers en een baby, die allemaal de 
bevrijding hebben gehaald. Graag zou 
ik in contact komen met hun dochter 
Anna van der Bruin - De Mars en haar 
man Willem van der Bruin. Wie weet 
hun adres en/of telefoonnummer?
 Henk den Haan
 Kikkerveen 343

 3205 XC Spijkenisse
 jhkdenhaan@planet.nl
-----------------------------------------------
Jan Engelenburg
Ik ben op zoek naar Jan Engelenburg, 
zijn vader had een oudijzerhandel aan 
de Kleiweg achter nr. 565. Het heet nu 
de Overschiese Kleiweg. 
 J. van der Gaag
 0653-557478
--------------------------------------------
Ganzenbord
Omstreeks 1950 zat ik in de zesde klas 
van de Helenaschool aan de Clingen-
daal in Vreewijk. Ik was uitverkoren 
mee te doen aan het ganzenbordspel 
in het Feijenoordstadion, samen met 
kinderen van andere scholen. Ik was 
gans en vond dat een grote eer. Op de 
dag van de uitvoering droeg ik een 
ganzenpak met oranje snavel. Vooraf 
werd gerepeteerd in het stadion en als 
beloning kregen we een flesje cola. De 
jongens spoten de flesjes over de groep 
door ze flink te schudden. Daar begreep 
ik niets van. Hoe kon je dit kostelijk 
vocht wegspuiten? We waren immers 
niets gewend. Ik wil graag weten 
waarom dit grote ganzenbordspel werd 
gespeeld.
 Will van Willigen
 Langegeer 240
 3075 JR Rotterdam
 010-4862014
 w.willigen@chello.nl
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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.

Jamboree
Kan iemand mij vertellen om welke groep 
het op de foto gaat en wat de naam was? 
Ik denk dat die bovenaan op de vlag staat. 
Onderaan staat Rotterdam, de rest kan 
ik niet ontcijferen. De foto is uit de jaren 
dertig. Mijn peettante was bij de muziek 
van de padvinderij en zij zong vaak het lied 
van de Jamboree, die in 1937 in Nederland gehouden werd. Ik herinner me nog 
enkele regels:
‘In negentien drie zeven, dan zul je wat beleven, 
dan komt de Jamboree naar Nederland...’. 

Dat schijnt een geweldige happening geweest te zijn. Alvast bedankt en mijn com-
plimenten voor jullie krant.
 Marjorie Lamain-van der Sluijs
 Jacob Catsstraat 31, 7442VP Nijverdal, 0548 613667

Bridgeclub Stok-
vis Rotterdam

Wij organiseren de traditionele zo-
meravondinstuif bridgedrives voor 
leden en niet leden. Het wordt een 
individuele drive, dus zonder part-
ner ben je ook van harte welkom. 
De speeldata zijn: juni 3-10-17-24, 
juli 1-8-15-22-29, augustus 5-12-
19-26. Aanvang 19.45 uur; inloop 
vanaf 19.15 uur, aanmelden aan de 
zaal. De beste acht scores tellen, 
na acht keer spelen altijd prijs. 
Meesterpunten volgens geldende 
schaal. Prijs voor niet-leden € 2,00 
per persoon en voor Stokvisleden 
€ 1,50. 

Wij spelen op onze eigen 
lokatie in het Jan Meertenshuis, 
v.Langendonckstraat 51 te Rotter-
dam – Lombardijen. Aanmelden bij 
wedstrijdleider Wim Vermeer 
tel. 010-4322109 of bij de secretaris 
Henk Blom tel. 0181612622.

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij 
met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresge-
gevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Lambertusstraat 100
Ik woonde van 1934 tot 1956 in de 
Lambertusstraat 100. Onze woning kreeg 
dankzij de schoolmuur aan de achterzijde 
geen zonlicht. In de jeugdherberg was 
een ansichtkaart van de voorgevel te koop 
waarop mijn moeder, met schort, staat. 
Tijdens de mobilisatie werd het kazerne. 
Vroeg in de morgen van de Duitse inval 
werd de hele straat wakker. Van bovenaf 
werden strozakken op straat gegooid. 
Heel spannend voor mijn vriendjes en 
mij, negen jaar oud. Buren vroegen aan 
de kapitein wat er aan de hand was (de 
meesten hadden geen radio) en hij zei, 
bij de in rij en gelid opgestelde soldaten: 
“Het is oorlog en wij gaan de Waalhaven 
beschermen.”
Op 14 mei waren mijn broer en ik in de 
winkel onze vader aan het helpen. “Va-
der”, zei Flip, “Ik zie Duitse vliegtuigen.” 
Ze vlogen dwars over de Lambertus-
straat. “Nee, jongen, dat kan niet, het zijn 
manoeuvres.” Toen riep moeder: “Jongens 
komen jullie eten en doe de deur dicht, 
want het tocht zo.” De bommen vielen en 
aan de achtergevel sprongen de ramen. 
Het glas zat nog in het eten toen we na het 
vluchten weer thuis kwamen. Later werd 
het een vrouwenhuis waar jonge vrouwen 
werden ondergebracht die van hun Duitse 
baby moesten bevallen. Directrice was 
mevrouw Propsma. Haar man was in Indië 
door de Jappen gevangen gehouden. Een 
van haar zoontjes heette Johan Propsma. 
Wat, gelukkig , later pas bekend werd, 
was dat het verzet er samenkwam. Er 
kwam af en toe een auto voor de deur en 
daar kwamen dan mannen uit die een of 
twee vrouwen vasthielden. Sjonge, weer 
vrouwen opgebracht, dachten wij. Nee 
dus. Na de oorlog wordt het een Jeugd-
herberg. Gasten konden pas om een uur 
of twee in de herberg terecht en moesten 
dus soms op straat wachten. Onze moeder 
sprak ze aan en gaf ze water, thee, of 
melk. Bagage mocht in de winkel, zodat 
ze vast de omtrek konden verkennen. Eens 
bracht ik zo’n toerist met de tram naar de 
Coolsingel. Vlakbij de Coolsingel keek de 
man vol interesse rond en zei toen tegen 
mij: “Hier habe Ich gebomd!” Trillend van 
woede en haat ben ik de tram uitgespron-

gen, de verbaasde man in de steek latend 
om naar Kralingen terug te lopen.
 H. de Koning, Rotterdam
--------------------------------------------------
Bukshag
In 1941, toen ik elf was, kocht ik m’n 
eerste pakje sigaretten, nog zonder bon en 
het kostte een kwartje…  Een jaar of wat 
later gingen de rokerswaren op de bon 
en ik was nog te jong om die te krijgen. 
Gelukkig had ik een oom die zwarthande-
laar was en bij hem kon ik af en toe een 
pakje Belgische shag kopen. Niet vaak, 
want het was duur. Ook waren er tabaks-
blaren op de markt, ongefermenteerd en 
die rommel werd ook dapper gerookt. Na 
de oorlog bleef de tabak lang op de bon, 
maar toen konden de verwoede rokers een 
andere bron aanboren, nl de bukshag…!  
Er waren veel Canadese militairen in ons 
land die hun sigaretten lang niet helemaal 
oprookten, dus soms grote peuken weg-
gooiden. Die werden een prooi voor de 
opgeschoten jeugd die gebrek aan geld 
en bonnen had. De tabak die nog in de 
peuk restte, werd losgepeuterd en door 
de bank genomen waren vijf peuken 
voldoende voor een ‘verse’sigaret…! Na 
schooltijd zwierven we langs de straten op 
peukenjacht die we in twee dozen stopten: 
een doos voor de ‘natte’ en een voor de 
‘droge’ peuken. De natte (niet van de 
regen…!!) moesten eerst een paar dagen 
drogen, maar van de droge peuken werd 
meteen met behulp van Rizzla vloetjes een 
sigaret gedraaid en opgerookt. Bij elke 
trek die een roker van een sigaret neemt, 
slaat een deel van de bij de verbranding 
vrijkomende teer neer op de tabak die 
nog niet is verbrand. Bukshag bevat om 
die reden meer teer dan reguliere tabak, 
waardoor het roken van bukshag nog 
ongezonder is, maar die gedachte kwam 
niet bij je op. Nu ik er achteraf aan denk, 
ga ik haast over m’n nek….. Gelukkig ben 
ik met roken gestopt toen ik zestig was 
en dat is al twintig jaar geleden, dat nooit 
meer…. !!                                                                                            
 Jaap van der Kooij
 jaapvanderkooij@chello.nl 
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Voor de komende puzzel mogen we onder de inzenders 
van de juiste oplossing vijf keer het boek ‘S-P-AR-T-A’ 
verloten. U kunt uw oplossing 
VOOR WOENSDAG 23 JUNI 2010 opsturen naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC  Nieuwer-
kerk aan den IJssel

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

Horizontaal
1. deelnemend land WK; 7. strafschop; 12. plaats in Zuid-Afrika; 18. voor (in samenst.); 
19. naam speler Nederlands elftal; 21. voornaam keeper Van der Sar; 23. eikenschors; 
24. jongensnaam; 26. lijm; 28. personeelsvereniging (afk.); 29. voetbalstadion van Ajax; 
32. laatstleden (afk.); 33. mannetjesbij; 34. met name (afk.); 35. aardkluit; 37. aanwijzend 
voornaamwoord; 39. keel-, neus en oorheelkunde (afk.); 40. ampère (afk.); 42. kapot; 
44. deel van lichaam; 45. centrumverdediger; 47. land dat niet geplaatst is voor het WK; 
48. vordering; 50. voornaam linksbuiten Robben; 51. overwinning; 52. deel van week; 
54. verbrandingsrest; 55. buitenspel; 58. boomsoort; 59. muzieknoot; 60. Nederlandse 
voetbalclub; 62. automatisch halve overwegboom (afk.); 64. hertensoort; 65. priem; 67. 
deel van gebit; 69. persoonlijk voornaamwoord (Engels); 70. bekende straat in Amster-
dam; 72. cafébuffet; 73. Nederlandse voetbalclub; 75. deel van mond; 77. doelman; 
79. muzieknoot; 80. rivier in Italië; 81. gesloten; 83. Baskische afscheidingsbeweging 
(afk.); 85. muzieknoot; 87. assistent-econoom (afk.); 88. mobiele eenheid (afk.); 89. 
naam oud-international; 92. hard schot; 93. naam oud-international; 96. radon (scheik. 
afk.); 98. zeewier; 100. laatstleden (afk.); 101. Nederlandse supermarkt (afk.); 103. 
muzieknoot; 104. kunstmatige inseminatie (afk.); 105. tegen; 107. foedraal; 109. tijdperk; 
110. bouwland; 112. ambtsgewaad;114. droog (kaal); 115. bekende Braziliaanse (oud)
voetballer; 116. zwaardwalvis; 117. rivier in Engeland; 118. waarvan geen tweede is; 
120. wiel; 122. tennisterm; 124. Europese voetbalunie (afk.); 126. opbergruimte; 128. en 
omstreken (afk.); 130. spil; 131. voorzetsel; 132. onmeetbaar getal; 133. Nederlandse 
supermarkt; 135. paardenslee; 136. hoekschop; 139. deelnemend land WK; 143. naam 
oud-international; 146. onder andere (afk.); 147. communicatiemiddel; 149. stoomschip 
(afk.); 150. recht stuk vaarwater; 151. meisjesnaam; 153. rijksuniversiteit (afk.); 154. 
bevroren water; 155. beslissingswedstrijd; 158. toegepast natuurwetenschappelijk 
onderzoek (afk.); 160. uitroep van schildwacht; 162. Europeaan; 164. deelnemend land 
WK; 167. rijschool (afk.); 168. opera van Verdi; 170. meisjesnaam; 172. wandversiering; 
173. hoofddeksel; 174. stannum (scheik. afk.); 175. Deense munt; 176. uiting van blijd-
schap; 178. scheidsrechter; 181. calcium (scheik. afk.); 182. kippenloop; 184. hachelijke 
toestand; 186. gelegenheid om te overnachten; 187. familielid; 188. aanstonds; 190. 
toespraak; 192. vaatwerk; 193. naam speler Nederlands elftal; 194. laagte tussen twee 
bergen; 196. meisjesnaam; 198. vaste eenheid als onderdeel van een grote geheel; 
200. halsboord; 201. romanum imperium (afk.); 202. mollengang; 203. eerwaarde heer 
(afk.); 205. scheepstros; 207. nuttig insect; 208. schrijfgerei; 210. familielid; 211. ontken-
ning; 212. voornaam verdediger Ooijer; 214. naam oud-international; 217. uitsteeksel 
onder voetbalschoen; 219. naam oud-international; 220. naam speler Nederlands elftal; 
221. dynamisch en snel.

Verticaal
1. plaats in Zuid-Afrika; 2. militaire politie (afk.); 3. ernstig; 4. kleur kaart bij zware over-
treding; 5. getijde; 6. plaats in Italië; 7. per exemplaar (afk.); 8. geestdrift; 9. vlaktemaat; 
10. voetbalploeg; 11. yard (afk.); 12. glaasje licht bier; 13. Royal Navy (afk.); 14. hout-
soort; 15. sterk ijzerhoudende grondsoort; 16. godsdienst (afk.); 17. iemand die een 
assist geeft; 20. besloten vennootschap (afk.); 22. westerlengte (afk.); 25. � esafsluiting; 
27. klap; 30. scheepskamertje; 31. Indische rijst; 33. mager (iel); 34. insect; 36. aange-
sloten bij een voetbalvereniging; 38. zeer open asfaltbeton (afk.); 39. keihard schot; 41. 
Spaans gerecht; 43. soort proefwerk; 44. opstootje; 46. open plek in een bos; 49. godin 
van de vruchtbaarheid; 51. afgestoken stuk gras; 53. deelnemend land WK; 56. ferrum 
(scheik. afk.); 57. lidwoord; 59. inkeping; 61. deel van � ets; 63. operatiekamer (afk.); 64. 
rondhout; 66. muzieknoot; 68. algemeen kiesrecht (afk.); 69. plaats in Limburg; 71. soort 
onderwijs (afk.); 72. het bieden; 73. wortel; 74. runderen (algemene benaming); 76. voor 
(in samenst.); 78. familielid; 80. geneesmiddel; 82. voorzetsel; 84. soort verlichting; 86. 
boomsoort; 88. eerste zwarte president van Zuid-Afrika; 89. daarentegen (afk.); 90. kin-
derspeelgoed; 91. plaaggeest; 93. deel van gelaat; 94. deel van woonkamer; 95. spin-
nenwebweefsel; 97. deelnemend land WK; 99. uit gevaar geholpen; 102. voetbalterm; 
103. Europees voetballer van het jaar 2009; 106. Spaanse tennisser; 108. United Press 
International (afk.); 109. roem; 111. armoedig huisje; 113. Organisatie van Afrikaanse 
Eenheid (afk.); 119. Nederlandse voetbalclub; 121. bloeiwijze; 123. akelig; 125. mode-
gek; 127. dierentuin in Amsterdam; 129. gewicht; 132. paraplu (afk.); 134. afgepaste 
hoeveelheid; 137. dun opgerold wafeltje; 138. Europeaan; 139. bevestiging; 140. grote 
bijl; 141. bontgekleurde papegaai; 142. nikkel (scheik. afk.); 144. asvaas; 145. Italiaanse 
voetbalclub; 148. Verenigde Naties (afk.); 150. voornaam keeper Waterreus; 152. begin 
van een voetbalwedstrijd; 154. doorschijnend; 155. deelnemend land WK; 156. karakter 
(inborst); 157. jongensnaam; 159. natrium (scheik. afk.); 161. uitstapje; 163. internatio-
naal autokenteken IJsland; 164. in opdracht (afk.); 165. bloedvat; 166. deelnemend land 
WK; 169. accommodatie voor evenementen etc. in Rotterdam; 171. de oudere (Lat. afk.); 
172. rivier in Friesland; 173. naam oud-international; 175. familielid; 177. opmerkzaam; 
179. werpstrik of werptouw; 180. afscheidsgroet; 181. Nederlands beste voetballer ooit; 
183. deel van hals; 185. vrouwtjesschaap; 186. scheepsverblijf; 189. beteuterd; 191. met 
weinig verstand; 193. hoofdstad van Oekraïne; 195. plaats in Duitsland; 197. iedere; 199. 
kampeerverblijf; 202. (koor)dans; 204. harddisk (afk.); 206. vrolijk; 207. bedrijfs-eco-
noom (afk.); 209. Nederlandse Omroep Stichting (afk.); 211. heden; 212. all-risk (afk.); 
213. rijschool (afk.); 215. titel (afk.); 216. ten laatste (afk.); 218. per expresse (afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 77 78

79 80 81 82 83 84 85 86 87

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

98 99 100 101 102 103 104 105 106

107 108 109 110 111 112 113

114 115 116 117

118 119 120 121 122 123 124 125

126 127 128 129 130 131 132 133 134

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

147 148 149 150 151 152 153 154

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

167 168 169 170 171 172 173 174

175 176 177 178 179 180 181 182 183

184 185 186 187 188 189 190 191

192 193 194 195 196 197 198 199 200

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

211 212 213 214 215 216 217 218

219 220 221

69 137 202 117 10 183 166 70 86 150 46 17 31 191 1 178 103 73 49 55 138 119

?

WK VOETBAL 2010 ZUID-AFRIKA

Puzzel mee en win !!!
De voetbal gekte is begonnen. Bij het schrijven van dit stuk wordt de eerste wedstrijd van het WK gespeeld. A.s. 
maandag mag ‘ons’ Oranje de eerste uitdaging aan gaan tegen Denemarken. De uitslag van de vorige puzzel had 
alles met de oranjegekte te maken:

Rotterdam komt in de Oranjestemming
De volgende winnaars krijgen het boek  Brandgrens thuisbezorgd:

C. Buchner, Rotterdam
M. Jongeneel, Rotterdam
R. en H. Nefkens, Rotterdam
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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!(6) 

Zoekt u
een luxe levensloop-

bestendig driekamer-
appartement (100 m2) met 

zeer groot balkon?
Dat kan bij de goudkust 

van Hillegersberg, vlakbij 
Humanitas-Akropolis!

Met alle service en zorg en 
veel activiteiten!

Vraagprijs: € 329.000 k.k.
Informatie:

Harry Scheffers:
010 - 461 52 67

De heer en mevrouw Van  Zwol-Krijgsman

De heer Van Zwol is 102 jaar oud en zijn vrouw 98. Zij wonen in de Nancy 
Zeelenbergflat in Carnisse (Charlois). De bedoeling was om met de heer 
Van  Zwol een praatje te maken voor de rubriek ‘Lang zullen ze leven!’, 
maar zijn vrouw werd ziek, kwam in bed te liggen en overleed na een kort 
ziekbed.
De dag vóór haar overlijden was er een vrijwilligster naar het echtpaar 
toegegaan om meneer even de kans te geven naar buiten te gaan.
Het duurde iets langer dan ze had verwacht, maar daar kwam hij toch 
weer, zijn rollator vol met fluitenkruid uit het park. Zelf geplukt.
Hij zei: ‘Vroeger plukte ze dit altijd zelf, nu heb ik het voor haar gedaan!’ en 
zette ze op hun nachtkastje. De volgende dag is mevrouw in zijn bijzijn 
rustig ingeslapen.
 februari1912  ... 23 mei 2010

Humanistisch Café sluit seizoen af 
met klezmermuziek op 24 juni!
 

In het afgelopen 
seizoen kwamen 
vele steeds weer 
inspirerende on-
derwerpen aan de 
orde in het Huma-
nistisch Café. We 

nodigen Iedereen uit het sei-
zoen gezamenlijk af te sluiten, 
na te praten en vooruit te kij-
ken.
Het Humanistisch Café is een 
gezellig praatcafé, waar gedis-
cussieerd wordt rondom een 
thema. Het is voor iedereen 
die het leuk en belangrijk 
vindt om anderen te ontmoe-
ten door over de grenzen van 

de eigen directe leef-
omgeving heen te 
kijken. Omdat samen 
eten uitnodigt tot 
een gesprek met de 
ander, serveren we 
een maaltijd. 
Het Humanistisch 
Café is een initiatief 

van verschillende Rotterdamse 
Huma  nistische organisaties. Elke 
laatste donderdag van de 
maand wordt er een Humanis-
tisch Café gehouden, elke keer 
met een ander thema en een 
andere spreker: een weten-
schapper, kunstenaar, filosoof of 
andere deskundige. In de maan-
den juli en augustus is er geen 
Humanistisch Café.
Datum: 24 juni 2010. Aan-
vang:18.00 uur. Locatie: ‘De Zin-
gende Zeeleeuw’, Sint-Jobskade 
140 (Müllerpier), 3024 EN Rot-
terdam (bereikbaar met tramlijn 
8). Kosten: € 7,50 inclusief maal-
tijd (ook vegetarisch) en drankje
Meer informatie: John Brobbel, 
010 - 481 00. 29 of kijk op www.
humanistischcafé.nl

De muzikanten Arent te Kloese en Rob Zilverberg zijn veel-
zijdig en bevlogen. Zij spelen allerlei soorten muziek, maar 
voor het Humanistisch Café op 24 juni hebben zij een speci-
aal klezmer-muziekprogramma gemaakt. Klezmermuziek is 
het meest bekend als vrolijke Joodse feestmuziek voor brui-
loften. De wortels van die feestmuziek liggen ver achter ons, 
bijna tot aan het begin van onze jaartelling. De naam klezmer 
stamt echter uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Niet al-
leen zullen Arent en Rob klezmermuziek ten gehore brengen, 
ze vertellen ook over hun muziek, waar deze vandaan komt, 
welke invloeden deze in zich draagt en welke rol klezmermu-
ziek nu nog speelt.

derwerpen aan de 

Humanitasvoetballer beste speler
op internationaal toernooi

Iedereen welkom
op 19 juni in Rockanje

Open dag woonzorg-
centrum Stuifakkers

Woonzorgcentrum Stuifak-
kers in Rockanje zet zaterdag 
19 juni de deuren wijd open. 
Iedereen kan tijdens deze 
open dag tussen 11.00 en 
15.00 uur het nieuwe gebouw 
van binnen en van buiten be-
kijken. Medewerkers van de 
Catharina Stichting en Huma-
nitas staan klaar om belang-
stellenden te informeren.

Aan ‘Stuifakkers’ op de hoek van 
de Briggemandreef en de 
Dwarsweg wordt al heel lang 
hard gewerkt. De bouw is nu zo 
ver gevorderd dat we een goe-
de indruk van het gebouw kun-
nen krijgen. Op de open dag is 
een route uitgestippeld die een 
goede indruk geeft over hoe 
het eruit komt te zien. Behalve 
een rondgang door het ge-
bouw, kan ook een kijkje wor-
den genomen in verschillende 
appartementen.

‘Stuifakkers’ is een modern 
complex voor senioren. Naast 
levensloopbestendige wonin-
gen, zijn er voorzieningen als 
een theater en een eigentijds 
restaurant. Ook vestigen zich 
een kapper en een fysiothera-
peut. Uiteraard zijn deze voor-
zieningen toegankelijk voor be-
woners én mensen van buiten. 
‘Stuifakkers’ is naast een woon-
gebouw vooral ook een leven-
dige ontmoetingsplek in Roc-
kanje. 

Er zijn nog enkele woningen be-
schikbaar in de middeldure 
huursector. Tidens de open dag  
is het mogelijk om in te schrij-

ven. In het nieuwe centrum reali-
seren we ook een kleinschalige 
woonvorm voor dementerende 
ouderen. Onder het hoofdge-
bouw komt een parkeergarage 
en een ruimte voor onder andere 
scootmobielen en fietsen.   De 
verwachting is dat de eerste be-
woners in september hun intrek 
kunnen nemen in ‘Stuifakkers’.
De huidige en toekomstige ou-
deren willen graag de zelfstan-
digheid en de regie over hun ei-
gen bestaan behouden. Daar-
naast wenst men anno 2010 
meer wooncomfort.

In ‘Stuifakkers’, waar sprake is 
van een scheiding tussen wo-
nen en zorg, wordt maximaal 
ingespeeld op deze vraag. Na 
Leemgaarde, is ‘Stuifakkers’ het 
tweede moderne wooncomplex 
voor senioren in de gemeente 
Westvoorne.  Tijdens de open 
dag kan iedereen met eigen 
ogen zien hoe dit ‘nieuwe wo-
nen’ in woonzorgcentrum ‘Stuif-
akkers’ is vormgegeven.
Voor meer informatie: Humanitas 
woonmakelaar Coby Bosker, 
telefoon 010 - 461 51 24 of
CBosker@stichtinghumanitas.nl

De medewerkers van Humanitas zetten natuurlijk altijd hun beste 
beentje voor. Dat dit niet beperkt blijft tot de collega’s in de zorg 
bewees Chaw Fung Cheung, DTP-er bij de huisdrukkerij van Huma-
nitas. Hij zorgde voor een ware sensatie tijdens het Vierde Interna-
tionale Doven Toernooi minivoetbal op 29 mei in het Griekse Thes-
saloniki. Chaw Fung werd niet alleen uitgeroepen tot de beste spe-
ler van het toernooi door maar liefst achtmaal te scoren, maar be-
zorgde daarmee de Nederlanders ook nog eens de eerste plaats 
boven topteams uit Griekenland en Bulgarije! Humanitas kan dus 
met recht trots zijn op haar kampioen!
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