
Ook al vaart de Rotterdam nooit meer 
uit, het schip is nog steeds ’Het symbool 
van kracht en vooruitgang’. Zoals op 
een affi che in de tentoonstellingsruimte 
valt te lezen. Een symbool ook met een 
toekomst. De belangstelling vanuit de 
zakelijke markt is nu al uitstekend. 

Te gast
Als we zondag her en der oud-mede-
werkers spreken, krijgen we soms bijna 
kippenvel. Wat genieten ze allemaal van 
dit middagje op ’hun’ Rotterdam. On-
verwachte ontmoetingen vinden plaats 
in de trappenhuizen en vele gangen, 
maar vooral in de prachtig gerenoveerde 
’rooms’. Meegekomen echtgenotes of 
andere familieleden kijken glimlachend 
toe. Ach ja, die verhalen hebben ze al zo 
vaak gehoord.

Terwijl genoten wordt van koffi e met 
heerlijke donuts, later komen ook schalen 
met belegde broodjes voorbij, praten we 
onder anderen met Wim Brouwer (80 
jaar). Zijn donkerblauwe blazer, stropdas 
met embleem en gouden speldje doen 
vermoeden dat hij iets speciaals heeft 
met de HAL. Dat klopt, hij is lid van De 
Lijn, de vereniging van oud-medewer-
kers. Wim roept al snel zijn tweeling-
broer Kees erbij, want ook die heeft vele 
jaren bij deze maatschappij gewerkt. 
Net als hun vader en opa. De broers 
hebben onder meer op de Maasdam en de 

Westerdam gevaren. Kees als elektricien, 
Wim als hofmeester. “Maar niet beiden 
op hetzelfde schip, want dat mocht toen 
niet.” Later zijn ze aan de wal gegaan, 
maar de HAL zit nog steeds in hun hart, 
getuige hun inzet voor het infocentrum 
van vereniging De Lijn. Het tweetal is 
zeer onder de indruk van de Rotterdam. 
Wim: “Ik geniet hier enorm van. Het is 
net een reünie. Echt geweldig om hier te 
zijn. Het voelt als mijn Rotterdam!” 

Even buiten
We wandelen verder en komen in de the-
aterzaal. Daar zorgt shantykoor Barend 
Fox van de Brandweer Rotterdam voor 
een gezellige sfeer. Vervolgens stappen 
we naar buiten op het promenadedek. Zo 
moet dat dus hebben gevoeld als je met 
zo’n schip meeging en afscheid nam van 
de familie op de kade. Het is koud en 
guur, dus even snel die frisse neus halen, 
genieten van het schitterende uitzicht 
over Rotterdam en de rivier.
Binnen laten we ons weer verwennen 
door de gastvrije bediening en treffen 
we Gerrit Winterswijk (90). “Ik geniet 
echt van deze dag. Het schip is prachtig 

opgeknapt. Zojuist heb ik nog iemand 
gesproken waar ik 70 jaar geleden mee 
op hetzelfde schip heb gevaren. Ik heb 
vooral op vrachtschepen van de HAL 
gevaren. Eerst als matroos en later als 
bootsman. Toch heel iets anders dan op 
dit schip varen. Wij vonden dat geen zee-
lui. Passagiersschepen beconcurreerden 
elkaar fl ink en daarom boden ze zoveel 
luxe aan zoals balzalen, een arts en zo.”
  
Veranderd
Al we verder door de diverse zalen strui-
nen, genieten we van de vele kunstuitin-
gen in tal van vormen en stijlen. Na even 
stilgestaan te hebben bij het werk met de 
ook nu nog toepasselijke tekst ’Sterker 
door Strijd’ treffen we op een bankje 
Cor van der Woude en Theo Braem. Het 
tweetal heeft op vele schepen van de 
HAL gevaren. Cor herkent de Rotterdam 
van toen: “Veel is hetzelfde gebleven, 
maar er zijn ook dingen veranderd. 
Waar nu al die rekken met jassen staan, 
was vroeger de dining-room. Ik was 
chef-slager en toen ik vandaag aan boord 
stapte ging ik eerst even op zoek naar 
de keuken. Die zat op alle schepen bijna 

altijd onderin, maar nu niet meer.” 
Theo wilde ook naar zijn oude werkplek, 
de machinekamer, maar deze was niet 
voor een bezoekje beschikbaar. De bo-
venste lagen, waar vroeger de hutten van 
de bemanning waren, doen nu dienst als 
kantoorruimten. De passagiershutten zijn 
onderdeel van het Cruise-hotel.
Het tweetal wisselde vervolgens allerlei 
ervaringen uit over hoe het er aan toe-
ging aan boord bij storm. 
“Nou, dan moesten we ons echt vast-
houden als we in de machinekamer 
bezig waren. Ik weet nog dat de tafeltjes 
in de dining-rooms extra zwaar waren 
vanwege de beweging van het schip bij 
storm”, aldus Theo. 
Cor vult aan: “Soms konden we geen 
eten klaar maken vanwege het slechte 
weer. We hebben het een keer meege-
maakt dat al het vlees op de grond lag. 
Ja, het was een geweldige tijd.”

Bab Riem Vis

(Op pagina 14 en 15 een special 
met verhalen over de Rotterdam)
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www.vanderspekuitvaart.nl
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Bereken uw situatie...
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Waar u ook verzekerd bent
Kwaliteit, Keuzevrijheid en Zekerheid

Voor de bijna 3000 voormalig  
medewerkers van de Holland 
Amerika Lijn en leden van 
vereniging De Lijn zal zondag 
31 januari 2010 nog lang een 
bijzondere dag blijven. Op 
uitnodiging van de directie van 
het voormalig stoomschip Rot-
terdam kregen zij de ’primeur’ 
en mochten bekijken wat de 
afgelopen tijd, ondanks de 
nodige tegenslagen, aan die 
kade in Katendrecht tot stand 
is gebracht. De complimenten 
waren talrijk, maar het werd 
vooral een dag waarop heel 
veel herinneringen opgehaald 
werden aan ’die tijd van toen’.

Het stoomschip Rotterdam; 
Symbool van kracht en vooruitgang

Deze week o.a.:
  De sigaren-
  winkel van
  Leo de Groot

 - Pag 11

 Herinneringen
 van Rotterdam-
 mers aan
 de Rotterdam
 

 - Pag 14 en 15

  Dick Lockhorst
 en Lionel Martijn
 nemen
 carnavallend
 afscheid van
 Charlois

  - Pag 19

  Speciale vrienden-
 aanbiedingen
 - Pag 13

- Het stoomschip Rotterdam bood al een prachtige aanblik toen het nog in het dok lag.  -

Pasfoto’s aan huis?
Bel: 010 214 39 52

BETAALKAARTEN - COMPANYCARDS - SPORTHAL - REISDOCUMENTEN
RIJBEWIJS - SCHOOLPAS - ZORGVERZEKERINGPAS

PASFOTO-ORGANISATIE.NL
PASFOTO’S OP LOCATIE DOOR HEEL NEDERLAND

HOOGSTRAAT 29 - 33, ROTTERDAM, TEL.: 010 - 214 39 52

Rectificatie
In de uitgave van 26 januari publiceerde De Oud-Rotterdammer een interview 
dat Bab Riem Vis met Hans de Vlaming had over zijn grote hobby; het autobus-
bedrijf Van Gog. Door een misverstand is in dat verhaal een onvergeefl ijke fout 
geslopen. Bab Riem Vis had een opmerking van Hans de Vlaming kennelijk 
niet goed begrepen en schreef daardoor dat Kees de Koning en Jan Compeer, 
die Hans hebben geholpen bij zijn verzameling, beiden zouden zijn overleden. 
Geheel ten onrechte, want Kees de Koning blijkt springlevend en in goede doen. 
Uiteraard kunnen wij niet anders dan ons duizendvoudig verontschuldigen en 
Kees nog vele jaren in goede gezondheid wensen.

Redactie De Oud-Rotterdammer   
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Bij aankoop van een fauteuil is
deze advertentie 100,- euro waard!*

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

Henk Speksnijderstraat 8, 3067 AC Rotterdam Alexanderpolder
(naast Burchthuys, bij winkelcentrum Het Lage Land)
Openingstijden di. t/m vr. 09.30 - 17.30 uur, za. 10.00 - 17.00 uur
Telefoon 010 - 456 72 80   Internet www.zitwel.nl

Gratis
voor de deur 

Bij aankoop van een fauteuil is

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

Deze
advertentie is

100
waard!

EURO

• Meer dan 100 fauteuils
• Vakkundig zitadvies
• Zitten op maat
• Ophaalservice

Meer keuze,
meer kwaliteit,
meer zorg

elektrisch
verstelbaar vanaf

895
EURO

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

100100
waard!waard!

100EURO100100EURO100• Ophaalservice

*Geldt niet voor actieaanbiedingen

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

vanaf

495
EURO

Relaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuilsRelaxfauteuils | Ergonomische zitmeubelen | Sta-op fauteuils

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

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies Rotterdam e.o.

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

Dag en nacht bereikbaar

Rouwkamers voor permanent bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84 (24 u p/d)

UITVAARTVERZORGING
 
VAN MOURIK BV
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Cox Column

Zelfs koningin Beatrix  kon het niet 
laten in 1984 de Oranjeboomstraat te 
betrekken bij  een werkbezoek. Ook 
zij zal ongetwijfeld gedacht hebben, 
die bijzondere straat “op” zuid, waar 
iedereen het over heeft, wil ik ook eens 
zien. Dat groenteboer De Waard werd 
uitgekozen lag voor de hand. In vele 
wijken van zuid was wel een groente-
boer De Waard te vinden. Een goed, 
betrouwbaar bedrijf. En dan natuurlijk 
de bakkerij van W.Jansse Wz niet te 
vergeten. In een rij van acht panden, 
gemetseld van witte tegels, was het een 
blikvanger. In mijn jeugd dacht ik, als 
ik daar met de tram langs kwam: ”Die 
mijnheer Jansse Wz. moet wel heel rijk 
zijn.”
Bij de sigarenwinkel van Leo de Groot 
werd mijn vader in 1907 in het achter-
huis geboren als jongste van een gezin 
van vier kinderen. Mijn grootvader, 
Tinke, was zetbaas, of beheerder van 
die sigarenwinkel. Het was een winkel, 
zoals er vele waren, in eigendom van 
het tabak- en koffi ebedrijf Van Ros-
sum. Hij verkocht sigaren en ander 
rookgerei, maar ook, zo dat heette snuf, 
een soort drug die in de neus werd 

opgesnoven. Daarnaast natuurlijk kof-
fi e en thee van Van Rossum. Het logo 
van dat merk kent u nog wel. Een man 
in het schandblok geslagen waar een 
zeer hoog geplaatste edelman bij staat 
met lange witte pijp. De veroordeelde 
mocht als verzoening even aan zijn 
lange pijp lurken: Van Rossum Troost.

Mijn grootvader ging met pensioen 
toen ik geboren werd, rond 1935. Ik 
weet het niet zeker, maar ik denk dat 
Leo de Groot de winkel direct heeft 
voortgezet. Daarna is het postagent-
schap toegevoegd. Aan de linker-
kant de sigarenwinkel en rechts het 
postagentschap. Een drukke winkel kan 
ik me nog herinneren, want postza-
ken moesten daar allemaal worden 
afgehandeld. Mijn herinnering is uit 
de jaren 60. De twee broers van mijn 
vader, Wim en Henk hadden een ander 
beroep gekozen. Hun zus Suus trouwde 
met Piet Molenaar. Wim was chef van 
het staalmagazijn bij scheepswerf Piet 
Smit en Henk metaalbewerker. Wim 
Tinke heeft bijna zijn hele leven op 
Feyenoord gewoond . Mijn vader Kees 
was een administratieman. Via een 

baantje bij de Holland Amerika lijn 
heeft hij ook nog bij Piet Smit gewerkt 
als correspondent, maar werd in 1932 
ontslagen. Na maanden zoeken naar 
een andere baan is hij verzekeringen 
gaan verkopen. Dat bleek na vele moei-
lijke jaren een succes. Het bedrijf is in 
de loop der jaren gegroeid en bestaat 
inmiddels 77 jaar.

In het artikel over de Oranjeboomstraat 
wordt de ambachtschool Nicolaas 
Witsen gememoreerd. Daar liggen mijn 
wortels en herinneringen. Even na de 
oorlog moest ik kiezen voor een vak. Er 
werd voor mij gekozen, scheepbouw. 
Zelf had ik er niets mee, maar je moest 
wàt. Directeur Piet Klapwijk kan ik me 
nog goed herinneren. Van hem mocht 
ik een steen onthullen toen de school 
offi cieel in gebruik werd genomen. Van 
de leraren in het artikel ken ik alleen de 
heren Bakker en Reijnhout. De andere 
zijn wellicht  van later datum. Als 
werkstuk werd er een jacht gebouwd. 
Ieder vak werkte daaraan mee; de plaat-
werkerij, de afdeling timmeren en de 
afdeling draaierij en machinebouw.
De eerste nationale tentoonstelling na 

de oorlog in Rotterdam was Ahoy. In 
het park aan de Parkhaven was een 
stand opgebouwd van de Nicolaas Wit-
senschool. Daar konden de bezoekers 
zien hoe belangrijk het was dat er weer 
schepen werden gebouwd in Rotter-
dam. Op die tentoonstelling werd ook 
het gebouwde jacht ten toon gesteld. 
Op de foto staat trots de heer Bak-
ker. Onder zijn leiding was dit schip 
gebouwd. Na mijn technische opleiding 
en wat omzwervingen bij eveneens 
Piet Smit tekenkamer scheepsbouw, 
Batenburg elektrotechniek en verkoper, 
ben ik in de voetsporen van mijn vader 
getreden en heb in 1955 een beschei-
den assurantiekantoortje opgezet, dat 

in 1967 fuseerde met het bedrijf van 
mijn vader tot een VOF. Inmiddels 
is dit kantoor vanaf de Hillevliet in 
Zuid uitgegroeid tot een fors bedrijf in 
Barendrecht en Rotterdam. 
Dit verhaal vindt zijn oorzaak in het 
noemen van Leo de Groot, sigaren-
winkel aan de Oranjeboomstraat. Het 
zou mooi zijn als ik nog iets van deze 
familie zou horen.

Piet Tinke
Barendrecht
ptinke@hetnet.nl 

De sigarenwinkel van Leo de Groot
In de zeer gewaardeerde De Oud-Rotterdammer van 22 december 2009 las ik over de geschiedenis van 
de Oranjeboomstraat, inmiddels in heel Nederland bekend door Gerard Cox ‘Toen was geluk nog heel 
gewoon’. Vrijwel alle branches werden in de Oranjeboomstraat vertegenwoordigd door hard werkende 
middenstanders zoals: Storm en Ranke, Van Loon voor de nodige ontspanning in muziek, Coöperatie, 
RMI (maar daar gewoon Erremie), groenteboer Lantinga, Vivowinkel en vele cafés.

- De heer Bakker trots bij het jacht Nicolaas Witsen -

Inspecteur Vlijmscherp

We hebben weer gekozen voor een Ant-
werps stuk, “een comedy om te lachen”, 
want zoals Annie Schmidt geschreven 
heeft: “Lachen mag van God”. Ik ben 
er overigens al jaren van overtuigd dat 
het heel wat moeilijker is mensen aan 
het lachen te krijgen dan aan het huilen. 
Als ik bij mijn vriendinnetje zit en ik zie 
de een of andere soap voorbij komen, 
er zijn er heel wat, bijvoorbeeld ‘As the 
world turns’, en niet te vergeten ‘The 
bold and the beautifull’, dan komt er een 
half uur lang een partij ellende voorbij, 
moord, geldproblemen, relaties die stuk 
lopen, ik houd dat niet vol, ik word daar 
zó neerslachtig van. En ik denk dan ook, 
met alle respect, dat is niet zo moeilijk. 
De ene echtscheiding na het andere fail-
lissement, dat is wat anders dan grappen 
bedenken, leuke dialogen verzinnen, 
situaties uitvogelen waar kolderieke 

dingen in gebeuren. Hoe komt het toch 
dat een hoop mensen daar hun neus voor 
ophalen? En hoe komt het toch dat zo’n 
hoop mensen aan die ellende verslingerd 
zijn?
Nou ja, bij ons wordt het gewoon ’n 
avondje lachen. Het is weer een stuk van 
Ruud de Ridder, die daar in Antwerpen 
zijn eigen fantastische theater draait, en 
we hebben natuurlijk alles overgezet in 
het Rotterdams. In het Antwerps heet het 
stuk ‘Madame Claxon’, hetgeen zoveel 
wil betekenen als dat mevrouw haar 
mond niet kan houden en al het nieuws 
rond bazuint. Wij hebben met de titel 
willen benadrukken dat mevrouw overal 
haar neus in steekt en overal onraad 
vermoedt, vooral bij de buren. Dat 
Antwerps ‘vertalen’ is verrukkelijk. Als 
daar het echtpaar voor een dichte deur 
en zonder sleutel komt te staan, herhalen 

ze tientallen malen tegen elkaar “Nou 
zijn we kleer hè, nou zijn we kleer…” 
Moet u straks Evalise Geerlings en Paul 
van Soest tegen elkaar te keer horen 
gaan: “HIJ is fi jn… hij is zeker fi jn… 
hij is fi jn zeg… hij is hartstikke fi jn…” 
Hoewel we dus nog drie weken hebben, 
kan ik niet wachten tot we publiek in de 
zaal hebben dat van zijn stoel valt van 
het lachen. Dan hebben wij toch zo’n 
heerlijk vak. Dat is wat ik de acteurs ook 
voorhoud; wees blij dat je dit mag doen, 
ook al repeteren we in een ijskoude hal, 
waar het decor opgesteld staat, en staan 
tegen het eind van de dag zo’n beetje de 
bloemen op je handen. Wat zal het straks 
heerlijk zijn de mensen te laten lachen, 
en ze even hun sores te laten vergeten.
Want sores is er genoeg. Als ik het 
goed begrijp, gaan na de banken nu de 
LANDEN omvallen. En zijn wij, als 
het een beetje tegen zit, met onze Euro 
mooi de lul. En het gajes dat overal voor 
verantwoordelijk is zijn handen maar in 
onschuld wassen. Voor zover ze niet, als 
Dagobert Duck, op hun berg geld ons 
zitten uit te lachen en sliep uit zitten te 
spelen. Dan wordt er weer een commis-
sie ingesteld, en krijg je weer de pijnlijke 
situatie dat onze Tweede Kamerleden 

gewoon geen partij zijn voor dat volk. 
Kijk ze achter die tafel zitten, met nauw 
verholen minachting voor de vragenstel-
ler betogend dat zij er niets aan konden 
doen, en nee, natuurlijk hebben ze he-
lemaal niks verkeerd gedaan. De ergste 
was natuurlijk de grote staatsman Wim 
Kok. Een niet onaanzienlijke partijge-
noot van hem noemde zijn optreden 
“verbijsterend”. Daar zat de man, door 
de vakbond groot geworden, en toen ie 
daar nog van was de eerste om tegen 
“excessieve zelfverrijking “ te fulmi-
neren, nu het gegoochel met miljoenen 
voor een paar enkelingen te verdedigen. 
Het was om misselijk van te worden.

Wij zijn aan het repeteren. 27 Februari aanstaande gaat Het 
Echt Rotterdams Theater in première in het Zuidpleintheater 
met het stuk ‘Inspecteur Vlijmscherp’. Voortbordurend op het 
succes ‘Au, au, au, me rug’ dat vorig najaar in het onvolprezen 
Oude Luxor voor de televisie werd opgenomen voor omroep 
Max en dat vermoedelijk met Ouwejaar zal worden uitgezon-
den. Als u daar niet bij geweest bent, mag u het deze keer 
zeker niet missen.



AANWINSTde v.o.f.

Timmerbedrijf

Wij verzorgen voor u:
● Dakkapellen

● Keukens

● Kozijnen, ramen en deuren 
 (kunststof en hout)

● Aanbouw en verbouwingen

● En al het andere timmerwerk
Neem gerust contact met 
ons op voor meer informatie

C. Van Vianen 
Mob: 06-53782174

Brinkmanstraat 15 
3067 TA Rotterdam 
Tel.: 010 - 251 87 82
Web: www.de-aanwinst.nl  
Email: info@de-aanwinst.nl

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

 Els Hazelhof   |   tel: 015–8894807 
www.40plusrelatie.nl 

Valentijn is samen zijn!

40Plus
Relatie

Relatiebemiddeling voor singles van 40 tot 85 jaar!

Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

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

Boezemsingel 35
3034 EC Rotterdam

t (010) 280 52 80

Goetzee DELA

vertrouwde 
uitvaartverzorging

Elke dag op reis, 
zonder autorijbewijs

Stil, stiller, stilst ................ én wij bieden meer.

www.Brommobiel.nl
Brommobielcentrum Both ● Tiendweg West 14

2941 EP Lekkerkerk ● Tel. 0180-661551



Uit Nieuwerkerk aan den IJssel kreeg ik 
een brief, waarin de schrijver opmerkt, 
dat ik altijd dezelfde personen citeer bij 
de oplossingen. Als dat inderdaad zo is, 
kan ik u verzekeren dat dit geenszins de 
bedoeling is. Per foto krijg ik honderden 
oplossingen; deze lees ik allemaal. Ik 
neem dus kennis van honderden namen. 
Geloof me, als ik de ‘uitverkoren’ inzen-
ders van de WWDN-foto 109 publiceer, 
weet ik echt niet meer wie bij oplossing 
106, 107 en 108 genoemd zijn.
WWDN-foto 109 was de Rosespoor-
straat tussen de Oranjeboomstraat en 
de Rosestraat, gezien vanuit de richting 
Persoonshaven.

H. Bello (Spijkenisse): “Voor mij was 
foto 109 geen probleem, het was de 
Rosespoorstraat. Op de hoek van de 
Rosestraat zat café Rob Bens. In 1922 
ben ik in de Rosestraat geboren, ik heb 
daar gewoond tot de boel werd gesloopt. 
Van 1936 tot 1942 liep ik elke zomer-
avond door de Rosespoorstraat, om 
te gaan zwemmen in de Maas aan de 
Persoonshaven bij het steiger tussen de 
gashouders.”
R.L. Lichtert (Ridderkerk): “Dit zou de 
overweg kunnen zijn in de straat tussen 
de Oranjeboomstraat en de Rosestraat in 
Rotterdam-zuid.”
P. Schenk: “Ik ging altijd bij Van 
Campenhout groente en fruit halen. Een 
stukje verder had je visboer Zwittink, 
die had goede vissoorten. Op de hoek 
kon je sigaren en sigaretten halen. De 
spoorbomen werden bediend vanuit dat 
spoorhuisje; die bomen waren altijd dicht 
in verband met de vele olietreinen.”
E.R. van Leeuwen: “Vanaf mijn geboorte 
in 1932 tot vlak ná het grote bombar-
dement in 1940 heb ik daar gewoond. 
Wij zijn in 1940 naar Ijsselmonde 
verhuisd; mijn ouders waren bang dat de 
gasfabriek in Feijenoord gebombardeerd 
zou worden. Wij woonden op de tweede 
étage boven een viszaak. Als de dag van 
gisteren herinner ik me, dat in mei 1940 
de hele Oranjeboomstraat volstond met 
Duitse tanks. Ook de rode lucht ná het 
bombardement vergeet ik nooit. Zulke 
dingen blijven je hele leven bij je.”
Mevrouw De Jong-de Gravés uit Ridder-
kerk vraagt “Is dit de Rosespoorstraat?” 
(Het antwoord is ja! AvdS).

Gurol Terman: “lk herken het omdat ik 
in de jaren 70 woonde in de Rosestraat 
op nummer 88. Toen zat ik op lagere 
school De Dukdalf aan de Persoons-
haven. Dagelijks liep ik naar school en 
terug. lk kon kiezen; over de Oranje-
boomstraat of via de Rosestraat. Bij de 
tweede keuze bestond het risico dat de 
spoorwegovergang dicht was. Hierdoor 
kon je te laat komen. Een sigarenzaakje, 
waar je ook snoepjes kon kopen, was een 
van de adressen in de Rosespoorstraat 
die we bezochten. Ook herinner ik mij de 
luchtbrug voor voetgangers, die je had 
aan het eind van de Rosestraat richting 
Beijerlandselaan. Daar kon je lopend 
of met je fiets overheen. Later zijn we 
verhuisd naar de Oranjeboomstraat 101 
vanwege de afbraak van de Rosestraat. 
Toen had ik nog maar één route die ik 
kon lopen.”
 H.C.G.v.Mullem: “Foto 109 toont 
een stuk Rosespoorstraat vanuit de 
Oranjeboomstraat. In het midden van 
deze foto was tussen 1935 en 1945 een 
groentewinkel gevestigd van Van Dam. 
In die periode woonden mijn ouders met 
hun drie kinderen in de Oranjeboom-
straat 254 b, tweede etage. Beneden 
zat de fietsenzaak van de familie Smit, 
die beneden ons op de eerste etage 
woonde. Boven ons woonde de familie 
Van Kerkum met wiens zoon Gerard wij 
menig partijtje voetbal op het trottoir 
speelden.Wel oppassen voor oom agent. 
Het leukste was als Feyenoord in de 
kuip moest voetballen of de wedstrijd 
Holland/België werd gespeeld. Dan 
kwamen drommen voetballiefhebbers 
over de breedte van de Oranjeboomstraat 
naar het stadion. Mijn zus en ik gingen 
op de Heemskerkschool op de Persoons-
haven met als hoofdonderwijzer de heer 
Bedeker. Ook de winkel van de ouders 
van Jan van Vuuren was er al. Om de 
hoek van de Oranjeboomstraat even voor 
het tunneltje onder de spoorlijn, woonde 
de stationschef van Station-Zuid, de heer 
De Ruiter, wiens dochter Mieke bij mij 
in de klas zat.”
Aad de Knegt (Numansdorp): “Ik heb 
als kind in de omgeving van de raadfoto 
gewoond. Naar mijn gevoel waren de 
overwegbomen, (wij praatten altijd over 
‘de hekkies’), altijd dicht. Zo’n tien jaar 
geleden kocht ik het boek ‘Fijenoord’ 

van Rein Wolters; het lezen van deze 
uitgave was voor mij een hele beleve-
nis. Op alle bladzijden passeerde mijn 
jeugd. Ik ben nu bijna 75, maar weet mij 
de bombardementen in de oorlog nog te 
herinneren. Bij een aanval was ik alleen 
thuis. De meegemaakte angsten komen 
nu nog weleens terug in een enge droom. 
Het was een rotjeugd!”
Mevrouw Van Dongen-Schregardus, 
Prikkorf 145, 3192 ZB Hoogvliet dic-
teerde aan een goede kennis: “Dit is de 
Oranjeboomstraat met dwars daarop de 
Rosespoorstraat. Aan het eind daar-
van zie je het spoor van de trein naar 
Dordrecht. Ik kwam hier, rond 1933, als 
jong meisje wonen en ben van daaruit ge-
trouwd met de heer Van Dongen. Rechts 
zie je de sigarenwinkel van de familie 
Van Dalen, daarnaast de groenteboer en 
daarnaast de viswinkel. Verderop woonde 
een schippersgezin, de familie Booi, 
de dochter daarvan is getrouwd met 
de groenteboer. In de Rosespoorstraat 
woonde haar zwager Bekker en daarnaast 
zat groenteboer Soerland. In de oorlog is 
hij opgepakt en nooit teruggekeerd. Ook 
in de Oranjeboomstraat had je een joodse 
bakker; het gezin, vader, moeder en twee 
kinderen, zijn in de oorlog opgepakt en 
zoals zovele, nooit teruggekeerd. Jan 
van Vuren was de melkboer, hij ging 
met de kar langs de deur. Zijn kinderen 
heetten Pie, Sjaan en Jan. Kees Rietveld 
was daar knecht. Voor in de straat stond 
zo’n grote peperbus met allerlei reclame. 
Op de hoek was een kruidenierswinkel 
van de familie Liefvaart. Zij hadden 
een dochter en twee zoons. Ik woonde 
voor mijn trouwen bij mijn ouders in de 
Rosespoorstraat en ben na mijn trouwen 
in de Doklaan gaan inwonen op een 
zolderkamertje.”
J. de Heer (Zoetermeer): “Geen twijfel, 
dit is de Rosespoorstraat. Ik ben nu 87 
jaar, maar nog steeds als ik met mijn auto 
daar ben, denk ik aan een dag in 1944. 
Ik heb van 1929 tot 1980 op Feijenoord 
gewoond en gewerkt. Ik werkte op de 
Persoonshaven bij de RMI en op een 
dag vond er een raketaanval plaats op de 
spoorbaan. Daarbij kwamen een dokter 
en zijn twee kinderen om het leven en 
verloor Arie Hoimans een been.”
M.C. van Aalst: “Natuurlijk moet ik 
weten welke straat gevraagd werd. Ik 
heb daar gewoond. Rechts was een 
sigarettenwinkel en rechts daarvan een 

patatzaak. Als je links bij de spoorbomen 
ging, kwam je bij Station Zuid terecht. 
Daar was ook een restaurant en daar 
heeft mijn zus gewerkt. De andere kant 
op kwam je bij ‘mijn’ Clubhuis De Brug. 
Even iets anders: Ik spaar alles van 
vroeger van de Oranjeboomstraat en de 
Rosestraat. Nu mis ik nog foto’s van het 
rijtje winkels in de Rosestraat tussen de  
Steven Hogedijkstraat tot huisnummer 
140. Ook mankeert in mijn verzameling 
het stukje Oranjeboomstraat tussen Ste-
ven Hogedijkstraat en de winkel Storm 
& Ranke (Roentgenstraat). Wie kan mij 
helpen? (U kunt bij waarwasdatnou@
ditisrotjeknor.nl reageren op de vraag van 
Van Aalst. AvdS).

De 85-jarige S. Moulijn uit Capelle 
aan den IJssel mag ook weleens (weer) 
genoemd worden. Het is hoogst zelden, 
dat er geen aan alle kanten volgeschre-
ven briefkaart van Moulijn in mijn 
brievenbus valt. Heel opmerkelijk is, dat 
van die bijna 110 ontvangen oplossingen 
er maar drie fout waren. Altijd heeft deze 
inzender het goed; deze keer natuurlijk 
ook. Het frappante is, dat Moulijn bij 
elke gevraagde straat wel een herinne-
ring heeft. Als er goudkleurige drukinkt 
zou bestaan, werd zijn naam nu in goud 
afgedrukt!

waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 109” 

Nieuwe opgave no. 111

De eerdere 110 ‘Waar-was-dat-nou-opgaven’ bestonden altijd uit een foto van ‘toen’. 
Bij opgave 111 is dat anders. Ik kreeg een prachtige kaart toegestuurd van een 
lezer(es), waarvan ik nergens de naam kon vinden. Deze kaart liet een ets zien van een, 
mij ook zeer, bekend Rotterdams gebouw.
Tussen mijn kennismaking met dit gebouw in de jaren ’50 en mijn laatste bezoek in 
de 21e eeuw is de bestemming van het gebouw veranderd, maar de buitenkant is zeker 
niet onherkenbaar geworden.
Natuurlijk heb ik weer de vraag: Waar was dat nou?

Een foto op beeldschermformaat is te zien bij www.ditisrotjeknor.nl of 
www.deoudrotterdammer.nl .
Uw oplossingen, met herinneringen, 
anekdotes of zomaar gedachten gaarne vóór 29 februari 2010 per post zenden aan 
Waar was dat nou , Sint Jobsweg 20h, 3024 EJ  Rotterdam 
  
Het e-mailadres is  waarwasdatnou@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet. 
Het is zo moeilijk om een attentie naar een e-mailadres te sturen.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar 

NUTOEN

In de vorige ‘Waar-was-dat-nou’ vertelde ik over probleempjes, die ik 
soms als samensteller van deze rubriek tegen kom. U weet, dat ik vanuit 
voorraad werk en alleen nog maar een nummer invul, vóór de zaak naar 
de uitgever gaat. Zo ook met foto 109. Dat juist dié foto en omgeving in 
De Oud-Rotterdammer van 22 december 2009 door Rein Wolters in zijn 
Zuidhoekje uitgebreid was besproken, wist ik bij verzending (nog) niet. 
Dit heeft de inzenders niet in de weg gestaan; slechts een enkeling meld-
de, dat deze foto wel héél gemakkelijk was. De overgrote meerderheid 
schreef echter, dat het fijn was dat de krant nu eens aandacht schonk 
aan dit stukje Rotterdam. Toen wist ik het niet meer!



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

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

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

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

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

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

€ 595,00 p/set 
gratis bezorgen en monteren

     

Relax fauteuils met
opstahulp vanaf

€ 695,00
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Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits
of ‘n Lederen hoekbank

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

3 jaar garantie.
Levertijd: 2 weken. Bovenstaande prijzen zijn voor een standaard verf behandeling.
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. betaald u géén transportkosten

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

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T I M M E R M A N  N AT U U R S T E E N

V I E R BA N N E N S T R A AT  1
N I E U W E R K E R K
T E L E F O O N  ( 0 1 1 1 )  6 4 1 7 9 8

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

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

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

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

Al jaren het vertrouwde adres voor het 

ONTRUIMEN VAN WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN 

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

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

  De woning/bedrijfspand worden in de staat van oplevering 

  gebracht naar de eisen van de Woningstichting/familie/makelaar  etc.

VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

Nu met 10% Senioren korting

TANDHEELKUNDIGE INRICHTING

“Hogadent”
IJsselmonde

VOOR EEN GOED PASSEND 
KUNSTGEBIT

OF KLIKGEBIT OP IMPLANTATEN
(voor loszittende onderprothesen)

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

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

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

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

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT!!!

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam

Tel. 010-483 03 72

Openingstijden: maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, vrijdag 9.00 - 14.00 uur
Website: www.hogadent.nl
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Met de opschuiving van de AOW in twee etappes van een jaar naar 67 jaar is de herziening van ons pensioenstelsel nog niet gedaan. Ook zitten nog ‘errors’ in de bedrijfspensioenen. Een uitleg en een opinie 
van Hans  Roodenburg die jaren deel uitmaakte van een paritair bestuur van een middelgroot pensioenfonds.

Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&Opinie     Informatie

Maximalisatie aan verplicht bedrijfspensioen

Het meest logisch is dat de leeftijd 
voor ingang van het pensioen – 
misschien uitgezonderd dat van de 
zware beroepen – parallel aan de 
AOW mee zal opschuiven. Met deze 
nieuwe verslechtering zullen de thans 
55-jarigen of jonger te maken krijgen. 
Het zit er echter voorts dik in dat de 
carrièremakers en de topverdieners 
minder pensioenrechten via hun pensi-
oenfonds zullen gaan opbouwen en – 
indien zij dat wensen – meer zélf voor 
hun oude dag moeten gaan zorgen. 
Daar is ook niks mis mee, want zij 
zijn in het verleden door onze uit de 
hand gelopen verzorgingsstaat veel te 
veel in de watten gelegd. De discussie 
over de verdere aantasting van ons 
robuuste pensioenstelsel heeft nieuwe 
impulsen gekregen na het advies van 
de zwaarwegende Commissie Gouds-
waard aan minister Donner (Sociale 
Zaken). Goudswaard is tot de slotsom 
gekomen dat de bedrijfspensioenen op 
de duur onbetaalbaar worden door het 
steeds langer leven van de pensioen-
gerechtigden die ook een steeds hoger 
pensioen opbouwen. 

Knellen
In ieder geval kan de oorspronkelijke 
doelstelling bij lange na niet meer 

worden gehaald dat een werknemer op 
zijn 65ste inclusief AOW maximaal 
van 70 procent van zijn laatste (eind) 
loon waardevast (infl atiebestendig) 
nog minstens tien jaar kan gaan 
genieten. Aan die doelstelling, die ove-
rigens ook de meeste werknemers nu 
al niet meer bereiken, zou wellicht nog 
vastgehouden kunnen worden als het 
collectief – werkgevers en werkne-
mers – bereid zou zijn daarvoor extra 
bijdragen (premies) te leveren. Maar 
dat begint juist zwaar te knellen. 
Volgens minister Donner lopen de 
bijdragen van de werknemers en werk-
gevers nu al uit de hand. De AOW 
én het bedrijfspensioen vergen nu al 
circa 30 procent van de loonsom. Een 
extra lastenverzwaring, die vooral de 
jongeren zullen moeten opbrengen, is 
thans ook politiek onhaalbaar. 
Dus er moeten hoe dan ook aanvul-
lende bezuinigingen worden gevonden 
om het langlevenpensioen te kunnen 
betalen. Cynisch gesteld zou het 
probleem in één klap opgelost zijn als 
toekomstige ouderen gemiddeld na 
hun 65ste eerder dood zullen gaan.

Kanttekeningen
Toch zijn er kanttekeningen te 
plaatsen bij de nieuwe aanslag die ons 

pensioenstelsel serieus bedreigt. Een 
andere commissie, die van voormalig 
topbelegger Jean Frijns, heeft namelijk 
gerapporteerd dat de pensioenbestu-
ren in het algemeen er niet in zijn 
geslaagd de beleggingsverliezen door 
de recessie tot ‘normale’ proporties 
te beperken. Van de 112 miljard aan 
beleggingsverliezen van de fondsen 
was 20 miljard (van de naar schatting 
600 miljard euro aan pensioenkapitaal) 
onherstelbaar. Was dit bedrag niet ver-
vlogen, dan was het door de Commis-
sie Goudswaard geschetste probleem 
veel en veel minder geweest.
Het lastige is dat je voor deze fl aters 
niemand kan verantwoordelijk stellen. 
De verantwoordelijke vertegenwoordi-
gers van de deelnemers (werknemers 
en werkgevers) hebben naar eer en 
geweten in hun pensioenbesturen ge-
handeld. Hooguit zal hier en daar een 
directeur van een pensioenfonds die 
te onvoorzichtig te werk is gegaan op 
zijn nummer worden gezet of de deur 
worden gewezen (helaas te vaak nog 
met een mooie afvloeiingsregeling).

Middelloon
Een tweede kanttekening is dat zonder 
veel rumoer sinds de eeuwwisseling in 
de meeste (en grote) pensioenregelin-

gen het zogenoemde eindloonsysteem 
is veranderd in het mindere middel-
loonsysteem. In het eindloonsysteem 
werd inderdaad nog uitgegaan van een 
pensioen inclusief AOW bij meer dan 
40 dienstjaren van 70 procent van het 
laatstverdiende loon. Eigenlijk was 
dat deels onrechtvaardig. Want van 
de mensen die grote salarissprongen 
maakten (de carrièremakers, de snelle 
promovendi) moest het pensioen-
fonds enorme afstortingen doen op 
grond van het dienstjarenverleden 
(de zogenoemde backservice). Wie 
moesten die gelden mede opbrengen? 
Juist, alle anderen in het collectieve 
pensioenfonds, die niet van de car-
rièresprongen profi teerden. Daarvoor 
is het middelloonsysteem in de plaats 
gekomen, waarbij weliswaar nog col-
lectief wordt gespaard, maar waarbij 
geen onaanvaardbare inkomensover-
drachten plaatsvinden. In feite bouwt 
een ieder in een bandbreedte zijn 
eigen pensioendeel op en profi teert 
ieder evenredig van de zogenoemde 
sterftewinsten (mensen die voortijdig 
overlijden).

Maatregelen
Toch lijkt niet te ontkomen aan nieuwe 
maatregelen om het bedrijfspensioen 
robuust te houden. Op het gevaar af 
dat wij misschien te hard van stapel 
lopen, vermoeden wij dat er drie hoof-
ditems aan de orde zullen komen:
1. Het opschuiven van de pensioen 

 leeftijd ook voor bedrijfs-
 pensioenen tegelijkertijd met de  
 AOW.
2. De verhoging van het ingegane  
 pensioen en de opgebouwde 
 rechten meer in overeenstemming  
 brengen met de beleggings-
 resultaten van het pensioenfonds.
3. Misschien zelfs een 
 maximalisatie aan de pensioen 
 grondslag (het jaarsalaris na   
 aftrek van de franchise waarover  
 het bedrijfspensioen wordt opge- 
 bouwd). Mensen met hoge 
 salarissen (thans van pakweg meer  
 dan 70.000 euro per jaar) moeten  
 zelf  maar gaan sparen voor   
 hun oude dag als zij meer pensioen  
 willen hebben dan verplicht wordt  
 opgebouwd. Bijkomend voordeel:  
 een enorme besparing voor   
 ondernemingen, want die betalen  
 nu nog vaak tweederde van de  
 benodigde premies.
Tenslotte. Zelfs met al deze ver-
slechteringen, die per individu nogal 
kunnen uiteenlopen, is het pensioen 
voor de meeste werknemers nog zeer 
welvarend in vergelijking met de ge-
neraties van vroeger en zal er voor de 
(blijvend) laagstbetaalde werknemers 
niet zoveel veranderen. Inderdaad de 
hoogste bomen zullen de meeste wind 
vangen! Maar die kunnen ook het best 
voor zichzelf zorgen. Zij hebben het 
verplichte pensioenstelsel alleen maar 
als basis nodig.

Na het vrijwel zeker opschuiven van de AOW-leeftijd in 2020 en 2025 staat nu ook de tweede 
trap in ons pensioenstelsel, de verplichte bedrijfspensioenen voor werknemers, ter discussie. 
In de komende maanden zullen daarover hevige politieke debatten worden gevoerd. Maar nu al 
staat vast dat ook aan de bedrijfspensioenen gesleuteld gaat worden.

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       
Erf- en schenkingsrecht

Andere erfgenamen
pesten of meewerken?
Een oom met wie ik vijftig jaar geen 
contact heb gehad, is twee jaar gele-
den overleden. Nu word ik door een 
notariskantoor aangeschreven als 
één van de aangewezen erfgenamen 
met de vraag of ik (benefi ciair) wil 
aanvaarden, verwerpen en/of een 
boedelvolmacht wil geven. Wat be-
treft de omvang en samenstelling van 
de nalatenschap is mij niets bekend. 
Om bepaalde familiaire redenen wil 
ik mij helemaal niet met deze zaak 
inlaten. Dat heb ik het notariskantoor 
laten weten. Hierop is mij telefonisch 
gemeld dat ik wettelijk verplicht ben 
mee te werken. Wat is uw advies?

Het is nogal eenvoudig. U moet de 
nalatenschap benefi ciair aanvaarden. 
Dat betekent dat u pas beslist na de 
boedelbeschrijving (dus hoeveel u 
krijgt of dat u als erfgenaam nog 
moet meebetalen aan schulden). Zo-

dra de boedelbeschrijving is gebeurd 
- dus wanneer u weet wat er te halen 
of te betalen is - kunt u altijd nog 
afstand nemen. U kunt natuurlijk nu 
ook direct al afstand nemen van elke 
aanspraak. Dan moet u dat de notaris 
in een offi ciële brief melden. Met al-
leen maar de kop in het zand steken, 
maakt u het voor iedereen moeilijk. 
Dat kan ook leiden tot enorme ver-
traging in de afhandeling. U kunt dan 
beter direct afstand nemen. Of wilt u 
andere erfgenamen hard gaan pesten?

Schenken aan kind
en weer teruglenen
Het schenkingsrecht verandert vanaf 
1 januari 2010 op sommige punten. 
Zo wordt het mogelijk om € 5000 
euro per jaar aan je kinderen belas-
tingvrij te schenken. Als ik dat bedrag 
jaarlijks wil schenken en vervolgens 
terugleen moet ik daarvoor dan een 
notarisakte laten opmaken?

De jaarlijkse vrijstelling voor schen-
ken aan (eigen) kinderen wordt inder-

daad iets extra verhoogd tot € 5000. 
Voor de rest verandert er niet zoveel 
aan het op papier deze schenking 
jaarlijks te laten doen en die terug 
te lenen van het kind waarover dus 
rente moet worden berekend. Deze 
constructie moet nog steeds door de 
notaris worden vastgelegd.
Wijzelf vinden deze constructie soms 
wel handig, maar nogal omslach-
tig en heeft eigenlijk alleen zin in 
bepaalde fi scale situaties. Als je 
genoeg ruimte hebt om je kinderen 
belastingvrij te schenken, geef hen 
dan ook dat bedrag meteen. Daar 
hebben ze meer aan!

Familierecht

Echtgenote maakt
volop schulden 
De vrouw van mijn zoon heeft bij 
een aantal postorderbedrijven een 
fl inke schuld opgebouwd. Zij zijn in 
gemeenschap van goederen getrouwd 
en dus beiden aansprakelijk voor 
schulden. Kunnen al deze aankopen 

plaatshebben zonder dat onze zoon 
hiervoor zijn akkoord heeft gegeven?

In eerste instantie is het aangaan van 
kredietverplichtingen in een gemeen-
schap van goederen vooral een onder-
linge kwestie van gehuwden. Met 
andere woorden: uw zoon zal het met 
zijn vrouw moeten uitvechten of zij 
schulden mag maken bij postorder-
bedrijven.
In het algemeen is het zo dat gehuw-
den beiden aansprakelijk zijn voor de 
schuld die zij samen of een van hen 
maakt. Bij een echtscheiding worden 
de schulden ook voor de helft toege-
rekend aan een ieder. In huwelijkse 
voorwaarden kan het anders worden 
bepaald.
In de wet (volgens artikel 1:88 lid 1 
sub d BW) staat dat bij het aan-
gaan van koop of afbetaling de ene 
gehuwde toestemming nodig heeft 
van de andere. Dus uw schoondoch-
ter moet toestemming van uw zoon 
hebben om betalingsverplichtingen 
aan te gaan.

De vraag is echter wat er gebeurt als 
de één de ander geen toestemming 
heeft gevraagd of de ander niet weet 
wat de een heeft aangeschaft. In dat 
geval - even los van de nogal vreem-
de verhoudingen in een dergelijke 
gemeenschap van goederen - kom je 
in een juridisch mijnenveld terecht.
Ooit is een keer door een rechter 
uitgesproken dat bij het aangaan van 
verplichtingen bij aandelenlease ook 
schriftelijk toestemming was vereist 
van de echtgenoot of echtgenote die 
het contract was aangegaan. Een 
belangrijke voorwaarde is dat het 
dan wel moet gaan om huurkoop (het 
goed wordt pas eigendom na afl oop 
van de algehele betaling).
Alleen op krediet of afbetaling kopen 
is wat anders: er vindt zogenoemde 
‘enkele afl evering’  plaats. Het goed 
of artikel wordt al direct eigendom 
en pas na het nalaten van betalingen 
kan de verkoper het terugvorderen.
U ziet het verschil! Het is dus vooral 
een kwestie tussen uw zoon en zijn 
vrouw.
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Bel voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis 
of kom even langs in onze winkel

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

www.miedemaenzn.nl

Kleiweg 135
Rotterdam
Tel: 010-2188876

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

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

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

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

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

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

GRATIS
HALEN EN
BRENGEN

LEVERING ONDER
3 JAAR GARANTIE

Dam 22
Schiedam
Tel: 010-2734727

TOTALE

Bijzondere verkoop
bij Burchthuys!

De prachtige showroom
wordt totaal
leegverkocht!

Klasse meubelen voor
de allerlaagste prijzen!!
Wie nu komt heeft de grootste keuze en het meeste voordeel

  Berlagestraat 235
 Rotterdam-Alexanderpolder

www.burchthuys.nl
 tel. 010-456 48 22

2600 M
2

KLASSE

MEUBE-

LEN

ALLES
MOET
WEG!

VERHUIZINGSLEEGVERKOOP!

WONEN
Arts & Crafts 
3B
Bella
Bielefelder
Bonino
BKS
FBM
Bruwa
Van Buuren
Camme
CharmClassic 
Chivasso
Classic Line
Desso
Elastoform 
EuroDesign
Fischbacher 
Fresco
Frommholz
Gardisette
Gelderland 
VandeHeg
Heldense 
Hofstede 
DeKoninck
Koopmans
de Laak
Leoxx 
Lieshout
LineDisign
Lotus
Lumiere 
Mulleman 
Maxfurn
Meander 
Mecam
MeubiTrend
DeMunk
Mol en Geurts

LET OP!
Dit is geen opheffings-

uitverkoop zonder 
garantie in de toekomst.
Bij Burchthuys behoudt 
u service en garantie.
Want Burchthuys ver-

huist naar Barendrecht.

NovioForum
Raanhuis
RAC
Revalux
Schuitema
Smevra
Theuns
VDM
Violetta
enz.

SLAPEN 
AaBe
Auping
BeddingHouse
De BoxBoxSpring 
BrouwersBedding
Cevelit
DuckyDons
Kuperus
Landschoot
Lattoflex
Nolte
Norma
Pullman
Schramm
Texeler
Vroomshoop
Zondag Slaapkamers
enz. 

Geopend: ma.: 13.00 - 17.30 uur, di. t/m vr.: 9.30-17.30 uur, za.:10.00-17.00 uur
Gratis parkeren voor de deur. Volg route winkelcentrum ‘Het Lage Land’

Bijzondere verkoop

NUHOGEKORTING

Goede spullen voor minder geld. Van meubels tot boeken
en van wasmachines tot kinderspeelgoed. Wij hebben het! 

Handig als je iets nodig hebt maar ook leuk om gewoon
even te snuffelen.

Piekfijn, het leukste 2ehands warenhuis, vind je op de volgende 
adressen: 
• Wolphaertsbocht 246 (Charlois) 
• Mariniersweg 255 (Centrum) 
• Aluminiumstraat 6 (Prins Alexander) 

Piekfijn is zes dagen per week geopend: 
maandag 13.00 - 17.00 uur 
dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.15 uur 
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Het leukste 2ehands warenhuis 

www.piek jn.nu
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Vrachtschepen werden volgens mij 
gebouwd door bijna alle werven rond 
Rotterdam, en dat waren er wat. Ik 
heb het merendeel bezocht vanwege 
de werkzaamheden die ik had als 
ik weer een paar maanden thuis 
was in mijn vrijgezellenperiode. De 
meeste passagiersschepen werden 
bij de Rotterdams Droogdok aan de 
Heijplaat gebouwd. Mijn vader en 
ooms werkten in de jaren dertig op 
deze werf aan de bouw van de Nieuw 
Amsterdam. Daarna zijn er meer 
passagiersschepen gebouwd, zoals de 
Rotterdam, die nu als museumschip 
in de Maashaven ligt. 
Ik heb op schepen gevaren die bij 
Boele Bolnes gebouwd waren. Deze 
schepen voeren onder Neder-
landse vlag en behoorden toe aan 
de Oranjelijn Anthony Veder. Ik 
voer in 1951/’52 in de zomer op de 
Canadese Meren en in de winter naar 
Spanje om sinasappels te laden voor 
de Nederlandse markt.
Deze schepen waren gebouwd door 
vaklieden en dat was ook te zien; 
van de machinekamer tot de brug, 
ja zelfs in onze hutten lag parket dat 
wij iedere zaterdag moesten poetsen. 
Daarna inspecteerden de kapitein, 
eerste stuurman en  chef-machinist 

ons werk. Ik kan mij nog heel goed 
de thuisreizen herinneren. Ik voer in 
de machinekamer als motorman en 
dan moest het schip er van bodem 
tot mast uitzien alsof hij zo van de 
werf kwam. Zelfs het koper in de 
machinekamer glom je tegemoet. 
Het was een traditie bij de Oranje-
lijn om zo binnen te komen. Bij de 
Holland Amerika Lijn heb ik ook 
nog twee jaar met plezier gevaren op 
passagiersschepen en vrachtschepen. 
Tevens heb ik op Engelse, Zweedse 
en Noorse schepen gevaren. Je kreeg 
een hogere gage en als je dertig 
dagen in Amerikaans vaarwater 
voer, kreeg je duurtetoeslag. Dat was 
zelfs nog zo in de jaren zestig, toen 
ik stopte met varen op buitenlandse 
schepen.

Sjouwen
Ik ben in 1963 als havenarbeider aan 
de wal gaan werken bij de Holland 
Amerika Lijn. Dat was de eerste tijd 
wel moeilijk. Het was heel de dag 
sjouwen en nog eens sjouwen. Nu 
mag je niet meer dan vijftig kilo lich-
ten, maar toen liepen wij met balen 
kunstmest op ons rug van honderd 
kilo; zogenoemde kapzakken en zo 
waren er ook vaten met caustic soda 

die je met drie man moest tillen om 
hem op zijn plaats te zetten. Ze wer-
den altijd in ruim 1 geladen, zodat je 
er een holletje mee op moest.
Er waren nog wel meer karweien 
die geen pretje waren om te doen. 
Maar je verdiende een goed belegde 
boterham in de haven. Ook doordat 
je zaterdag en zondag werkte en je 
om de veertien dagen nachtdienst 
draaide.
Als je het geluk had op zaterdag te 
werken en er kwam een passagiers-
schip voor de kant en je werd aan-
gewezen koffers te sjouwen voor de 
passagiers, dan was je dag helemaal 
goed vanwege de tip die je ontving 
van de vele Amerikanen. Toen was 
iedere dollar tip drie gulden. Dus dan 
was het ‘s zondags feest met biefstuk 
en een lekkere fl es Franse wijn op 
tafel. Ja, het waren gezellige tijden in 

de haven.
Tegenwoordig woon ik in Denemar-
ken in een middelgroot dorp. Om van 
de grote stad naar een dorp te verhui-
zen is een grote overgang, maar daar 
wen je wel aan. Ik ben nog lid van de 
Lijn en Oud-Charlois en abonnee van 
De Oud-Rotterdammer die mijn zus 
hier naartoe stuurt en die ik van A tot 
Z lees. Ik ben tien jaar lid geweest 
van het Shantykoor Rotterdam, een 
uitstekend koor. Geen reclame hoor, 
maar dat moest ik toch even kwijt.
Beste redactie, nog veel succes met 
jullie krant waar ik iedere keer weer 
naar uitkijk.

Joop.Zijdemans
Overhaven 20
Nordborg 6430
Denemarken
joop.zijdemans@webspeed.dk

Met een kapzak op je nek
Als oud-zeeman en -havenwerker reageer ik op het verhaal 
over de Nederlandse scheepsbouw. Daar ik zelf veertien jaar de 
zeven zeeën heb bevaren en nog steeds het wel en wee volg van 
de scheepsbouw in ons land, ben ik het niet eens met wat er 
geschreven is over de bouw van vracht- en passagiersschepen.

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

Nieuwe foto
Wij gaan een keer terug naar de tijd voor de Tweede Wereldoorlog, namelijk het jaar 1936. Op deze foto 
wordt een Rotterdammer gehuldigd voor een bijzondere prestatie. Een prestatie die over het algemeen geldt 
als de hoogste die een sportman kan bereiken. Wie wordt hier gehuldigd en waarvoor?

Oplossing foto 26 januari 2010
Zaterdagmiddag 5 november 1949. Deze foto toont een spelmoment uit een voetbalwedstrijd in Rot-
terdam. Tot zover komen we vrijwel allemaal. Maar wie heeft er meer informatie over deze wedstrijd of 
herkent zelfs de spelers? Vaste inzender Henk Stolk weet: “Het spelmoment is gemaakt op het Kasteel 
tijdens een wedstrijd tussen het Antwerpse en Rotterdamse elftal. Bij deze traditionele stedenwedstrijden 
vormde de Maas-Scheldebeker de inzet. Op de foto redt doelman Wim Landman in de met 2-3 verloren 
wedstrijd voor de aanstormende Belgische middenvoor Rik Coppens. Coppens, visboer van beroep en 
uitkomend voor Beerschot en de Rode Duivels, genoot in die jaren in Nederland bekendheid door zijn 
smaakmakende duels met Spartaan Rinus Terlouw in de interlands tegen België.” Ed Straatman uit Rid-

derkerk is het eens met de lezing van Stolk. Hij vindt Rik Coppens een van de grootste Belgische voetballers en verwijst ook naar de legendarische duels 
tussen Coppens en Terlouw. Overigens troffen beide spelers elkaar dat weekeind niet, want Terlouw speelde de dag erop met Nederland tegen België in 
Amsterdam. Coppens maakte die interland voor de Rode Duivels niet mee. Straatman denkt in de speler rechts op de foto Koos Verbeek van Sparta te 
zien. Kenner Loe van der Hoeven bevestigt dat. Ook weet Loe wie de speler links op de foto is. Het is Coen Poulus van Hermes DVS. Het Rotterdams 
Elftal (waarin ook Schiedammers speelden) verloor dus met 2-3. De Rotterdamse doelpunten kwamen van Steenbergen en Schrumpf. Rotterdam speelde 
in de volgende opstelling: W. Landman (Sparta), G. Hey (RFC), C. Poulus (Hermes DVS), K. Verbeek (Sparta), H. Kroon (Feyenoord), J. van Merwijk 
(SVV), P. Steenbergen (Feyenoord), H. de Boer (Sparta), J. Beun (Xerxes), J. Schrumpf (SVV) en J. Heyster (Hermes DVS).Jarenlang vormden de ont-
moetingen tussen Rotterdam en Antwerpen een traditie. Het begon in 1909 en eindigde op 3 oktober 1959 toen in Rotterdam voor de zestigste keer tegen 
elkaar werd gespeeld. Het lag niet aan Rotterdam dat de reeks ophield te bestaan. Bij de laatste wedstrijd 
op het Kasteel waren er die dag zelfs nog tienduizend mensen te noteren. Maar in Antwerpen lag de zaak al 
een tijdje moeilijker. Het lukte daar nauwelijks een representatief elftal op de been te brengen. En ook op de 
wedstrijden in Antwerpen kwamen weinig toeschouwers meer af. 

Holland America 
Line zet zwaar 
in op Nederland
Het is nog ver weg, maar voor het Europese 
cruiseseizoen 2011 zet Holland America Line 
zwaar in op thuishaven Rotterdam. Liefst 
zestien cruises hebben Rotterdam als begin- én 
eindpunt. Hoogtepunt is de retourcruise naar 
New York, een eerbetoon aan de dan veertig 
jaar geleden gestaakte passagiersdienst tussen 
Rotterdam en ‘het beloofde land’. In totaal 
meren schepen van de Holland America Line 
in 2011 negentien keer aan in Rotterdam.

“Met de keuze voor Rotterdam onderstreept 
Holland America Line haar historische band 
met de stad”, stelt Nico Bleichrodt, director of 
sales Benelux en Duitsland van Holland Ame-
rica Line. “De Europese cruisemarkt is voor 
Holland America Line van groot belang. Het 
is een markt die de komende jaren nog fl ink 
kan groeien. Niet voor niets worden vanuit het 
Rotterdamse kantoor van Holland America 
Line de cruisemarkten in België, Luxemburg 
en Duitsland bewerkt.”

Unieke reis
Met twee schepen, het vlaggenschip ms Rot-
terdam en ms Ryndam, onderstreept Holland 
America Line haar verbondenheid met Rotter-
dam, waar de rederij in 1873 is opgericht.
De historische overtocht vanuit Rotterdam, 
op 3 juli, naar New York duurt negen dagen 
en telt slechts één tussenstop. Op weg naar 
New York is dat Southampton in Engeland 
en op de terugreis Cork in Ierland. Holland 
America Line heeft tussen 1873 en 1971 veel 
vracht en ongeveer een half miljoen passagiers 
vanuit Rotterdam naar New York gebracht. 
Veel van de passagiers waren emigranten. De 
passagiersdienst naar New York werd in 1971 
gestaakt. Op 8 november van dat jaar maakte 
de ss Nieuw Amsterdam (II) voor het laatst de 
transatlantische oversteek vanuit Rotterdam.
“Veertig jaar na de laatste passagiersdienst is 
deze cruise vanuit Rotterdam naar New York 
een unieke reis”, stelt Nico Bleichrodt. “Het 
is een eerbetoon aan de geschiedenis van de 
rederij en laat zien dat Holland America Line 
de nauwe band met passagiers en oud-werk-
nemers koestert. Het is de bedoeling dat deze 
cruise een groots evenement wordt, zowel bij 
het vertrek in Rotterdam, als tijdens de over-
steek én bij aankomst in New York.”

info@computerstoday.nl www.computerstoday.nl

- In de jaren zestig liepen we met balen van soms wel 100 kilo op onze rug. -
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Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (53)

Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (53) Als Hendrik Hartog werd hij in 1939 ingeschreven bij de burgerlijke stand van Rotterdam en 
uitgeschreven na zijn te vroege overlijden in 2002. Henk was een fijn mens en bovenal een zéér gewaardeerde stadsfotograaf. Zijn duizenden negatieven zijn toevertrouwd 
aan uitgever Arnoud Voet in Capelle aan den IJssel. Hiervan verscheen ‘Henk Hartog Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, het eerste van drie boeken met bijzondere en 
treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Voet biedt lezers van De Oud-Rotterdammer alvast een kijkje door zijn lens. Van zijn werk is tot en met 31 mei 
2010 in Galerie Dubbelde Palmboom een gratis toegankelijke expositie ingericht.

De Westzeedijk is nog steeds onder-
deel van Schielands Hoge Zeedijk, 
die zijn oorsprong heeft ergens in 
de 13de eeuw. Enkele panden aan 
de zuidkant tussen de Scheepstim-
mermanslaan en het Koningin 
Emmaplein herinneren nog aan de 
jaren negentig van de negentiende 
eeuw. De panden op de foto aan de 
noordkant staan aan weerskanten 
van de Westersingel/Mauritsweg. 
Daarachter was het Diaconessen 
Ziekenhuis, later herbenoemd in 
Van Dam Ziekenhuis. De huizen 
lijden zichtbaar onder achterstallig 
onderhoud en verzakkingen, zijn 
deels verlaten en dichtgespijkerd. 
In het midden van de foto bevond 

zich aan de Westzeedijk 9 hotel-café 
Internationaal van J.D.van Gendt 
jr. met rechts op 7 de drogisterij 
van assistent-apotheker J.W. Smits. 
Volgens een advertentie uit die tijd 
verkocht hij ook elastische kousen, 
verfwaren en toiletartikelen. Links 
van het hotel op 11 de veel bezochte 
Mae West Bar van C. Lund. Niet 
zichtbaar op de foto was op 1 nog 
een horecazaak: café H. Larsen van 
de gelijknamige eigenaar.  De foto 
is gemaakt vóór 1969, want in dat 
jaar is de negenhonderd zitplaatsen 
tellende gereformeerde Nieuwe Zui-
derkerk afgebroken. In 1914 werd 
in de schepping van architect Tjeerd 
Kuipers de eerste dienst gehouden; 

de laatste op 27 oktober 1968. Links 
van de plek waar de foto is gemaakt 
stond de rooms-katholieke kerk van 
de Heiligen Laurentius en Ignatius. 
Dit later tot kathedraal verheven 
Huis van God werd ingewijd op 10 
november 1892. De laatste Heilige 
Mis was op 24 september 1967. 
Niet alleen de lage opkomst van 
gelovigen en de slechte onderhouds-
staat waren oorzaken dat de kerk 
uiteindelijk gesloopt werd. Het 
monumentale gebouw moest ook 
wijken voor verhoging van de West-
zeedijk in verband met uitvoering 
van de Deltawet.

Westzeedijk

De buurtjournalist
De buurtjournalist (m/v) is bekend 
in de buurt waar hij woont, weet 
wat er zich zoal afspeelt in die 
buurt en vindt het leuk om dat bij 
te houden. De buurtjournalist is 
enthousiast om in samenwerking 
met De Stromen en Opmaat iets 
extra’s te doen voor de buurt. Hij 
heeft contacten met winkels/buurt-
organisaties of legt gemakkelijk 
contacten.
De buurtjournalist is de ogen en 
oren van De Stromen Opmaat 
Groep in de buurt. Hij leest wijk-
kranten, voelt zich betrokken 
bij de buurt en steekt graag de 
handen uit de mouwen. 

Inzet als buurtjournalist zal op 
vrijwillige basis zijn. De Stromen

Opmaat Groep gebruikt de input 
van de buurtjournalisten om 
activiteiten en voordeel te regelen 
in de buurt. Tevens zorgen zij voor 
goede begeleiding voor wat betreft 
aanspreekpunten en werkwijze. 
Een buurtjournalist hoeft niet 
daadwerkelijk goed te kunnen 
schrijven, maar zijn input zal wel 
gebruikt worden om artikelen te 
kunnen schrijven voor het buurt-
magazine.

Geïnteresseerd of 
meer informatie? 
Neem contact op met Kim Wuyts 
van De Stromen Opmaat Groep 
via k.wuyts@destromenopmaat-
groep.nl.

De Stromen 
Opmaat Groep

UITGELICHT

De Stromen Opmaat Groep bestaat uit De Stromen (Rotterdam) en 
Opmaat (Zwijndrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht, 
Albrandswaard, Ridderkerk) en is een zorgorganisatie die staat voor een 
zinvolle dag, prettig wonen en goede zorg. Omdat wij in 2010 steeds 
meer buurtgericht gaan werken starten we een buurtcampagne. Hiervoor 
zijn wij op zoek naar Buurtjournalisten voor buurten in ons werkgebied.

Ja, wij kunnen ons vandaag de dag 
niet meer voorstellen dat je toen van 
je jeugdjaren maar weinig foto’s had. 
Deze – helaas beschadigde - foto 
dateert uit 1933 en toont een groep 
jongens en meisjes uit de buurt van 
onder meer de Beijerlandsestraat en de 
Brabantsestraat. De foto is genomen 
bij de knik van de Blokweg. Lezers 
die in Hillesluis zijn opgegroeid, zien 

mogelijk bekende gezichten. Een ding 
is zeker, de jongen (onderin vierde 
van rechts) met alpinopet is Fred 

Blankemeijer, later en nu nog bekend 
van Feyenoord.
            Cees Zevenbergen

Straatfoto 1933
Straatfoto’s van vroeger, je 
komt er niet op uit gekeken. 
Ze zijn uniek, vooral als ze 
dateren uit een tijd dat nog 
maar weinig mensen zelf 
fotografeerden. 

De Stromen Opmaat Groep 
zoekt buurtjournalisten
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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.

 

Wilhelm Tellplaats 24-32         Openingstijden: 
     Wijk oudeland, Hoogvliet         Maandag: Gesloten 
     3194 HT, 010-438 12 22         Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur 
     www.tmgcentrumhoogvliet.nl        Koopavond: op afspraak 
              Zaterdag: 10.00- 16.00 uur 

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

 

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

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

 

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

TMG 
centrum 

TAPIJT, MEUBEL, GORDIJN CENTRUM HOOGVLIET

Meubeltoonkamers MODERN
2000 mtr. showroom met bankstellen, dressoirs, kasten, eethoeken, slaapkamers en kleinmeubelen.

Buitenhavenweg 132 & 140 te Schiedam (naast BAS) 
di. t/m vr. 9.00-17.00 uur geopend     za. 10.00-17.00 uur     ma. gesloten

Tel. 010 4268815    www.meubeltoonkamers.nl

Ik weet niet waar de bank 
vandaag moet komen!

Stevig bankstel leverbaar als 3 of 2 zit bank en fauteuil. 
Tijdelijk als 3 & 2 zits samen in rundleer € 1598,- 

Ook in stof leverbaar - in alle kleuren - gratis thuisbezorgd - volledige garantie

Aanbieding! 

wk6_adv.pdf   1   2-2-2010   10:27:15

J. HENGSTZ Tandprothetische Praktijk
• Kunstgebitten
• Kunstgebitten 
   op implantaten

W.C. Holierhoek
Reigerlaan 36 - 3136 JK VLAARDINGEN
Telefoon 010 - 475 22 78
Openingstijden: 09.00 - 16.30 uur maandag t/m vrijdag

w w w. k u n s t g e b i t t e n . t v

• Reparaties • Advies
• Vergoeding alle 
   zorgverzekeraars

O.N.T.

1988	 -	 2009

Hulpcentrale	voor	55+
in-	&	mindervalide

tel. 010-4828928
BEHANGEN	/	WITTEN	/	SCHILDEREN	/	ONTRUIMEN	

VERHUIZEN	/	KLUSJES	ENZ.	ENZ.

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

1000 
KLOKKEN OP VOORRAAD

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk

Tel. (0180) 66 14 90

Haven 1-13
Schoonhoven

Tel. (0182) 38 26 51

info@rikkoert.nl
  

GECERTIFICEERD TAXATEUR
GOUD- EN ZILVERWERKEN
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Vrijdag koopavond. 
Gratis parkeren in het centrum.

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Gratis opgehangen 
en geplaatst door heel 
Nederland. Reparatie 
van alle uurwerken 
in eigen atelier
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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 maart 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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Naam + voorletters: 

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

Voor info:  

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

email: info@huis-ontruiming.nl

● Is al vele jaren de specialist in  

 woning en bedrijf ontruimingen.

● De woning wordt naar eisen van de   

 woning corporatie/eigenaar/

 verhuurder opgeleverd.

● U krijgt bij ons altijd volledige   

 garantie tot oplevering 

● Wij verwijderen de gehele rest   

 boedel zoals laminaat/vloerbedekking 

 ect.ect.

● Zelf aangebrachte vernieuwingen   

 brengen wij terug in originele staat

●  Tevens doen wij verhuizingen van groot  

 naar klein en evt. in/uitpakservice

●  Wij geven u altijd een gratis  

 offerte/prijsopgave en geen voorrijkosten

●  Onze betalingen geschieden altijd   

 achteraf na tevredenheid cliënten

●  Vrienden van De Oud-Rotterdammer  

 krijgen 10% korting.

06-1812 4248

Visscher Rotterdam
Metaalstraat 5, ROTTERDAMT: 010 - 456 33 33
www.uwnissandealer.nl

Profi teer van maximaal € 1.000,- slooppremie voordeel!

NISSAN PIXO
   VANAF € 6.999*

     

NU BIJ VISSCHER NISSAN:
VEEL RIJPLEZIER VOOR WEINIG GELD

* inclusief maximale slooppremie

Als vrienden van De Oud-Rotterdammer500,- korting

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

Korte Sint Janstraat 8
4301 AE Zierikzee

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

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

Aan de Vaart
Aan de VaartHotel

www . h
o t e l a a n

d e v a a r
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JUBILEUMKORTING

in 2010

Aan de Vaart
Hotel

¤50,-

Met dank voor uw bezoek in 2009

www.hotelaandevaart.nl

info@hotelaandevaart.nl

Beleef ook in 2010 de sfeer van 
gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement 
“Beslist de moeite waard”
Last minute € 110,- p.p.

5-daags fi etsarrangement 
“De paden op de lanen in”
vanaf € 250,- p.p.

5-daagse midweek 
“Klaverjas-Bridge reis”
vanaf € 315,- p.p.

Gezellig familiehotel** gelegen aan 
de rand van het Nationaal Park het 

Drents-Friese Wold, 
50 comfortabele kamers, lift 

aanwezig, sfeervolle zalen bieden u 
een riant onderkomen.

1970 - 2010
jubileum met veel 

speciale aanbiedingen

 groepsreizen en
individuele vakantie

op maat

vraag naar de vele
mogelijkheden

kijk op onze site

Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89,  8426 AV Appelscha,  Tel. 0516-43 32 32

en dat voor die prijs!

8-daagse vakantieweek 
“Compleet verzorgd”

vanaf € 575,- p.p.

Kortingsbon en voor-
waarden op aanvraag 
verkrijgbaar

Kerst-Nieuwjaarsreis 2010
11 dagen uit en thuis

Aan de VaartAan de VaartHotel

w w w . h o t e l a a n d e v a a r t . n l
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www.hotelaandevaart.nl

info@hotelaandevaart.nl

Beleef ook in 2010 de sfeer van 
gastvrijheid en comfort

3-daags fi etsarrangement 
“Beslist de moeite waard”
Last minute € 110,- p.p.

5-daags fi etsarrangement 
“De paden op de lanen in”
vanaf € 250,- p.p.

5-daagse midweek 
“Klaverjas-Bridge reis”
vanaf € 315,- p.p.

Gezellig familiehotel** gelegen aan 
de rand van het Nationaal Park het 

Drents-Friese Wold, 
50 comfortabele kamers, lift 

aanwezig, sfeervolle zalen bieden u 
een riant onderkomen.

1970 - 2010
jubileum met veel 

speciale aanbiedingen

 groepsreizen en
individuele vakantie

op maat

vraag naar de vele
mogelijkheden

kijk op onze site

en dat voor die prijs!

8-daagse vakantieweek 
“Compleet verzorgd”

vanaf € 575,- p.p.

Kerst-Nieuwjaarsreis 2010
11 dagen uit en thuis

Voor informatie of reservering
Vaart n.z. 88/89,
8426 AV Appelscha,  
Tel. 0516-43 32 32 

Alléén voor
de Vrienden 
van
De Oud Rotterdammer:

50,- korting
op de 8-daagse vakantieweek

Vrienden van 
De Oud-Rotterdammer ontvangen: 10% korting op alle materialenVVrVVV
DDDDDeD
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De reis zou minimaal een half jaar duren 
en bestaan uit een transatlantische reis 
naar New York, vervolgens diverse crui-
ses vanuit New York naar de Caraïben 
en als klap op de vuurpijl een heuse ‘reis 
om de wereld in 80 dagen’. Ik werkte 
samen met collega Rob Lageman als 
steward in de Odyssee diningroom. Het 
was veel plezier maken, hard werken, 
veel kilometers roltrap op en af en ’s 
nachts oefenen voor de crew show met 
onvergetelijke herinneringen aan Eddy 
Juda en the Swinging Nightingales.
De reis om de wereld was geweldig. De 
passagiers waren voorbeeldig en ik heb 
ontzettend veel gezien en beleefd. Mijn 
directe collega Rob Lageman had al een 
aantal World Cruises achter de natte rug 
en informeerde mij over alle niet te mis-
sen bezienswaardigheden.

Na vele havens en diverse tours eindelijk 
weer richting Rotterdam. Op 20 april 
1967 waren we bijna in Southampton 
toen aan boord enige paniek uitbrak. 
Een vierde stuurman was niet op wacht 
verschenen en naar alle waarschijnlijk-
heid overboord gesprongen. Het schip 
maakte een draai van 180 graden en voer 
vele uren terug richting New York. Met 
grote schijnwerpers werd de zee belicht 
op zoek naar de oceaanzwemmer. Na 
een wisseling van de wacht ontdekte 
een andere offi cier dat zijn bed bezet 
was. De drenkeling bleek helemaal 
niet overboord, maar lag zijn roes uit te 
slapen in de verkeerde kooi. Moe maar 
voldaan arriveerden we 22 april 1967 
op de Wilhelminapier in Rotterdam. 
Vertrokken met een kleine koffer en 
terug gekomen met vijftien stuks bagage 
vol goedbedoelde rotzooi, waaronder 
de bekende kamelenzit uit Port Said, de 
poef uit Alexandrië, een gewonnen Sony 

taperecorder van 22 kilo, een tamtam 
(inclusief levende have) van Martinique 
geruild voor twee paar schoenen, koffi e 
uit New York, gouden kettingen, ringen 
en armbandjes uit Hong Kong, badjas-
sen uit Singapore en nog veel meer 
spullen uit alle hoeken van onze mooie 
wereld.  Ik trof een brutale taxichauffeur 
die een duwkar vol met mijn bagage, 
zonder enige controle, langs de douane 
duwde richting zijn op de stoep gepar-
keerde taxi. In no time was ik thuis.
Een bijzondere groet aan al mijn World 
Cruise collega’s in het bijzonder Rob 
Lageman, Luc Niestern, Robert van der 
Torre, Zwager Heykoop, Fransje van 
Breda , Herman Lancee, Stanley Bish 
en alle anderen wiens namen in mijn 
herinnering de afgelopen 40 jaar wat 
zijn vervaagd.

Jos de Waart
jos.dewaart@hetnet.nl 

De tewaterlating van SS Rotterdam Man overboord !!!!
Ik was erbij die zaterdagmiddag 13 september 1958 (ik was 25) op de werf van de Rotterdamsche Droogdok-
maatschappij NV op de Heyplaat. Als bewijs van mijn aanwezigheid stuur ik voor de lezers van De Oud-Rotter-
dammer een scan mee van mijn toegangskaartje, uiteraard in oranjekleuren vanwege H.M. de Koningin die, 
zoals dat heette, de “laatste beletselen zou wegnemen”.

Als Commies de Rang aangemonsterd op de Rotterdam voor een aantal cruises in de Caraïben vertrokken we 
31 oktober 1966 richting New York. Een lange reis die een dag langer ging duren dan gepland. 

Herinneringen van Rotterdammers aan de Rotterdam

Die bewuste dag was het een ver-
schrikkelijke drukte op de Heijplaat. 
Een dergelijke gebeurtenis maak je 
nou eenmaal niet dagelijks mee. Met 
enkele vrienden dromden we met de 
massa mee de poort binnen. Na de 
hoofdpoort, gingen we linksaf langs 
de grote machinefabriek. Daarna een 
stukje rechtsaf en toen weer links langs 
het verfmagazijn. Daar lag hij. Toren-
hoog! Enorm! Een gigant! Wat een 
berg staal! Blijft dat allemaal zomaar 
drijven?
Vanaf onze plaats was het onmogelijk 
iets te zien van het schouwspel, dat 
zich weldra zou voltrekken. Maar 
doorlopen was onmogelijk. We kwa-
men geen millimeter vooruit.
Ons groepje trok zich een eindje terug 
voor overleg. Waar zouden we het 
beste kunnen gaan staan. We verlieten 
de deinende mensenslurf en besloten 
terug te gaan en om de machinefabriek 
heen te lopen. Het was wel een eind 
om, maar het zou de moeite waard zijn.

Mismoedig
We renden om de grote hal heen en 
kwamen bij een braakliggend veld. 
Ook hier stonden al mensen die op 
hetzelfde idee waren gekomen. Op 
het veld lagen scheepsschroeven, 
staalplaten en andere materialen 
waarschijnlijk op hun recycling lagen 
te wachten. Alles dat maar enigszins 
boven het gras uitstak was bezet met 
reikhalzende werknemers die niets van 
de tewaterlating wilden missen. Hier 
en daar probeerden we ons er nog bij te 
persen, maar werden er “per ongeluk” 
weer afgeduwd.
Gelaten lieten we ons in het gras val-
len. We zouden er niet veel van te zien 
krijgen. Sommigen van ons groepje 
draaiden een shaggie. Ik rookte niet, 
maar wilde stoer zijn en probeerde 
even later het plukje shag in het vloei-
tje te frommelen. Wat een werk zeg. 
Niemand merkte dat ik dit nooit eerder 
had gedaan. Aan het sprietje lurkend 
en de rook direct met een enorme puf 

uitblazend keek ik rond.
Toen viel mijn oog op twee enorme 
sluisdeuren die verderop horizontaal 
op houten stellingen, enkele meters 
boven de grond, lagen. Er stond zelfs 
een ladder tegenaan. Snel maakte ik 
de anderen erop attent. Met een kreet 
sprongen we op en beklommen even 
later hoopvol de ladder. Er stonden 
al meer werknemers en we konden 
er maar net bij. Maar…, hoe was dat 
nou mogelijk, op de andere sluisdeur 
ernaast was geen mens te bekennen.

Sportman
“Wat gek”, dacht ik, “waarom staat 
daar niemand?” Ik zag dat er bij deze 
deur geen ladder stond en kennelijk 
durfde niemand te springen. Maar ik 
wél! Ik was een geducht sportman. Die 
sprong zou ik wel even maken.
Nu kon ik onsterfelijke roem vergaren. 
“Opzij!!”, toeterde ik en wachtte tot 
men een pad had gevormd voor m’n 
aanloop. “Opzij!!”, brulde ik nog ééns 
om zo veel mogelijk bekijks te krijgen. 
Even was de aandacht niet bij het 
nieuwe drijvende kasteel, maar bij die 
waaghals die dat sprongetje wel even 
zou klaren. Daar ging ik. De dreunende 
voetafzetten klonken diep door in het 
holle metaal. Uiteindelijk rende ik hard 
genoeg om de sprong naar de tweeling-
deur te maken. Heerlijk, wat zeilde ik 
mooi over de kloof. “Dit doet niemand 

mij na”, dacht ik voldaan.

Hoogmoed
Mijn hoogmoed kreeg op dat zelfde 
moment een enorme bluts. Tot m’n 
ontsteltenis zag ik beneden mij, op de 
plaats waar ik weldra zou landen een 
dikke, vette, gore, met algen overwoe-
kerde laag, grijsbruine zeeklei. “Help!”
De zwaartekracht was onverbiddelijk. 
Met een smak kwam ik op m’n rug 
terecht en gleed vervolgens met over 
de kletsnatte, glibberige smerige massa 
naar een ondefi nieerbaar eindpunt. Het 
stoere shaggie was door de ruggelingse 
klap uit m’n mond gevlogen, bleef 
enige ogenblikken in de lucht hangen 
en kwam toen op het juiste moment 
naar beneden. Precies in m’n haar, 
terwijl de bagger bij m’n voeten m’n 
broekspijpen inschoof en er boven bij 
m’n kraag weer uitkwam. Maar wie let 
daar nou op als z’n haar in brand staat.
Daar kwam het onvermijdelijke eind-
punt en ik plofte enkele meters lager in 
het hoge gras. Gelukkig, ik had niets 
gebroken. Met enige ferme tikken op 
m’n eigen hoofd doofde ik de vlam-
men in het plukje haar, dat nog niet 
was weg geschroeid.
Boven mij hoorde ik het applaus van 
mijn toeschouwers, meteen gevolgd 
door een enorme herrie van scheeps-
toeters. Half onder de sluis vandaan 
zag ik nog net een klein gedeelte van 
de reus die van de helling gleed.

Anton J. de Lange
Melissant
0187-602620

De reus gleed van de helling
Op een dag was hij eindelijk gereed. Het trotse vlaggenschip de ‘Rotterdam’. Alle medewerkers van de 
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij glommen van trots. Het werk was geleverd! Wat een pracht-
schip! Nederland kon zich terecht weer eens op z’n borst kloppen. Voor de tewaterlating werd iedereen 
uitgenodigd en men mocht, bij hoge uitzondering, bij deze gelegenheid op de werf komen. Ook koningin 
Juliana zou van de partij zijn.

De Rotterdam ligt in Rotterdam: 
Kan het mooier?
Een passagiersschip dat op een Rotterdamse scheeps-
werf voor een Rotterdamse rederij werd gebouwd. En 
dat bovendien óók nog eens Rotterdam heet! Kan het 
mooier? En is het daarmee dan ook niet logisch dat 
heel velen echt blij zijn dat dit historische schip niet is 
gesloopt, niet aan een andere rederij is verkocht, maar 
inmiddels weer in Rotterdam ligt? Behouden voor héél 
lang, laten we dat hopen. Schip en stad moeten een 
twee-eenheid blijven. 

Voor mij heeft deze Rotterdam - het vijfde schip met die naam dat voor de 
Holland-Amerika Lijn heeft gevaren - iets bijzonders. De Rotterdam kwam 
in september 1959 in de vaart, slechts een paar maanden voordat ik als 
dagbladjournalist in Rotterdam begon. Een kleine veertig jaar werkte ik als 
haven/scheepvaartredacteur voor diverse Rotterdamse kranten. Mijn carrière 
liep redelijk parallel met die van de Rotterdam. Het zal duidelijk zijn dat dit 
fraaie schip vaak in mijn berichtgeving en artikelen is opgetreden. In de jaren 
’60 kwamen er met enige regelmaat beroemde of zeer bekende mensen met 
het (bij vooral Amerikaanse passagiers geliefde) vlaggenschip van de HAL 
naar de Maasstad. Na aankomst gaven ze meestal een persconferentie en dan 
mocht je als journalist aan boord van het aan de Wilhelminakade afgemeerde 
schip naar hun verhaal luisteren. Begin januari 1970 vloog ik op uitnodiging 
van de rederij naar het ijskoude New York, om verslag te doen van het begin 
van de tiende wereldcruise die het schip van daaruit zou maken. In zijn thuis-
haven Rotterdam is het schip daarna jammer genoeg niet vaak meer geweest. 
De lijnvaart had het fi nancieel moeilijk en de Rotterdam moest uit de trans-
Atlantische dienst worden gehaald. Het schip voer daarna alleen nog cruises.

Reddingsactie
De Rotterdam heeft dit vervolgens meer dan 25 jaar gedaan. Halverwege de 
jaren ’90 begon het er op te lijken dat het nog altijd uiterst populaire schip uit 
de vaart zou kunnen worden genomen. Ik vond dat er iets moest gebeuren. 
Jaren eerder had ik met verhalen in de krant - in de tijd van het Rotterdams 
Nieuwsblad - geprobeerd de Nieuw Amsterdam en de zeesleepboot Zwarte 
Zee van de sloop te redden. Zonder succes! Beide zijn tot schroot verwerkt. 
Met de Rotterdam kwam er een nieuwe kans. Ik maakte Willem Scholten 
(toen directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf) enthousiast voor een 
poging het schip naar Rotterdam te halen. Scholten kreeg havenwethouder 
Hans Simons mee. De ondernemers Cor Breekweg (helaas te jong overleden) 
en Rob van der Valk hadden zakelijk interesse; ze reisden naar de Verenigde 
Staten om het schip te inspecteren. Ze kwamen met goede berichten terug. 
Maar de hoge aanschafprijs en het in het schip zittende asbest waren de 
belangrijkste redenen dat de Rotterdam toch niet kwam.

Doelloos
Ik was aan boord toen het schip begin 1997 aan zijn laatste wereldcruise 
bezig was (de 29e!). Ik voer mee van Civitavecchia bij Rome naar Lissabon. 
Een paar maanden later werd bekend dat de Rotterdam aan Premier Cruises 
was verkocht en de naam Rembrandt zou krijgen. Tot september 2000 heeft 
ze voor deze Amerikaanse rederij cruises gevaren. In de nazomer van 1998 
maakte ik zo’n reis op de Rembrandt mee, in de Middellandse Zee. Het schip 
zag er helaas wat verwaarloosd uit. De rederij ging failliet, de Rembrandt 
lag enkele jaren doelloos op de Bahama’s. Gelukkig kon de Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij het in 2003 aankopen; mede dankzij de inzet van de 
eerste bestuurders van de Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam.

Verdiend
Het schip werd voor een opknapbeurt naar Gibraltar gesleept, vandaar 
naar Cadiz gebracht, naar Gdansk en uiteindelijk naar Wilhelmshaven.  
De thuiskomst op 4 augustus 2008 was een grandioze gebeurtenis. Vele 
duizenden verwelkomden de binnenkomende Rotterdam vanaf de oevers van 
de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas. De renovatie heeft enkele jaren 
geduurd, maar ik weet zeker dat de inmiddels vijftig jaar oude Rotterdam als 
hotel/congres/museumschip een lange en prachtige toekomst tegemoet gaat. 
Het vroegere vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn heeft dat verdiend!

Bram Oosterwijk 

Vóór we de Nieuwe Waterweg af/uit wa-
ren, was ik al zeeziek. Ik ben drie dagen 
ziek geweest. Toen de matrozen gingen 
dekwassen vonden ze mij. Ik lag op een 
bank waar ik helemaal niet mocht komen, 
wist ik niet. Het meeste indruk heeft het 
Panamakanaal op mij gemaakt; helemaal 

met de hand gemaakt, door slaven en 
dwangarbeiders is mij toen verteld. Het is 
geen spectaculair verhaal, maar misschien 
hebben jullie er wat aan.

Aad Hartog

Elke dag waren er verschillende optre-
dens, zowel aan dek als in theater en 
bars. Deze tiendaagse cruise ging door 
het zuidelijk gedeelte van de Caribean. 
Later hebben wij nog zeven cruises met 
HAL schepen gemaakt, waarvan nog een 

tweede keer met de Rotterdam. Hierbij 
enkele foto’s: van onze hut, het sundeck, 
optreden van een orkest en de afscheids-
avond met onze stewards.

Lex en Cock Visser
Diepenbrocklaan 57
3055 WB Rotterdam

De eerste reis

Caribean

Ik heb op de Rotterdam gevaren; de eerste reis na 
de proefvaart. Ik was toen 17 jaar en ben nu 71. 

December 1989 maakten wij onze 
eerste cruise met het stoomschip 
Rotterdam, een Celebrity All-Star 
Big Band Salute cruise, hetgeen 
betekende dat er verschillende 
Amerikaanse (amateur) combo’s en 
orkesten aan boord waren.

Ik kreeg met een collega (wij waren 
elektromonteurs bij Wilton) opdracht in 
de machinekamer van het schip aardstrip-
pen aan te brengen op de kabels van 
de generatoren. Daarvoor moesten we 
de buitenste isolatielaag van de kabels, 
met een diameter van ongeveer 5 cm, 
over een lengte van een paar centimeter 
rondom verwijderen. Daarna over de 
vrijgekomen metalen beschermingslaag 
koperen strippen solderen, die verbonden 
werden met de stalen draagbalken in de 
top van de machinekamer waar de kabels 

langs liepen en waarvan eerst nog de verf 
verwijderd moest worden om een goede 
aarde te bewerkstelligen. De reden van 
dit karwei was dat ingenieurs van de 
maatschappij hadden vastgesteld dat door 
de hoge stroom in de kabels een inductie 
ontstond, die een elektromagnetisch veld 
veroorzaakte dat de elektrische instru-
menten van de navigatieapparatuur op de 
brug stoorde.   

Wop Faber
Wingerd 9, 3224 TS Hellevoetsluis

Onderhoud
Ik maakte kennis met het ssRotterdam toen het schip na een reis 
begin jaren zestig  voor een dokbeurt langs kwam bij Wilton Fijenoord 
in Schiedam. 

Na een aantal havens aangedaan te heb-
ben, kwamen we aan in Hongkong. Tot 
onze verbazing lag daar op dat moment 
ook de SS Rotterdam aan de kade, die 
(naar men ons vertelde) aan zijn eerste 
wereldreis bezig was. Het was natuurlijk 
het proberen waard eens op zo’n groot 
schip een kijkje te nemen. Het lukte met 
medewerking van één van de beman-
ningsleden aan boord te komen. Nou dat 
heb ik geweten, na vijf minuten was ik 

al verdwaald en het heeft bijna ander-
half uur geduurd, voordat ik weer op de 
kade stond. Nochtans was het een hele 
belevenis zo’n prachtig schip van binnen 
te zien. Helaas heb ik in de jaren daarna 
nooit meer in de zelfde haven gelegen 
met de SS Rotterdam
  
Ton Hendriks
Koningsvaren 103
3069HP Rotterdam

Verdwaald
Naar aanleiding van uw oproep om ervaringen met het SS Rotterdam te ver-
tellen, wil ik het volgende vertellen. Als jong knaapje van 16 jaar ging ik in 
1960 varen bij de VNS op ms Arendskerk. Zomaar uit Arnhem, nog nooit een 
haven gezien hebbende, vertrok ik naar Oost Azie, als koksjongen.

Mijn oom had het mooie werk en ik 
het slechte werk; pijpen in de kombuis 
schoonmaken en verven. Dat beviel mij 
niet. Na wat praten kon ik ook in de offi -
ciershutten werken. Bij oom ging het werk 
niet zo vlot, zei een offi cier van de lijn. 

“Ach”, zei oom, “als die hutten niet klaar 
zijn, zal de Rotterdam toch wel varen.”
Hij moest gelijk van boord af. “Dat waren 
geen antwoorden”, zei die offi cier. Wij 
waren wel vakmensen en verdienden f 
8,50 per uur. Op de Nieuw Amsterdam 
was het loon f, 9 .-- per uur. 

Ton van Veelen

Mooi en slecht werk
Mijn oom en ik hebben in 19-12-
1968 op de Rotterdam gewerkt. 

Mijn vader, Jo Meerman, werkte 
op de tekenkamer en ontwierp 
daar samen met zijn collega’s de 
prachtige schepen van de HAL. De 
vrachtschepen van de K-klasse, zoals 
de Katsedijk en Kloosterdijk, en ook 
de G-klasse, zoals de Grebbedijk en 
de Gorredijk. Maar ook tekende hij 
mee aan de schitterende Rotterdam 
die een jaar na mijn geboorte in de 
vaart kwam.
Grote bewondering heb ik voor zijn 
tekenkundige prestaties die met trek-
pen en passer op grote vellen papier 
werden gezet, een computer kwam er 

toen nog niet aan te pas.
Mijn eerste herinnering aan de Rot-
terdam vergeet ik nooit: ze lag aan 
de Wilhelminakade en mijn vader 
nam mij mee, zo klein als ik was, om 
haar te zien. Aan boord ben ik helaas 
nooit geweest. Maar nog steeds ben 
ik onder de indruk van haar schoon-
heid, wat een zeeg!
Mijn vader is inmiddels 84 en teken-
werk van hem ligt in het Scheep-
vaartmuseum.

Han Meerman
Hellevoetsluis

Wat een zeeg!
Toen ik jong was ging ik in de schoolvakanties, op de fiets, mijn 
vader ophalen van kantoor. Dat kantoor lag aan de kop van de 
Wilhelminakade: het indrukwekkende hoofdkantoor van de Holland 
Amerika Lijn. We staken dan met de Heen en Weer de Nieuwe Maas 
over naar de Parkhaven. Ik had tijdens de korte overtocht soms 
moeite me staande te houden en vond het allemaal heel spannend. 
Weer veilig aan wal fietsten we samen naar huis in Schiebroek.

Als jongen probeerde ik bij elke tewater-
lating aanwezig te zijn, omdat het zo’n 
prachtig gezicht was zo’n groot gevaarte in 
het water te zien ‘plonzen’. De vraag was 
toch altijd of het lukken zou, hoe hoog de 
golf zou zijn aan de overkant van de Wa-
terweg en of de gereed liggende sleepboten 
tijdig konden vastmaken.
Wat de spanning nog opjoeg waren de 
geluiden onder het schip op de werfvloer, 
waar werklieden al een poosje bezig waren 
een groot aantal klampen weg te slaan. We 
mochten daar als toeschouwers niet komen 
natuurlijk, maar toen het trotse schip dan 
eindelijk de helling van de scheepsbouwer 
had verlaten, ben ik snel omlaag gelopen 
om de gladde vloer van de helling zelf 
te zien: hier had het enorme schip dus 

maandenlang op gelegen en nu was het 
zo leeg, kaal en verlaten. Hier hadden 
zoveel scheepsbouwers hun beste krachten 
gegeven om het grootste ooit in Nederland 
gebouwde schip zijn fraaie vorm te geven.

De scherven van de champagnefl es
Op die mooie zaterdagmiddag ben ik nog 
verder gelopen over die spannende bodem 
van de scheepshelling. Ik dacht: zou het 
nog mogelijk zijn wat scherven te vinden 
van de champagnefl es waarmee Koningin 
Juliana het schip ‘Rotterdam’ had gedoopt 
en het een behouden vaart had gewenst? U 
ziet het, beste lezer: ik heb ze gevonden èn 
zelfs een halve eeuw lang goed bewaard. 
Misschien kan een champagnekenner het 
merk nog wel te weten komen uit de letters 

“….LING…” die nog leesbaar zijn op de 
groene glasscherf, wie helpt?
Wat zou het leuk zijn wanneer ik - al of 
niet met een glas van deze champagne - 
een  toast kon uitbrengen op het nieuwe 
‘tweede leven’ van het schitterende vlag-
genschip S.S. Rotterdam in onze stad 
en dan met de woorden: “Een behouden 
thuiskomst”!

J.H.K. den Haan
Kikkerveen 343
3205 XC Spijkenisse
0181-643941
jhkdenhaan@planet.nl
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Bensmode 
ruimt op!

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

Van maat 36 t/m 52

Mantels, jacks, blouses, 
rokken, jumpers , vesten,
pantalons e.a. tot 70%
De eerste voorjaarscollectie 

is al binnen

www.seniorenhulp.com | info@seniorenhulp.com 

Wij onderscheiden ons door onze volledige manier van werken. U ervaart zo min  
mogelijk van uw verhuizing; uw plantjes weer op de vensterbank, de kasten nagenoeg 
identiek ingericht, schilderijen aan de muur en uw televisie geïnstalleerd. 

 
 

Bij ontruimingen werken we met een garantie:  
de woning wordt gegarandeerd geaccepteerd door de 
woningbouwmaatschappij of makelaar. 
Bruikbare goederen krijgen een nieuwe bestemming  
via diverse stichtingen 

 
Seniorenverhuizingen |Woningontruimingen 
        

010 888 22 15 

Bel voor een  
brochure  
of meer  

informatie 

3 HHaalllleenn vvooll mmeeuubbeelleenn tteeggeenn bbeettaaaallbbaarree pprriijjzzeenn!!
75 meubelfabrikanten onder een dak!

BANKSTELLEN 
WANDKASTEN 
DRESSOIRS 
EETHOEKEN 
SALONTAFELS 
FAUTEUILS

LEDIKANTEN 
LINNENKASTEN 
LATTENBODEMS 
MATRASSEN 

KLEINMEUBELEN

 

Complete eethoeken , tafel + 4 stoelen al vanaf E. 698,-        
Opruiming: Div. stoelen en fauteuils, Bankstellen en Dressoirs!!!      OP = OP!!!

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

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

  Gratis parkeren 
  Eigen bezorgdienst 
  Geen aanbetaling    

3 + 2 zits Sharon
leer E. 1498,-
in leer en 
stof leverbaar.
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> STERREPARATIE

> AUTORUIT VERVANGEN

> VOORRUIT POLIJSTEN *

> KENTEKEN GRAVEREN

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

Sterretje
gezocht! 

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

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

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

Middenbaan 110, 2991 CT Barendrecht

Tel. (0180) 654 966 • barendrecht@scheidingsplanner.nl   

www.scheidingsplanner.nl/dor

Gaat u scheiden?
Met het Scheidingsplan® weet u precies waar u aan toe bent.

In een scheidingstraject vraagt u zich 

natuurlijk af hoe u nu financieel verder 

moet. Of het nu gaat om uw woonhuis, 

alimentatie of kinderkosten, het zijn 

allemaal aspecten die u onzeker maken.

  

Met het Scheidingsplan® van De Schei-

dingsplanner weet u precies waar u 

aan toe bent: of u in uw huis kunt  

blijven wonen, wat de hoogte van de 

alimentatie wordt, wat u na scheiding 

netto overhoudt om van te kunnen  

leven, etc. Alle benodigde informatie in  
één allesomvattend plan. 

Uw Scheidingsplanner regelt verder alles: 

het convenant, het ouderschapsplan en  

de afhandeling door de rechtbank. 

Alles in één hand. 

Uw Scheidingsplanner werkt uiterst effi-

ciënt en zorgt snel voor duidelijkheid, 

zodat u en uw partner financieel weer 

verder kunnen.

Een Scheidingsplanner werkt zowel in  

opdracht van beide partijen, als in opdracht  

van één van hen. Dus ook wanneer 

een scheiding niet in harmonie verloopt 

kan een Scheidingsplanner als financieel  

deskundige uw belangen behartigen. 

Meer weten? Bel ons gerust voor een   

koste loos kennismakingsgesprek of een  

gratis informatiepakket.

Vraag  
ons gratis  

boekje  
aan!

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

domus magnus
de luxe van ouder worden

De Magistraat,
woonzorg op 
sterrenniveau...
De particuliere woonzorgorganisatie

Domus Magnus biedt ouderen de moge-

lijkheid om in een luxe woonomgeving

persoonlijke zorg en dienstverlening te

ontvangen. Bijvoorbeeld op onze locatie

De Magistraat in het hart van Rotterdam.

Voor informatie, een 
rondleiding of een brochure: 
Domus Magnus

Telefoon 010 444 35 10

magistraat@domusmagnus.com

www.domusmagnus.com

Welkom!
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Na de Tweede Wereldoorlog werden 
nogal wat Nederlandse jongens 
naar Indië gestuurd om daar orde 
op zaken te stellen, en ja, tussen 
de zogenaamde ‘politionele acties’ 
door konden ze wel wat amusement 
gebruiken. In de loop der jaren heeft 
de organisatie NIWIN – Nationale 
Inspanning Welzijn Indië – heel wat 
Nederlandse variétéartiesten laten 
overvliegen. En voor velen van hen 
werd zo’n Indiëtournee een onverge-
telijke ervaring. Voor de mensen op 
de foto is het minder goed afgelopen.
Ik neem aan dat deze foto in 1946 is 
genomen, in Den Haag, kort voor het 
vertrek. Van links naar rechts kijken 
deels verwachtingsvol en deels 

wat schuchter naar de fotograaf: 
conferencier Hans Snel, accordeon-
danspaar Jossy en Josino, snelte-
kenaar John Charley, Marina van 
Goudswaard en beginnend jongleur 
Tonio Manti. Ze zouden allemaal 
omkomen, op één na.  

Niet lekker
Op 20 januari 1947 ging het mis, 
op Biak, een eilandje van Nieuw-
Guinea.
Na aankomst daar werd de groep 
de mogelijkheid geboden voor een 
rondvlucht. Een mooi aanbod. Jossy 
had al eerder in een brief naar huis 
geschreven dat ze zo had genoten 
van een vliegtochtje vanaf Padang 
met een pipercup. “Zelfs een looping 
hebben we gemaakt. Het was een 
reuze sensatie, maar toch lang niet 
zoo als je het je eigenlijk voorstelt. 
We vonden het allemaal heerlijk.”
Iedereen had oren naar een rond-
vlucht boven Biak. Behalve Marina 
van Goudswaard. Die voelde zich 
niet lekker. Ze bleef aan de grond.
Samen met twee militairen steeg 
de rest van de groep op. Kapitein 

Otten zat achter het stuur. Volgens 
het NIWIN een zeer bekwaam piloot 
die ook tijdens de oorlog tegen Japan 
had gevlogen. Otten was al weer aan 
het landen toen hij opeens een jeep in 
de weg zag staan. Hij probeerde op 
te trekken, maar gleed af. Het toestel 
stortte neer. Zonder overlevenden.
In Nederland was het ongeluk vrij 
groot nieuws. De Volkskrant wijdde 
er een bericht aan op de voorpagina: 
Vijf Nederlandse artisten omgeko-
men. Vakbroeders waren geschokt. 
Menigeen had wel eens met een van 
de omgekomenen gewerkt. Voor de 
Rotterdamse accordeonist Thijs de 
Wijs – artiestennaam: Ted Valerio – 
was het helemaal even slikken. Hij 
was aanvankelijk gevraagd voor deze 
trip naar Indië, maar had moeten 
afzeggen  vanwege verplichtingen 
in Nederland. Hij stond geboekt 
voor een Avro-tournee met Albert 

de Booy. Mogelijk speelde ook zijn 
nog prille verkering een rol. Jossy 
en Josino - Nol en Ans Joosten, ook 
uit Rotterdam - waren voor Thijs in 
de plaats gegaan. Met noodlottige 
afl oop.

Noordereiland
Voor de familie van de omgeko-
men artiesten was de klap uiter-
aard het hardst. In Rotterdam werd 
het verdriet vooral gevoeld op het 
Noordereiland.Zangeres Ans Joosten-
Meijer kwam van de Maaskade, 
accordeonist Nol Joosten - enig kind 
-  van de Sleephellingstraat. Samen 
hebben Ans en Joost ook nog aan die 
Sleephellingstraat gewoond, op num-
mer 8 A. Kort voor hun Indië-tournee 
waren ze getrouwd.

Nol kwam uit een varende familie 
en werkte op een schip voor hij 
beroepsmuzikant werd. Aanvankelijk 
trad Nol Joosten solo op, onder de 
exotisch aandoende naam Noldino 
Josino. Zijn specialiteit: op accor-

deon het geluid van een bioscoopor-
gel nabootsen. Later vormde Nol een 
tijdje, samen met ene Bary-Neder, 
het accordeonduo De 2 Steffi n’s. 
En toen was er dus Jossy en Josino, 
een nummer van zang en dans, met 
accordeonbegeleiding van Nol. In 
foldertjes prezen Ans en Nol zichzelf 
aan als ‘The elegant musical act’. 
De familieleden die ik over deze 
tragische geschiedenis heb gesproken 
krijgen nu nog een beetje een verre 
blik in de ogen bij alle bewaarde 
foto’s en paperassen. “Fijne gozer, 
toffe griet,” klinkt het.

In de laatste brief aan haar moeder 
van 4 januari 1947 schrijft Ans – 
‘Jossy’ -  als PS: “Ik heb van de week 
in mijn hand laten lezen en word 
minstens 85 jaar en Jos nog ouder, 
dus maakt U zich geen zorgen over 
ons!!”

Twee weken later was het gedaan. 
Nol werd 32, Ans 27.

Jossy & Josino: 
Twee levens die te snel eindigden

Kijk eens goed naar de grote foto op deze pagina. Zes jonge mensen in tropenkleding, voor een 
gebouw waarvan je mag aannemen dat het in Nederland staat. Het soort stoeptegels, de natuur-
stenen gevel, het raam met vitrage. Nederland. Een Nederlands overheidsgebouw van vroeger. Op 
het bordje naast de deuropening staat in letters zoals je ze vandaag de dag niet snel meer ziet: 
Centraal Bureau NIWIN. Dat bureau was van 1946 tot 1951 gevestigd in Den Haag en het had als 
doel, precies zoals op het bord staat dat de middelste heren vasthouden, ‘het brengen van ont-
spanning voor onze jongens in Indië’.

Zelf heb ik de mensen op de foto niet 
gekend, ik ben van 1959, maar ook ik 
word een beetje droef als ik er langer 
naar kijk. Misschien komt dat doordat 
ik mijn eigen moeder erin zie. Van 
mijn moeder ken ik ook foto’s uit 
de jaren veertig met zo’n eenvoudig 

jurkje aan tot op de knie en lage schoe-
nen eronder met duidelijk zichtbare 
sokken erin. Uit die dracht, en uit de 
houding van de mensen op de foto, 
spreekt een ontroerend soort argeloos-
heid. Zo waren ze. En ze wisten niet 
wat er komen ging.

Mijn moeder, die vrij jong is gestorven 
en in de jaren veertig ook in Indië 
neerstreek, als verpleegster, leek een 
beetje op de vrouw rechts op de foto, 
Marina van Goudswaard. Ik weet niet 
waarmee Marina optrad, maar als u het 
verhaal hierboven heeft gelezen weet u 
dat ze zich gelukkig mocht prijzen dat 
ze zich op zekere dag niet zo lekker 
voelde. Met wat voor gevoel zou ze 
terug naar huis zijn gereisd?

Peekel
Waar ik intussen benieuwd naar ben: 
zouden er nog geluidsopnamen zijn 

van Jossy en Josino, de tweede en 
derde van links op de foto? Van een fa-
milielid heb ik gehoord dat de moeder 
van Josino – mevrouw Joosten van het 
Noordereiland - ooit privé-opnamen 
zou hebben gehad. Het is een speld in 
een hooiberg, maar toch: als iemand 
enig idee heeft waar die eventuele 
opnamen zijn, meld u zich. Het zou 
erg leuk zijn als Jossy en Josino nog 
eens in de Rotterdamse ether zouden 
klinken. Misschien hebben ze wel 
opnamen gemaakt bij Klankstudio 
Peekel aan de Mathenesserlaan. Een 
paar jaar geleden schreef ik over die 
studio een verhaal voor De Oud-Rot-

terdammer en naar aanleiding daarvan 
hebben zich allerlei mensen gemeld 
met oude privé-opnamen op 78 toeren 
uit die studio. Er moet vast nog meer 
liggen op vlieringen en in kelders. Als 
u iets heeft, of weet: ik houd me zeer 
aanbevolen.

Bary-Neder
De oproepjes in vorige afl everingen 
van deze rubriek over Rotterdams 
amusement hebben aardig wat opge-
leverd. Mensen bellen me met gram-
mofoonplaten, foto’s en tips. Zo heb 
ik nu geloof ik gegevens van de hele 
familie van Nicky Noble. Binnenkort 

een verhaal over hem. De mannelijke 
helft van The Cavello’s heeft zich ook 
gemeld. Ga ik ook aandacht aan beste-
den. De afl evering van vandaag doet 
de vraag rijzen wie die Bary-Neder is 
of was, de vroegere accordeonpartner 
van Nol Joosten in De 2 Steffi n’s. Ik 
heb alleen een foto van hem. Verder 
weet ik niks. Weet een van de lezers 
van De Oud-Rotterdammer misschien 
meer? Laat het horen.   

Voor vragen, tips of materiaal, mail naar: Rolandvonk@telfort.nl of bel 06-24815203
Roland Vonk besteedt op Radio Rijnmond wekelijks aandacht aan Rotterdams amusement in het programma Archief Rijn-
mond: 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.

- Artiesten aan de vooravond van hun Indische tournee van 1946/1947. 
Van links naar rechts: Hans Snel, Jossy en Josino, John Charley, 

Marina van Goudswaard en Tonio Manti -

- Accordeonist Bary-Neder vormde met 
Nol Joosten van Het Noordereiland De 2 

Steffi n’s. Wie weet meer van hem? -

De geschiedenis van het Rotterdamse accordeondanspaar Jossy en Josino stemt niet bepaald vrolijk. Het is een verhaal over hoe het 
noodlot jonge mensen kan treffen. Lang heeft het nagegalmd, zowel in familiekring als in de kring van vakgenoten. Ik heb in de loop der 
jaren van diverse kanten gehoord over dat fatale ongeluk in Indië. Uiteindelijk hebben familieleden me geholpen aan de precieze gege-
vens, en aan de grote foto op deze pagina.

Een aangrijpend verhaal 
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25% korting
op de gehele rekening van 2 tot 4 personen alléén op de 

à la carte kaart incl. drank van zondag t/m vrijdag.
(uitgezonderd menu’s, andere aanbiedingen en tijdens feestdagen)

Tegen inlevering van deze advertentie.
De actie is geldig t/m 28 februari 2010, “één bon per gezelschap”

Gehele week geopend
• à la carte restaurant

• zalen voor recepties en diners
• gelegenheid tot barbecuen

• brunch of high tea
• voldoende parkeergelegenheid

‘s-Gravenweg 347 Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010-450 38 00 / Fax: 010-442 07 34 / www.johannahoeve.nu

Restaurant “Johannahoeve”

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

Een Hotel maar dan anders ! 
Een monumentaal en uniek gastvrij familiehotel Uitstekende 

keuken, sfeervol restaurant, gezellige tuinen en terrassen 
Maart en april speciale voorjaarsarrangementen 

4 = 3 ! 
Vraag vrijblijvend een brochure en/of 

kijk op www.deoudebrouwerij.nl  
 

Hoofdstraat 53, 6281 BB  

Mechelen Zuid-Limburg NL 

Tel: 043-4551636  www.deoudebrouwerij.nl 

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

 

 

Chinees Specialiteiten Restaurant
Mountain Spring

Groen van Prinstererweg 19-21
2982 VA Ridderkerk

Tel. 0180 - 418 414

Ma t/m do. vanaf ± 17.30 uur       
LOPEND BUFFET € 8,95 p.p.    

(Kinderen t/m 11 jaar € 5,95)

Soep van de dag, Mini Loempia’s, Kerry driehoekjes, Salade,
Gebakken banaan, Vers fruit, Gebakken Chinese garanalen,
8 spices tong�let, Kong Boo Kip, Zhiu Yiem Kip, Babi Pangang
Spek, Lo Han Tjai Groenten, Foe Yong Hai, Moutain Spring Saté,
Ossehaas à la chine, Cha Sieuw, Babi Pangang, Ket Li Kip,
Patat, Nasi, Bami, Mihoen

Vrij., zat., zondag en feestdagen  € 9,95 p.p.
Kinderen t/m 11 jaar € 6,95
Uniek specialiteiten onbeperkt opscheppen.
Tevens uitgebreid à la carte menu, reserveren gewenst.

Wilt u een gratis deskundig advies?
▪ Inbraakpreventie ▪ Klussendienst
▪ Tuinonderhoud ▪ Catering
▪ Schoonmaak ▪ Huishoudelijke Dienst
Een adviseur komt bij u langs!

Betaalbare 
diensten
▪ particulieren
▪ bedrijven

SDW - Roer 28 - 3068 LE Rotterdam 
tel. 010-4564022 - www.sdw-rotterdam.nl

Service      Dienst
Werk
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-- Er op uit! Kalender --

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

Jarige Meezing Sound of Music
op tournee door Nederland

De theaterversie van de Sound of Music bestaat dit jaar 50 jaar. Reden 
voor Aernoud Florijn nog een keer met de Meezingversie van The Sound 
of Music op tournee te gaan langs de Pathé Bioscopen in de grote steden 
van Nederland. De première is woensdag 24 februari in de Pathé Tuschin-
ski bioscoop te Amsterdam. De tournee gaat vervolgens langs Den Haag, 
Rotterdam en Groningen. Woensdag 21 april is de laatste voorstelling 
wederom in Pathé Tuschinski te Amsterdam.

De filmversie van The Sound of Music is onverwoestbaar. Het romantische verhaal en de prachtige 
muziek blijven de harten van jong en oud raken. Ook de Meezing Sound of Music trekt al jaren volle 
zalen en het publiek lijkt er geen genoeg van te krijgen. Het is een unieke en hilarische manier van 
film kijken; vergelijkbaar met karaoke, maar dan leuker. Het publiek is zelf de ster en kan luidkeels 
meezingen met de klassiekers zoals ‘Do-Re-Mi’, ‘Edelweiss’ en ‘Climb every Mountain’. Men mag 
blaffen naar de butler en sissen tegen de barones. Voor iedere bezoeker ligt een Meezing Sound of 
Music pretpakket klaar: een tasje met allerlei attributen die men kan gebruiken tijdens de film. Voor-
afgaand aan de film legt presentator Aernoud Florijn uit hoe het allemaal precies in zijn werk gaat, 
zodat iedereen goed beslagen ten ijs komt.
Het is het allerleukst als het publiek verkleed, als personage uit de film, naar de Pathé Bioscoop 
komt. Iedereen wordt dus uitgenodigd de verkleedspullen van zolder te halen en te komen als non, 
kapitein, barones of uitgedost in een Dirndl of Lederhosen. Iedere verklede bezoeker wordt gefoto-
grafeerd en krijgt een eigen plaatsje op de website www.meezingbioscoop.nl. Tijdens de kostuum-
parade kan men samen met alle andere verklede bezoekers op het podium strijden om het hardste 
applaus. Creativiteit en fantasie worden beloond met een prachtige prijs.

Woensdag 24 maart 2010      Rotterdam       Pathé Schouwburgplein
Aanvang 19.30 uur.

 Rotterdams Philharmonisch Orkest  
De Doelen -  20.15 uur -  € 45,- / 40,- / 32,- / 18,- 
(div. reducties mogelijk) 12

Februari

Zeventiende Charlois Kunstfestival
LCC Larenkamp, Slinge 303 – 11.00 uur -  Entree gratis

Dansmiddag voor de 55-plusser met muziek 
uit de jaren ‘50 en ‘60 
Dansschool de Klerk, Schiestraat 16-18 - 13.00-16.00 uur - 
Entree € 3,-

Februari

20
Smartlappenmeezingconcert: Een avondje 
Johnny Hoes 
Theater Zuidplein - 19.30 uur - € 10,-

Februari

20
Meezing gala van Staal, met o.a Lou Prince, 
Rob Griekspoor, Peter Barnes
Zaal Staal, Beursplein 33 (Beursgebouw) - 
17.00 tot 23.00 uur - Kaarten € 9,- (incl. een welkomstdrankje) 
Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus bestel snel 
via: info@staalrotterdam.nl  of 010-4443494

Februari Carnavalsdansmiddag voor de 55-plusser 
Dansschool de Klerk, Schiestraat 16-18 - 13.00-16.00 uur - 
Entree € 3,-21

Holland Bigband 
De Doelen - 20.30 uur -  € 19,- (R’pas/65+ € 17,-)

13

14

14

Documentaire: Februaristaking
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uurFebruari

21 & 24 

Februari

Februari

Februari

Februari

t/m 24
Tentoonstelling ‘Rijzend water’ 
Gemeentehuis van Oostflakkee, 
Eisenhouwerlaan 1, Oude-Tonge - 
Tijdens de  openingstijden van het gemeentehuis.

Februari Positief Blijve - Stichting Theatergroep Noc-
turne 
LCC Castagnet, Larikslaan 200 – 14.30 uur - 
Entree: € 3,00 euro / Rotterdampas € 2,2525
Lezing: 26 februari 1943
OorlogsVerzetsMuseum – 14.00 uurFebruari

26 

FOTO’S

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

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

ABONNEMENTEN

OUD ROTTERDAMMERTJES

Wilt u een paar uur in de week iets voor iemand 
anders betekenen? Bel dan naar Unie Van 
Vrijwilligers en wij helpen u graag verder. 
Tel. 010 - 413 08 77 of kijk op www.uvvrotterdam.nl

DIVERSEN

Rien Poortvliet - Braaf
Hondenboeken 4 titels
Harley Davidsonboeken en VHS video’’s
Onze Prins Bernhard  - in het publiek en bin-
nenskamers Oceaanreuzen - een Eeuw Ned 
Passagiersvaart Het dagelijks leven op een RK 
jongens en meisjesinternaten 1910-1980
175 jaar Kon. Marechaussee
50 jaar Korps Rijkspolitie
Youp van’tHek -88 jaar Youp
0182530419 / 0625015047

TE KOOP

SUPERCABINES  400 PROG.      
=======================

 2 CINEMA-ZALEN
ADULT SHOP  010-477 6710

SOETENDAALSEKADE 55
R.DAM  GEOP. 10.00-23.00

FILMS

Roose dakwerken 06-233 880 43
Lekkage!

Schoorsteen, dak of dakgoot lek? Wij helpen u direct!
Gratis offerte, geen voorrijkosten, en tevens dakgootreiniging

LEKKAGE

Wij weten wat 

feesten is!

0180 - 61 41 79

PARTY & VERHUUR

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

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

Meezing gala van Staal
Iedere 3e zaterdag van de maand* van 17.00 tot 23.00 uur
Spetterende live artiesten in een ongedwongen sfeer in de 
mooiste zaal van Rotterdam, Zaal Staal.
 

Met zaterdag 20 februari oa:
Lou Prince
Rob Griekspoor
Pieter Barnes
En nog vele anderen
Presentatie van Ellis Chicago 
(bekend van o.a. het Oude Noorden Zangfestival) 

 
Kaarten € 9,00 per stuk inclusief een welkomst drankje
Let op!! Beperkt aantal kaarten beschikbaar dus bestel snel via:
info@staalrotterdam.nl  of bel 010 4443494
 
Natuurlijk kunt in Zaal Staal van diverse culinaire 
versnaperingen genieten

 *Met uitzondering van juni, juli en augustus. 

STAAL ROTTERDAM PRESENTEERT : 

Zaal Staal
Beursplein 33
3011 AA Rotterdam
010 4443494
www.staalrotterdam.nl

Wij zijn gemakkelijk te 
bereiken met het openbaar 
vervoer, halte Beurs.

(bekend van o.a. het Oude Noorden Zangfestival)(bekend van o.a. het Oude Noorden Zangfestival)(bekend van o.a. het Oude Noorden Zangfestival)

COMPUTER BUNGALOWPARK

Bungalowpark Libra Ommen
Stunt aanbiedingen Nog enige bungalows in het hoogseizoen € 350,- p.w all in 

Excl toerbel/milhef € 25,- p.w. Zwembaden en recreatie team aanwezig. 

April-Mei-Juni € 175,- p.w. all in. Folders tel.: 0529 - 457224

Stunt aanbiedingen Nog enige bungalows 
in het hoogseizoen € 350,- p.w all in 

Excl toerbel/milhef € 25,- p.w. 
Zwembaden en recreatie team aanwezig. 

April-Mei-Juni € 175,- p.w. all in. 

Folders tel.: 0529 - 457224
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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

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

Bij Meubelcentrum zit u altijd goed!

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

Andere filialen:

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

www.meubelcentrumzuidland.nl

Het gezelligste Meubelcentrum in Zuid Holland

N I E U W ! ! ! A C C E S S O I R E S , K A D O - A R T I K E L E N E N V L O E R K L E D E N
Spijkenisse

ROUTEBESCHRIJVING

De kleuren van eiken zijn zeer uitgebreid. Natuurlijk de
standaard kleuren: blank en donker eiken. Gepatineerde
kleuren blank, donker, kers en antiek.
Trendy kleuren white wash, koloniaal, mat gelakt, olie, wengé
en mosgroen, deze kleuren hebben een eigen look en een
natuurlijke uitstraling.

Op maat gemaakte 
meubelen is bij 
sommige programma’s 
mogelijk.

U WILT EEN OPEN
HAARD?
...maar u heeft geen
rookkanaal. Geen probleem.
...daar hebben wij een
fantastische oplossing voor.

Laat u inspireren door de vele
mogelijkheden met elektrische haarden. Een haard is de sfeervolle finishing touch van
uw woning.Wij bieden u een ruim assortiment aan sfeerhaarden en sierschouwen in
diverse modellen en kleuren.

SPECIALE AANBIEDING
Sierschouw compleet met elektrische sfeerhaard. Verkrijgbaar in
het zwart of wit, grenen antiek-look. Nu voor slechts€ 595.-

RUIME 
COLLECTIE

COMPUTERKASTEN.
Vanaf€ 399.-

EIKEN
WANDKASTEN
vanaf

€ 750.-

Nog 
slechts
enkele
stuks!

KARAKTER EN STIJL De strakke en
robuuste stijl geeft frodo® een heel eigen
karakter. Door de uitgeholde stijlen wordt het
gebruik van massief eiken benadrukt. Het
gebruik van karaktereik, met zichtbare noesten
en windscheurtjes, geeft het meubel een erg
natuurlijke uitstraling. Frodo® is ongetwijfeld
een verrijking van uw interieur!

OP = OP � Meubelpaleis Zuidland
Heeft een ruime keuze in relaxfauteuils

Van handmatig tot elektrisch verstelbare. De
meeste fauteuils kunnen geleverd worden met
een sta op hulp.Tevens kunt u bij Meubel-
paleis Zuidland een fauteuil op maat laten
maken, de hoogte en zitdiepte nader te
bepalen zodat voor u een goed zitcomfort
mogelijk wordt.Voor een goed advies laat u
adviseren door een van onze adviseurs.

Heeft u geen eigen vervoer?
Voor ons geen probleem!

U belt voor een afspraak en wij
halen en brengen u geheel gratis

zonder enige verplichtingen.
Tel. 0181 - 452321

� Meubelpaleis Zuidland
De grootste seniorenmeubelspecialist in de
regio Zuid-Holland

Er is een ruime keuze aan senioren bankstellen. Deze bankstellen
kunnen worden besteld in diverse stoffen, maar er zijn ook 
bankstellen die op voorraad zijn dus direct te 
leveren tegen aantrekkelijke prijzen. Deze 
bankstellen zijn voorzien van interieurvering,
een goed zitcomfort en met een zeer goede 
kwaliteitsnorm. Service en kwaliteit staan bij 
ons hoog in het vaandel.
Wij geven tot € 450,- inruil terug voor 
uw oude bankstel. Hiervoor geldt ook de 
HAAL EN BRENG SERVICE
0181 - 452321

ACTIE!
SENIORENBANKSTELLEN
2,5 - 1 - 1, levering direct,
slechts enkele stuks

vanaf   € 1.250.-
Diverse showroommodellen tegen 
aantrekkelijke prijzen.

De koffie staat altijd klaar in de 

gezellige koffiecorner.

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

Fa. v.d. Linden
OPTICIEN - OPTOMETRIST

MET OOG VOOR DETAIL

Al drie generaties ervaring met 
modebrillen in elke prijsklasse.

Persoonlijke bediening van advies 
bij aanschaf tot aflevering.

Zwartjanstraat 99  • 3035 AN Rotterdam • Tel: 010-4669630

Lorena
steun en rouwverwerking

Voor alle hulp bij:

Thuiszorg
Het verplegen van een zieke, wassen, aankleden en medicijnen geven 

en alle andere verpleeghandelingen.

Sterfbegeleiding
Het begeleiden vanaf het terminaal gedeelte tot het moment dat 

degene komt te overlijden.

Afl eggen
Het wassen en aankleden van de overledene op multiculturele 

manier.

Thuiszorg
Het helpen aanvragen van gelden, waaronder PGB 

(persoonsgebonden budget), bijzondere bijstandskosten enz.

Wacht niet langer, wij staan voor u klaar.

Tel. 06 16438157 of (010) 2181322
Ingrid_vriendwijk@hotmail.com



Het voorproefje van wat zes 
weken later ging komen aan leut 
en hossen, hadden we daarmee 
vast tot ons genomen. In de weken 
tussen prinsverkiezing en carnaval 
werd ik op de redactie bestookt 
met persberichten over de feesten 
en de laureaten voor een ludieke 
onderscheiding. Alle gegevens 
gingen in een speciale map in 
mijn bureaulade om die een paar 
dagen voor de grote happening te 
openen voor een voorverhaal over 
wat er zoal in Rotterdam en directe 
omgeving te hossen viel. Sinds ik 
na 48 jaar werken bij de krant door 
vervroegde uittreding in 2005 niet 
meer actief ben bij het Rotterdams 
Dagblad, besteedt de krant er 
tot mijn ongenoegen nauwelijks 
aandacht meer aan. 
In mijn tijd trok ik er liefst drie 
dagen voor uit. De vrijdag voor het 
uitzetten van een route langs feest-
zalen en optochten en het op een 
rij zetten van de juiste namen en 
andere feiten. De tweede dag ging 
op aan het bezoeken van carnaval-
lende verenigingen en groepen 
en de zondag om een gedegen 
verhaal te schrijven over de sfeer 

en hoogtepunten die we onderweg 
hadden beleefd. Ik startte mijn 
rondgang meestal bij de Soppers en 
Islamunda in IJsselmonde, daarna 
Keilebijters, Grote Lupardi en 
Graskauwers in Vreewijk, Maas-
makkers in Feijenoord, Levensput-

ters in Overschie, Marktpinten 
in Bospolder, Noelemakkers in 
Lombardijen, Slingeraars in Zuid-
wijk, Ossenkoppen in Pendrecht, 
Wil Cloris in Rhoon, Zuipschuiten 
in Poortugaal en als laatste het 
Koninklijke Oedevliet van de Rot-

terdamse carnavalsnestor Nelis van 
Veelen in Hoogvliet. 

Commandeur
Veel bekende Nederlanders mocht 
ik van nabij meemaken als ze met 
elan en eerbetoon een onderschei-

ding kregen omgehangen. De Boer-
goenzers in Dwalmdam (wijkge-
bouw Clemenshuis, Gruttostraat 9) 
weten sinds hun oprichting in 1962 
altijd wel iemand van naam en 
faam te strikken voor het jaarlijks 
commandeurschap. In 2007 was 
dat bijvoorbeeld de toen net 90 
jaar geworden zangeres Annie 
de Reuver. Bij hoge uitzondering 
slaat de carnavalsgroep dit jaar 
twee prominenten tot comman-
deur: zaterdag 13 februari en op de 
slotavond dinsdag 16 februari. Op 
de eregalerij van De Boergoenzers 
heeft Prins Clemizot de Negende 
dit keer een plek ingeruimd voor 
Dick Lokhorst en Lionel Martijn. 
De twee nemen afscheid van de 
lokale Charloise deelgemeentepoli-
tiek, waarop ze nadrukkelijk een 
menselijk stempel hebben gezet. 
Na de verkiezingen van 3 maart ke-
ren PvdA’er Lockhorst en CDA’er 
Martijn niet terug. Als voorzitter en 

bestuurder/vice-voorzitter traden 
ze op 12 april 1994 aan voor vier 
lang niet gemakkelijke perioden 
van vier jaar. Drs. J. Zwakhals (10 
januari 1973 - 28 augustus 1976), 
J.M. Franken (7 september 1976 
- 27 april 1987) en W.J. van der 
Have (28 april 1987- 7 april 1994) 
gingen Lockhorst voor als eerste 
burger van Charlois.

Vertrek
Lockhorst en Martijn heb ik 
als verslaggever ‘op de hielen’ 
gezeten en soms ook gevoelig op 
de tenen getrapt. Hun drie jaar 
terug vertrokken collega Domi-
nic Schrijer, nu wethouder in het 
Rotterdamse college, trouwens 
ook. Met die drie heb ik niettemin 
altijd in openheid kunnen werken. 
Nimmer stond ik voor een gesloten 
deur en ze waren altijd bereik-
baar voor commentaar, ook als ik 
voor hun portefeuille vervelende 
kwesties kwam aanroeren. Ik heb 
de drie leren kennen als eerlijke, 
vakkundige en inventieve mensen. 
Mensen als zij maakten mijn vak 
als journalist extra aantrekkelijk 
doordat ze soms (onderhands) 
leuke tips gaven voor een bijzon-
der verhaal. 
Het is terecht dat Lockhorst en 
Martijn worden verheven tot com-
mandeur, al had ik Schrijer (die 
ik ooit minister zie worden) ook 
graag op zijn knieën gezien voor 
het omhangen van de onderschei-
ding. De feesten beginnen om 
20.00 uur en iedereen kan erbij 
zijn. Als commandeur van De 
Boergoenzers zal ik Lockhorst 
en Martijn graag begeleiden naar 
hun hoogtepunt in carnavalsland. 
Alááááááf! Zie ook www.boer-
goenzers.nl Bij De Noelemakkers 
in Noelemakkersdam (wijkgebouw 
Lombardijen, Menanderstraat 
89) gaan zaterdag 13 februari 
eveneens de beentjes van de vloer. 
De gerenommeerde vereniging 
sluit het 33ste levensjaar af met het 
onderscheiden en benoemen van 
de bekende zanger Johnny Valen-
tino in de Orde van de Grote Noel. 
Aanvang 20.11 uur, toegang gratis. 
Zie www.cvdenoelemakkers.nl

- In 2007 was de ereplek 
op de commandeurszetel van 

De Boergoenzers voor zangeres 
Annie de Reuver. Links van haar 

Prins Clemizot de Negende en rechts 
commandeurs Koos van Donk en Nelis 

van Veelen Foto collectie Rein Wolters -

Omstreeks deze tijd van het jaar kriebelt mijn carnavalsbloed. Jarenlang heb ik voor 
Het Vrije Volk en het Rotterdams Dagblad de Rotterdamse carnavalsfeesten versla-
gen. Rond de ellufde van de ellufde (doorgaans niet exact op 11-11 omdat het dan 
geen zaterdag was) begon de episode van luchtig plezier met een rondje langs de 
nieuwe prinsen of zij die in het ambt herkozen waren. Natuurlijk onder het consume-
ren van pintjes goudgeel en meestal in gezelschap van fotograaf John de Pater. Net 
als ik is hij geboren en getogen op de zuidelijke Maasoever en hebben we daarmee 
bijna als vanzelfsprekend een prima band met carnaval.

Dick Lockhorst en 
Lionel Martijn nemen 

carnavallend afscheid van Charlois 
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- De scheidende Lionel Martijn reikte in december de prijzen uit voor het 3e Charlois’ 
Songfestival. Hij krijgt nu zelf een onderscheiding en verlaat met Dick Lockhorst carnaval-

lend het politieke podium Foto collectie Rein Wolters -

- Johnny Valentino (links) zet bij De Noelemakkers de boel muzikaal op stelten nadat op 
13 februari onderscheiding de Grote Noel om zijn nek is gehangen Foto Jan Hekhuis/De 

Noelemakkers  -

Boek ‘Ziet Zuid’ laat 
sluimerende herinne-
ring zoet ontwaken
Als vervolg van de succesvolle expositie 
‘Ziet Zuid – 140 jaar Rotterdam-Zuid 
in foto en fi lm’ is er nu ook het boek. 
Donderdag 28 januari werd het prachtige 
kijk-, luister- en leesproduct, dat sluime-
rende herinneringen zoet laat ontwaken, 
gepresenteerd in gebouw ’t Gemaal in de 
Afrikaanderwijk. Directeur Hans Walgen-
bach het Historisch Museum Rotterdam 
overhandigde het eerste exemplaar aan 
de 80-jarige Miep Vogel uit Zuidwijk. 
‘Mijn twee jaar geleden overleden man 
Fred kijkt vanuit de hemel mee en wat 
zal die trots zijn,’ stamelde ze bedeesd in 
aanwezigheid van haar 47-jarige dochter 
Jacqueline. Fred Vogel maakte fraaie fi lms 
en beelden van zijn hand staan onder meer 
op de bij het boek behorende en tachtig 
minuten durende dvd.

Walgenbach bracht in herinnering dat de 
door Joop de Jong samengestelde exposi-
tie in   twee maanden ongeveer vijfdui-
zend belangstellenden op de been bracht. 
Dit is een aantal om van te likkebaarden. 
Dat is het boek ook en het bijzondere is 
dat de 170 foto’s afkomstig zijn van zowel 
professionals als uit familiealbums. ‘Sa-
men vormen die het collectieve geheugen 
van Zuid,’ formuleerde Walgenbach. De 
teksten in het boek zijn van onder anderen 
Joop de Jong en Ben Maandag, die een es-
say schreef over Zuid, waarmee Walgen-
bach zijn toespraak besloot.

‘Te midden van al die bewegingen op 
Zuid koesteren de bewoners hun eigen 
verhalen, hun binding met de plek waar 
ze hebben gewoond. Ze hebben hun leven 
vastgelegd, op schrift, op fi lm, in foto’s. 
De overrompelende schat aan materiaal 
is de echte geschiedenis van Rotterdam-
Zuid. Het zet de tomeloze beweging even 
stil en biedt dan een overweldigende 
hoeveelheid stof tot nadenken. Niet alleen 
voor melancholische bespiegelingen hoe 
mooi het is geweest. Maar ook voor de 
hoopvolle verwachting hoe mooi het kan 
zijn.’

 ‘Ziet Zuid – 140 jaar Rotterdam-Zuid 
in foto en fi lm’ telt 168 pagina’s en kost 
22,50 euro. isbn: 978.94.90631.01.7.  
Het is verkrijgbaar in de reguliere 
boekhandel of te bestellen bij uitgeverij 
Diafragma: 010-4659566 of
 www.uitgeverijdiafragma.nl

- De omslag van het fraaie boek. Illustratie 
Yvo Zijlstra/Jan Roovers/Arnoud Voet -
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Kasteelbank in 
leder of stof leverbaar.
Ook leverbaar met 
bijpassende fauteuil

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

tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.nl

Venrooy Tandtechniek
D.R. Venrooy, tandprotheticus

KUNSTGEBITTEN
l	 Reparaties	klaar	terwijl	u	wacht
l	 B+O	gebit	eendags	behandeling
l	 Ook	voor	het	klikgebit/implantaten

Oudedijk	151	 Raadhuisplein	4
3061	AB		Rotterdam	 Nieuwerkerk	a.d.	IJssel
Tel.	010	-	4117870	 Tel.	0180	-	313633

ZONNIGE AANBIEDINGEN BIJ
WONINGINRICHTING VERSCHOOR:

NU ALLE SOORTEN LAMINAAT

GRATIS GELEGD!
vraag in de winkel naar de voorwaarden

Tapijt Ambiant Mineral in 3 kleuren!
Nu van € 84,- voor € 74,-
beschikbaar op 400 cm breed

Nu! Meerdere gordijnstoffen op voorraad met
extra grote kortingen!

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

Interfloor Celebrate
400 br van € 108,- voor € 88,50 p.m.

Woninginrichting 
Verschoor het 

juiste adres voor:
Tapijt - Bedden 

Gordijnen
Laminaat - Vinyl
Houten vloeren 

Zonwering
Behang

TAPIJT  -  BEDDEN  -  GORDIJNEN
LAMINAAT  -  ZONWERING

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

www.woninginrichtingverschoor.nl

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

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

2. Wij verwijderen alle denkbare soorten stoffering

3. Zoals vloerbedekking plavuizen laminaat

4. Verwijderen van schroeven pluggen spijkers e.d.

5. Het opvullen van de ontstane gaatjes

6. Het egaliseren van de vloeren, kleine reparaties

7. Verhuizingen transport e.d.

8. De mogelijkheid uw inboedel aan ons te verkopen  

 c.q. te verrekenen met de ontruiming

9. Het schoonmaken van de woning, zolder, kelder

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

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

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

Persoonlijke uitvaartzorg

Dag en nacht bereikbaar bij een overlijden voor Rotterdam en omstreken

010-24.29.812

Concept-uitvaart vanaf € 2.950,--
Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Informatie: 010-24.29.810
Website: http://www.wimzwijnenburg.nl

Bewaar deze advertentie bij uw uitvaartpolissen.

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

 

 
  

 
  
 

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

Karpettenkelder

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

  

 

 

 

 

 

 

-

  

Rinie en Linda, 
helpen u graag op filiaal Prisenland

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

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

Ron en Françoise, 
helpen u graag op filiaal Zuid
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door Aad van der Struijs

Het is alweer 
50 jaar geleden
Ik heb het gevoel, dat ik nu, in 2010, nog steeds ‘in het leven’ sta. De vernieuwingen om 
me heen accepteer ik als vanzelfsprekend. Dat deze veranderingen in 1960 volkomen 
ondenkbaar waren, heb ik verleden week ervaren.
De trouwe lezer van deze rubriek weet, dat ik eind vijftiger, begin zestiger jaren in Syd-
ney (Australië) woonde. Ná mijn militaire dienstplicht was ‘thuis’ té beklemmend voor 
me geworden; daarom koos ik een avontuurlijk leven aan de andere kant van de wereld. 
Ik betaalde 200 gulden en de rest van mijn KLM-ticket betaalde de Nederlandse rege-
ring. De Australische overheid was zo blij dat ik kwam, dat ze mij bij aankomst in Syd-
ney 25 Australische Pond als ‘landingsgeld’ gaven. Dat waren toen 212,50 Nederlandse 
guldens. De eerste ‘winst’ was binnen.

Ik ga nu niet praten over mijn voor- 
en tegenslagen in het Australië van 
die tijd. Ik heb het er, terugkijkend, 
reuze naar mijn zin gehad. Ik heb 
diverse beroepen gehad, maar altijd 
van het werk genoten. Wanneer ik 
ergens één shilling per dag meer 
kon verdienen, veranderde ik van 
werkgever. Spijt daarvan heb ik nooit 
gehad!
‘Thuis’ miste ik absoluut niet, maar 
Rotterdam bleef trekken. Via mijn al 
eerder in dit Spionnetje genoemde 
‘draagbare’ Philips-buizenradio 
luisterde ik naar de Nederlandse 
programma’s van Radio Nederland 
Wereldomroep. Mijn, vooral Au-
stralische, vrienden verbaasden zich 
over de ontvangstkwaliteit van de 
kortegolf-uitzendingen. Maar in deze 
uitzendingen was weinig tot niets 
over Rotterdam te horen.
Daarom besloot ik een abonnement 
te nemen op een Rotterdamse krant. 
Ik had een proefexemplaar van de 
‘Overzeese Editie van de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant’ mogen ont-
vangen: die weekkrant lag dan wel 
via luchtpost binnen vier dagen in de 
Australische brievenbus, maar had 
verdraaid weinig Rotterdams nieuws. 
Ik koos uiteindelijk voor de grootste 
krant van Rotterdam: Het Vrije Volk.
Dagelijkse verzending per luchtpost 
zou maandelijks in de vele tientallen 
guldens lopen, dus mijn voorkeur 
ging uit naar zeepostverzending. Dit 
betekende dat de krant vier tot zes 
weken onderweg was, maar ik hield 
me vast aan een uitspraak, die ik in 
1952 bij mijn eerste ‘baas’, Dagblad 
Trouw, had gehoord. “Nieuws is 
nieuws, als je van het feit of gebeur-
tenis nog niet eerder hebt gehoord.” 
Dus een krant van vijf weken oud, 
met berichten waarvan je nog niets 
weet, is net zo actueel als de krant 
op de dag van uitgave voor de lokale 
lezers is.
Eens in de zoveel weken kwamen er 
in twee tot vier dagen veel kranten 
bij me binnen. Ik legde ze in chro-
nologische volgorde en begon vanaf 
de eerste datum te lezen. Ik was dan 
weer helemaal terug in Rotterdam.
Toen in één van die kranten over de 

aanleg van de Rotterdamse metro 
werd geschreven en de daarmee 
verbonden noodzaak om een zeer 
oude boom aan de Westersingel te 
laten omhakken, omdat de tram-
sporen verlegd moesten worden, 
klom ik gelijk in de pen. Deze boom 
verdiende beter. Ik schreef aan de 
redactie, en naar mijn mening aan de 
gehele Rotterdamse bevolking, dat ik 
het neerhalen van de boom bullshit 
vond.
Weken later zag ik in Meadowbank 
(NSW) mijn reactie in Het Vrije 
Volk staan. Pieter Spreeuw, zittend 
op een troffel, had mijn bezwaren 
onverkort overgenomen. Er was 
echter één ding, hij had moeite gehad 
met het woord bullshit (stieren-
stront). Daarom had hij het gekuist 
tot ….shit (….stront). Ik heb nooit 
begrepen wat er fout was aan/met de 
stier, volgens mij zat er een luchtje 
aan stront. O ja, de betreffende boom 
staat er in 2010 nog steeds.

Droomgedachten
In die Australische tijd dagdroomde 
ik over een techniek, dat je recht-
streeks op het eigen televisietoestel 
kon kijken naar ‘dingen van thuis’. 
Maar natuurlijk bleef het bij dromen.
Begin jaren negentig veranderde de 
wereld: Internet kwam in bereik van 
‘de gewone man’. Ook ik deed er 
vanuit Rotterdam aan mee en presen-
teerde speciaal voor de geëmigreerde 
Rotterdammers mijn site ‘Rotterdam 
in Beeld’ (www.ditisrotjeknor.nl). Op 
deze site had ik al snel een webcam-
programma, dat om de 30 seconden 
ververste beelden liet zien van hoe 
het er in mijn woonstraat uitzag. 
Over de gehele wereld kon men dus 
zien wat voor weer het in Rotterdam 
was. Bedenk nu wel, dat we het over 
vijftien jaar geleden hebben! De 
reacties logen er niet om. ‘Overthere’ 
was de enkele Internetbezitter die er 
was, even thuis.
In de loop der jaren werd Internet 
steeds gewoner en het werd zelfs 
mogelijk met programma’s, zoals 
Skype, direct geluid- en beeldcontact 
met andere Internetbezoekers te 
leggen. (Groot)ouders zagen en hoor-

den vanuit Nederland hun (klein)
kinderen rechtstreeks in landen als 
Australië, Brazilië, Nieuw Zeeland, 
Zuid Afrika, Canada of de Verenigde 
Staten. Maar de beelden bleven in 
Nederland toch altijd beperkt tot de 
kleine monitor die bij de computer 
staat.
Sinds veertien dagen weet ik, dat 
mijn droom van toen (bijna) werke-
lijkheid is geworden. Ik heb PConTV 
in huis gekregen; een hardwarepro-
gramma dat op mijn grote plasmate-
levisiescherm in de woonkamer laat 
zien, wat er via mijn computer te 
bekijken is.
Ik zie dus niet alleen alle films, 
video’s en foto’s van mijn harde 
schijf, maar kan ook gewoon surfen 
op Internet. Als ik op mijn driezitter 
zit met een draadloos toetsenbord 
op mijn schoot, bedien ik normaal 
mijn computer, maar zie ook alles 
op Internet zich afspelen op mijn 
tv-scherm in de woonkamer.
Beeld en geluid zijn 100%, mede 
doordat ik de audio-uitgang van mijn 
televisie (al) via mijn hifi-versterker 
liet lopen. Het beeld is, via een aan 
te schaffen speciale kabel, in HD-
kwaliteit te zien. Zoals ik nu met 
PConTV in mijn huiskamer naar 
buitenlandse TV-programma’s kan 
kijken, via Skype met de RiBbe-
zoekers *) visueel en auditief kan 
communiceren en (inter)nationale 
radioprogramma’s in ‘full HiFi-
geluid’ te horen krijg, had ik ‘toen’ 
in mijn stoutste dromen niet kunnen 
bedenken.
In 2010 is het er. Voor € 249 krijgt 
u het in huis. U ontvangt dan een 
ontvanger, twee zeer speciale 
‘elektrische’ adapters, een draadloos 
toetsenbord, wat kabelmateriaal, een 
CD met software en een duidelijke 
gebruiksaanwijzing. Iedereen die 
weet, hoe een televisietoestel op de 
kabel moet worden aangesloten, zal 
geen enkele moeite hebben. En voor 
de ‘zwakkeren’ onder ons, is er toch 
wel een behulpzame (klein)zoon te 
vinden?
Is alles met PConTV rozengeur en 
maneschijn? In mijn optiek zeg ik 
neen! Het toetsenbord is heel dui-

delijk op rechtshandigen afgesteld, 
waarbij die rechtshandige ook nog 
op een linkerhand kan/moet rekenen. 
Vooral de ‘tracking ball’ (dit in plaats 
van een muis) gaf mij de nodige 
problemen. Los van het feit, dat ‘de 
ball’ uiterst gevoelig is (er naar kij-
ken laat de cursor al over het scherm 
schieten), moeten handelingen ook 
gelijktijdig met ‘ball’ en een toets 
plaatsvinden. En met één hand zit je 
dan met een probleem. Voor mij mag 
men de ‘tracking ball’ weglaten en er 
een gewone, draadloze en optische, 
muis voor in de plaats geven. Ook 
‘normalen’ zullen de huidige situatie 
waarschijnlijk geen tien geven. Dat 
deze tracking ball altijd staat te knip-
peren, vind ik vervelend. Zelfs wan-
neer je niet met PConTV bezig bent, 
zie je in de kamer het knipperende 
toetsenbord.
Ook bezit niet iedere Internetter een 
(kabel)modem, die twee Ethernet-
aansluitingen heeft. Wanneer die 
twee aansluitingen er niet zijn, moet 
je een hub of een draadloze router 
hebben. De draadloze router brengt 
echter de Internetsnelheid naar een 
dramatisch dieptepunt, de hub levert 
Dutchtronics niet. Daarvoor moet je 
‘de stad’ in.
Mijn advies? Wil je bij de tijd zijn 
en het allerlaatste ‘speeltje’ hebben, 

dan is € 249 geen weggegooid geld. 
Maar wil mijn droom uit 1960 echt 
werkelijkheid worden, moet er toch 
nog aan details worden gewerkt. 
Ik zal het toch jammer vinden, als 
mijn huiskamer plasmascherm weer 
zonder PConTV is!
*) RiB = Rotterdam in Beeld

Aansluitend
Wat Internet, de invloed van Rot-
terdam en De Oud-Rotterdammer 
met elkaar te maken hebben, liet 
Ad Keukelaar uit Houtbaai (Zuid 
Afrika) mij weten. Hij reageerde 
op WWDN-foto 107 en schreef 
ondermeer: “Ik zie het seinwachters-
huisje, vanwaar mijn vader ‘s nachts 
huisdokter Buskop belde, toen mijn 
broertje plotseling (dood) geboren 
werd. Buiten de openingstijden van 
Café Bens (Rosestraat hoek Rose-
spoorstraat) was dit de enige plek 
waar telefoon was.”
Verderop in de brief meldt Ad: 
“Ik weet niet of jullie je weleens 
realiseren hoeveel emoties dit soort 
foto’s losmaakt bij mensen zoals ik, 
die in het verre buitenland wonen. 
Dit is een beeld dat op je netvlies 
staat, maar je ruim 50 jaar niet hebt 
waargenomen. Aan mijn broertje 
heb ik al jaren niet meer gedacht en 
dat soort dingen komen nu allemaal 
weer boven. Ik hoop dat jullie besef-
fen dat jullie ongelooflijk belangrijk 
werk doen, dat door mensen zoals ik 
geweldig wordt gewaardeerd. Heel 
hartelijk bedankt daarvoor!!” 

Spionneur

- Iedere 10 jaar zoekt de gemeente weer een reden om deze boom te doen verdwijnen -



Verkoopinformatie: 

Riante 3-4 kamer appartementen (105m•	 2) 
 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

Verkoop gestart!
Nieuwbouwproject in  
Kralingen

18 parkappartementen in het groene hart van Kralingen

de Parkwachter

(010) 433 57 10     
www.atta.nl 

(010) 452 81 66     
www.tonlauwaars.nl 
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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

AMBACHTELIJKE MEUBELSTOFFEERDERIJ

GORDIJNATELIER
STOELENMATTERIJ
MEUBELSPUITERIJ
ANTIEKRESTAURATIE
LEDERBEWERKING

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

ALBLASSERDAM - Oranjestraat 13
Tel.: 078 - 6916684

www.meubelstoffeerderijrotterdam.nl

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

Het nieuwe riviercruisen is begonnen...

Select Voyages brochure

Bent u ook zo benieuwd naar het nieuwe 
riviercruisen? Neem dan een kijkje aan 
boord van onze exclusieve schepen Ser-
enade I en Serenade 2 tijdens onze Open 
Dagen. Kom en ervaar het verschil van 
het nieuwe riviercruisen.

Wilt u meer weten over “het 
nieuwe riviercruisen” ? Vraag  
onze brochure aan vol unieke 
cruises met de Royal Crown, 
Serenade I en Serenade 
2.  Reizen over Rijn Moezel, 
Donau en Nederlandse en 
Belgische waterwegen, met 
vertrek vanaf Rotterdam, 
Nijmegen en Passau.

Open Dagen 
19 - 20 - 21 feb. 2010
9.30 t/m 16.30 uur
Serenade 1 & Serenade 2 
Rotterdam - Holland Amerikakade

Select Voyages•Nijverheidsstraat 32•6681 LN Bemmel•info@select-voyages.nl•www.select-voyages.nl

026 32 59 278  

Sinds 1 februari 2010 
bestaat Kapsalon Jes 5 jaar
Dit willen wij samen met u vieren. Wij geven na de 
behandeling een leuke attentie mee naar huis. (op=op)

Slotboomstraat 10a. (achter de Dorpsweg) 
3082 GP Rotterdam 

Tel: 010 – 4293438
Open: di t/m vr: 08.30 – 16.30 uur

za: 08.30 – 14.00 uur

5 JAAR

Onze prijzen zijn: 
Watergolf  v.a.  € 12,25
Föhnen  v.a.  € 17,35
Knippen  v.a.  € 15,75
Permanent  v.a. € 51,15
65+ permanent    € 43,20
verven  v.a. € 26,50

Behandeling zonder afspraak



Piet de melkboer
In De Oud-Rotterdammer van 22 
december 2009 gaat het over een stukje 
Zuid dat mij na aan het hart ligt: de 
Oranjeboomstraat, Rosespoorstraat, 
Brouwerij d ‘Oranjeboom enzomeer.
Ik ben daar in 1958 geboren op het 
hoekje Rosespoorstraat - Oranjeboom-
straat. Mijn ouders waren eigenaar van 
de Vivo-winkel op die hoek en mijn 
vader, Piet Hogendoorn, oftewel ‘Piet 
de melkboer’ was al sinds 1943, vanaf 
zijn 12e jaar, actief als melkboer in Fe-
ijenoord; eerst met zijn vader Kees Ho-
gendoorn, later had hij een eigen wijk. 
Mijn zussen en ik gingen al jong met 
hem mee: het gedeelte Rosestraat vanaf 
de woonarken tot aan het Stieltjesplein, 
de Steven Hoogendijkstraat, het gedeelte 
van de Oranjeboomstraat met het woon-
hofje (het eerste stuk vanaf de brug) tot 
weer aan de Steven Hoogendijkstraat, 
Persoonsstraat (het klompenwinkeltje) 
en Persoonsdam. 

‘s Ochtend werd eerst de brouwerij 
‘bemelkt’, op vaste dagen ook het 
klooster bij de Stieltjespleinkerk en het 
politiebureau. Altijd schoot er wel iets 
over voor ‘het dochtertje van de melk-
boer’: een gevonden tasje dat al jaren 
op het politiebureau lag waar nog een 
kleverig zuurtje in plakte, koekjes bij de 
‘omaatjes’ onder de klanten in de hofjes, 
snoep bij de klanten met kinderen in 
dezelfde leeftijd. Het was sowieso leuk 
om mee te mogen, vooral ‘s zomers in 
die kinderrijke Rosestraat waar iedereen 
wist welk kind bij welke ouder hoorde. 
Vrijdags werden de boodschappen be-
zorgd bij de vaste klanten. Bij de schip-
pers onder de vaste klanten werd altijd 
rekening gehouden met de dag waarop 
ze zouden afvaren. Boodschappen wer-
den aan boord gebracht: loopplank over, 
gangboorden uitlopen, overstappen op 
het volgende schip... Spannend voor een 
walkind!

Toen wij ouder werden was het onze 
taak op donderdag de boodschappen-
boekjes op te halen bij de vaste vrijdag-
klanten. We werden trouwens ook in-
geschakeld om klanten die (even) niet 
staat waren zelf boodschappen te doen, 
toch van de nodige levensmiddelen te 
voorzien. De buurtwinkel/melkboer 
had toen duidelijk een sociale rol.
Mijn vader heeft ook een grote rol 
gespeeld bij de grote, inwendige op-
knapbeurt van de Wilhelminakerk in 

de 70-er jaren. Jammer dat de kerk toch 
vrij kort daarna is afgebroken.
Ja, de wijk Feijenoord blijft een warm 
plekje in mijn hart houden!
  Sidy van Kwawegen-Hogendoorn
 Papendrecht
----------------------------------------------
Stamgast
Ik heb een aanvulling op uw artikel ‘In 
hoog gezelschap bij de Weenatunnel’ 
van dinsdag 12 januari. Schrijver Hans 
Blok heeft het over ‘de oude man – 
stamgast bij café Peeters’.
Rond 1960 was ik naaimachinemonteur 
bij de Gebr. Endenburg. Zij hadden een 
garage in de Coolsestraat als werkplaats. 
’s Winters stervenskoud met die grote 
deuren; een gaspit met een stuk ijzer 
erop diende als verwarming.
Ik begon om 08.00 uur en om 10.00 uur 
kwamen de heren Endenburg: “Kom op, 
Frans, eerst koffie drinken.” Wij gingen 
dan naar café Peeters op de Kruiskade, 
hoek Gouvernestraat. De zaak werd 
gerund door drie broers, Gerrit, Jan en 
Freek. De oude mevrouw Peeters was 
altijd aanwezig en woonde, geloof ik, 
achter het café. De oude stamgast werd 
‘ouwe Frans’ genoemd. Hij vertelde dat 
hij zijn hele leven in deze buurt zijn geld 
had verdiend als groenteboer. Hij werd, 
volgens zijn zeggen, in z’n jonge jaren 
regelmatig ‘in natura’ betaald, wat hem 
bij ons de bijnaam ‘Vieze Frans’ ople-
verde. Als wij vroegen: “Frans, hoe oud 
ben je nou?” zei hij altijd: “Da wee’k 
nie meheer, maar ik ben van 1880.” Ik 
denk niet dat oude mevrouw Peeters 
z’n huisje tegen betaling schoonmaakte, 
want ouwe Frans had het café in de loop 
der jaren waarschijnlijk al tweemaal 
betaald. De broers Peeters waren in mijn 
ogen zeker sociaal. Als mevrouw Peeters 
ouwe Frans z’n bed verschoonde, deed 
Gerrit Frans in de teil, achter het café. 
Met schone kleren mocht hij dan de zaak 
weer in. Wij gaven hem een borrel, maar 
meer dan één mocht niet van Jan of Ger-
rit, want anders werd hij te vroeg kachel.
De jongste, Freek Peeters, had nader-
hand zijn eigen café aan de Aelbrechts-
kade. Er was toen geen heibel meer 
achter de tap op de Kruiskade. Het was 
een écht mannencafé, met een goed glas 
bier. ’s Morgens vroeg werden de houten 
vlonders van achter de tap voor de deur 
geschrobd. Alles verleden tijd, jammer.
 Frans van den Heuvel
 A. Francepl 310
 3069 AH Ommoord
------------------------------------------------

Beste 
Nancy Boersma-Segers
Wat leuk, dat er weer eens herinneringen 
worden opgehaald aan jazzcafé Me-
phisto! Sinds de dood van mijn vriend 
Hans Langeweg heb ik er niets meer 
over gelezen. Vanaf mijn jonge jaren 
ben ik nauw betrokken geweest bij het 
jazz-wereldje in onze stad. In 1938 was 
ik getuige van de brand van Mephisto.
In 1940 opende mijn vader de Kid Cat 
Cottonclub op de Wolfhoek. Hij had 
een groot deel van het personeel van Jac 
Papier overgenomen. Teddy Cotton was 
bandleider, Alfred Sunkar bedrijfsleider. 
Voordat de jazzliefhebbers wisten waar 
zij weer terecht konden viel de koperen 
koepel van de Lutherse kerk dwars door 
het dak van de jazzclub!  Kort daarna 
opende mijn vader in Spangen jazzcafé 
Casanova. Het liep er storm.
Met moeite kon een grote Surinaamse 
portier de liefhebbers buiten de deur 
houden.  Met moeite, want hij liet 
zich graag omkopen! Er heerste een 
fantastische sfeer. Tot op een avond een 
verdwaalde Duitser van de Kriegsmarine 
binnenkwam. De man amuseerde zich 
kostelijk. Als zeeman had hij jaren bij de 
koopvaardij gevaren en heel wat jazz-
clubs in de wereld bezocht! De volgende 
avond kwam hij met twee oude maten, 
en nu begon mijn vader zich zorgen te 
maken. Maar het jazzpubliek vond het 
niet vreemd. In welk café in bezet Eu-
ropa kwamen geen Duitse soldaten een 
biertje drinken? Een tijd later werden 
de raambiljetten ‘Voor Joden Verboden’ 
bezorgd om achter het raam te hangen. 
Mijn vader weigerde pertinent, waarop 
een afdeling WA-ers op ons werd 
losgelaten. Toen ik als piccolo een pakje 
sigaretten buiten de deur moest halen 
zag ik ze in de verte aankomen. Ik sloeg 
alarm, zodat de joodse pianist en zijn 
joodse saxofonist zich via de tuin in 
veiligheid konden stellen.
Ik maak het kort. Het bedrijf werd naar 
Katendrecht verbannen, waar de toegang 
voor de Wehrmacht verboden was. In de 
Belvedere werd nog lang jazz gespeeld 
door Teddy Cotton (trompet), Kid Dyna-
mite (sax), Jacky Blue, Martin Sterman 
(drums) en vele anderen. Vlak na de 
bevrijding werkte ik als manager van de 
band van Teddy Cotton en blanke band 
met bekende Nederlandse musici voor 
het Canadese leger, in The Red Shield 
Club. Na het vertrek van de Canadezen 
namen wij onze plaats weer in in de 
Belvedere. Het was prettig met deze 
musici te mogen werken! 
 Peter Troost
 Mezenstraat 91
 3161 TK Rhoon
 troostboeken@hotmail.com
------------------------------------------------
De Provenier
Na het lezen van het stukje van de 
heer Verkroost, kwamen ook bij mij de 
herinneringen boven, al beginnen die 
wat eerder (ik ben van 1933). De St. 
Mariaschool, waarvan ik mij juffrouw 
Stef en Zuster Veronica nog herinner. 
Mijn lagere school heb ik doorgebracht 
op de Albert Joseph school in de Klein 
Coolstraat waar ik nog weinig herin-

neringen aan heb, wel aan de Ambachts-
school aan de Baljuwstraat. Mijn zus 
zat bij de Nonnen in de Versijdenstraat. 
Het was oorlog, en ben verschillende 
keren uitgezonden naar Groot Linden, 
(Brabant) Ilpendam, (Noord Holland) 
en Oosternieland in Groningen, dat 
was voor de honger! Bietenpulp en 
tulpenbollen zijn me niet vreemd. Ik ben 
nog eens van de kerk, onze parochie was 
de H.Familiekerk aan de Veurstraat, (of 
was het de Voorburgstraat?) met mijn 
zus wezen eten bij de gegoede familie 
Goud op de Bergweg. Het was eenmalig, 
maar wat een feest was dat! Ik ging dus 
met mijn grote zus in een vrachtwagen 
van Gerlach? naar Groningen met een 
groep kinderen in het stro, op de avond 
dat ‘s morgens de V1 in de Treupstraat is 
gevallen. Daar ben ik nog wezen kijken, 
en zag delen van mensen weggedragen 
worden naar de Van Maanenstraat, waar 
een grote stalen deur van het zwem-
bad was waar alles naar binnen werd 
gebracht. Ik meen dat deze deur er nog 
steeds is. Ik heb mijn jeugd doorgebracht 
in de Vlaggemanstraat, waar die rooie, 
zo noemde mijn moeder Van Lansbergen 
nog melk aan huis bezorgde. Oma van 
moeders kant woonde op de Molenwa-
terweg tweehoog boven Poppeliers de 
groenteboer. Als kind zat ik daar voor 
het raam te kijken naar het wegen van 
de varkens, die op transport gingen met 
de trein. Dat was natuurlijk station D.P. 
Op de Provenierssingel moest ik naar 
de kerk (mijn vader bracht mij weg), en 
bleef op de houten brug voor de ingang 
kijken of ik wel naar binnen ging. Zelf 
ging hij vroeg naar de kerk. Als ik in de 
hal kwam, ging ik stiekem een stukje de 
toren in en kon dan door een klein raam-
pje zien of hij weg was, zodat ik naar 
mijn vriend in de Bergpolderstraat kon 
gaan. Ook weet ik nog dat moeder altijd 
gebak bij Degenkamp ging halen, en 
vader, als we bij oma waren op zondag 
een galletje ging halen bij een joodse 
bakker in de Provenierstraat. Het is leuk 
dat er mensen zijn die herinneringen bij 
je wakker maken, en daarom pluis ik 

altijd vooral de oproepjes na die in De 
Oud-Rotterdammer staan.
 Goof.wessels@hetnet.nl   
------------------------------------------------
Schoufour
Ik stuitte in uw blad op het verhaal van 
de heer Jacques Schoufour (nu 82 jaar)
die bij Frans Swarttouw’s Havenbe-
drijf werkte. Ik werkte ook bij Frans 
Swarttouw in Amsterdam. Ons kantoor 
was op de Binnenkant, tegenover de 
Schreierstoren. Dat pand was eigendom 
van mevrouw Meijer (haar broer was 
van Meijers transport). Mijn leeftijds-
verschil (77) met de heer Schoufour is 
zodanig, dat ik mij niet kan voorstellen 
dat in de voorkamer een jonge man van 
22 jaar onze directeur was. Ik was toen 
17 jaar.......
Mijn kantoorwerk bestond uit het 
natekenen van de ladingpapieren (con-
nossementen van houtladingen) om 
het lossen te vergemakkelijken. Wij 
hadden ook een drijvende kraan van 
Frans Swarttouw. De auto van de heer 
Schoufour (een Ford cabriolet) werd 
elke zaterdag netjes gepoetst door een 
van de kraandrijvers. Ik herinner mij, 
dat de heer Schoufour een handtekening 
had, die alleen maar uit uuuuuuu’tjes 
bestond. Is de heer Jacques misschien 
de zoon van onze heer Schoufour uit 
Amsterdam?
 R. Boshuisen, 0181-661560
 mpboshuisen@hotmail.com
------------------------------------------------
Reünie
Op 20 januari 2010 hadden we in Capel-
le aan den IJssel een succesvolle reünie 
van oud-dienstplichtig militairen van 
lichting 1951-2, zware infanterie chasse 
compagnie 8.T.P. legerplaats Grave. 
Onze dank gaat uit naar de redactie van 
het succesblad De Oud-Rotterdammer, 
waarin we soldaten hadden opgeroepen 
voor deze reünie. 35 personen gaven 
daaraan gehoor en het was erg leuk al 
die oude anekdotes aan te horen. Zelfs 
onze toenmalige compagniescomman-
dant Joop Verboom was aanwezig.
 Jan en John
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Geachte redactie
Met het verhuizen en opruimen van de opgespaarde rommel, vond ik deze foto. Een 
klassenfoto uit 1955 van de LTS Huismanstraat en de enige foto van de examenklas. 
De school was nog niet klaar, maar na een lange vakantie kregen we les in de kelder 
(met jas aan), want daar zat het eerst glas in de ramen. Met de leraar draaibanken en 
alle machines geplaatst, nadat we met planken een driehoek hadden gemaakt om de 
machines in lijn zetten. We hebben allemaal met succes examen gedaan. Graag een 
reactie van deze jongens van toen. 
 J. van Beek
 Hiesveltstraat 39, 3295 XL ‘s-Gravendeel, jaap_ans_vanbeek@hetnet.nl

Geachte 
redactie
Onlangs kwam ik deze foto tegen. 
Ik vond dat wel iets voor in 
De Oud-Rotterdammer. Hij is uit 
1953. Leuk vind ik dat de Noorse 
kerstboom er toen al was en je 
goed kunt zien dat er in de loop 
der jaren heel wat is bijgebouwd 
op de Coolsingel. Mijn man en ik 
zijn dus al 56 jaar getrouwd en nog 
heel gelukkig.



Dokter Klos
De Rotterdamse arts W.H. Klos van de 
Groene Zoom 208 is volgens de burger-
lijke stand 1 december 1944 overleden. 
Volgens de rouwadvertentie die zijn 
vrouw A. Klos-Kuneman in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant van woensdag 
6 december 1944 liet plaatsen, was hij 
overleden op 29 november 1944 ten 
gevolge van een noodlottig ongeval. Op 
29 november 1944 vonden geallieerde 
luchtaanvallen plaats op Rotterdam, 
waarbij meer dan 60 inwoners zijn 
omgekomen. 
Wie kan mij vertellen of hij is omgeko-
men bij deze luchtaanval of bij het verle-
nen van medische hulp aan slachtoffers, 

of ten gevolge van een ander ongeval? 
Misschien weet iemand meer over zijn 
werk als arts of andere activiteiten? 
Wanneer was hij (tijdelijk?) GGD-arts? 
Wie weet waarheen hun kinderen, twee 
zonen en twee dochters, zijn verhuisd? 
Of waar hun kleinkinderen wonen? Zijn 
vrouw is overleden in Harderwijk.
 Mevr. J. Kloosterman 
 Trombonestraat 58 
 3822 CH Amersfoort 
 033-4552872 
-------------------------------------------------
Pieter Smit
Ik ben al jaren op zoek naar mijn oom 
(de broer van mijn vader). Het betreft 
Pieter Smit. Ik heb hem meerdere keren 

opgezocht in Rotterdam in de Zaagmo-
lenstraat 198d. Sinds enkele jaren is het 
contact met hem verloren. Gezien zijn 
leeftijd is hij waarschijnlijk overleden. 
Zijn geboortejaar is rond 1908. Mis-
schien kan iemand mij duidelijkheid 
geven. 
 Tiny Raven Smit
 Tuinlaan 10
 3738CT Maartensdijk
 pietentinyraven@tele2.nl
-------------------------------------------------
Jaren 60 ‘Spaanse mannen’
In de jaren 60 werkte ik in een winkel op 
de Oostkousdijk en leerde daar de buren 
kennen; Spaanse mannen, die daar in 
pension lagen. Door hun pensionhoud-
ster kwam ik daar wel eens over de vloer 
en kreeg ik verkering met een van hen. 
Wij gingen uit met een hele groep naar 
de disco op het Hofplein. Veel jongens 
zijn later verhuisd naar zuid, Pols-
landstraat, maar we bleven met elkaar 
uitgaan. Later zijn onze levens uit elkaar 
gegaan en hebben we elkaar nooit meer 
gezien of gesproken.
Graag zou ik nog eens met twee van hen 
willen spreken, over hoe het hen vergaan 
is. Zij waren op een goede manier heel 
belangrijk in mijn leven. De eerste, 
Antonio Carcia Casanova, woont ergens 
op Rotterdam zuid en was(is), zover 
ik weet, gehuwd met een Hollandse. 
De tweede is Daniel Donate Toledo, ik 
heb geen idee waar hij woont. Beiden 
hebben in de (papierfabriek?) op de 
Sluisjesdijk gewerkt en op bovenstaande 
adressen gewoond.
Vooral Antonio zou ik graag willen 
bedanken voor zijn vriendschap toen het 
met mij niet zo goed ging. Uiteraard zijn 
hun vrouwen welkom bij het gesprek. 
Het is voor mij een stukje afsluiting in 
mijn leven.
 Anna
 0614565975
 g.wetering1@chello.nl
-------------------------------------------------
Zinkerweg
Ik ben geboren op de Zinkerweg 
(Zuidereiland) en ben een boekje aan 
het schrijven over dat gedeelte van de 
wijk Feijenoord (Nijverheidsstraat, 

Feijenoordkade, Dillenburgstraat, 
Zinkerstraat, Feijenoorddijk, Zinkerweg 
en Piekstraat). Wat ik met name in mijn 
boekje wil weergeven zijn verhalen, 
anekdotes en gebeurtenissen die in de 
periode vanaf 1910 tot 1975 hebben 
plaatsgevonden. Ik vraag dus (oud) be-
woners en mensen die verhalen uit deze 
buurt kennen mij te contacten of stukjes 
en foto’s naar mij toe te sturen.
 Ben Seekles
 06-223718390
-------------------------------------------------
Meubelstraat 
Na het stukje van Cees van Klaveren in 
De Oud-Rotterdammer is een stroom 
reacties binnengekomen van oud-bewo-
ners. Gelet op de grote belangstelling 
voor de straat die helaas niet meer be-
staat, is bij een aantal oud bewoners het 
idee ontstaan een reünie te organiseren. 
Om uit te vinden of hier belangstelling 
voor is en hoeveel oud-bewoners er 
eventueel willen meedoen vragen wij 
een ieder die belangstelling heeft zich te 
melden. Graag met opgave van tijdstip 
van het wonen in de Meubelstraat en 
huisnummer. Eveneens zijn de mensen 
uit de Haverlandstraat en Palissander-
straat uit die tijd welkom. Opgeven kan 
vóór 28 februari as. bij:
 Kitty Volwerk-Dam
 volwerk167@kpnplanet.nl of
 Ton Broeders
 tbroeders@planet.nl
 06 22370885
-------------------------------------------------
Herdenking
Op 10 mei 2010 vindt op het Mili-
taire Erehof, gelegen op de algemene 
begraafplaats in Den Haag, een officiële 
herdenking plaats voor de militairen die 
gesneuveld zijn op en rond de slag om 
de Residentie in de meidagen van 1940.

Het bestuur nodigt nabestaanden, 
familieleden en een ieder die belangstel-
ling heeft uit te reageren. Voor verdere 
informatie verwijs ik u naar de website 
www.oorlogsgravendenhaag.com
 St.Herdenking Militaire Erehof 
 ‘s-Gravenhage
 H.Th.W.Slootmaker, secretaris

-------------------------------------------------
Het Hudighuis
Tijdens de oorlog in 1944, mochten 
ondervoede Rotterdamse kindertjes 
opsterken in het kinderkolonieverblijf 
het Hudighuis in Driebergen. Een 
geschiedenislerares hoorde dat ik tijdens 
de oorlog in 1944 daar ben geweest en 
heeft mij gevraagd of ik daar een lezing 
over wilde geven aan de schooljeugd 
hier in Driebergen. Via uw krant zou 
ik het op prijs stellen als kinderen die 
destijds ook in het Hudighuis verbleven, 
mij hun ervaringen hierover willen 
vertellen of schrijven.
 Henk van Putten
 sandvanput@ casema.nl
-------------------------------------------------
Big Band zoekt trompettisten 
en trombonisten
De bekende Senioren Big Band Rot-
terdam is op zoek naar trompettisten en 
trombonisten. De band bestaat 2 jaar en 
speelt  gemakkelijk in het gehoor lig-
gende swing nummers uit het repertoire 
van Glenn Miller, Count Basie en Duke 
Ellington.
Wij repeteren elke week in een gezellige 
sfeer onder leiding van een gedreven 
professionele dirigent. Wij treden regel-
matig bij diverse gelegenheden, zoals 
festivals, jubilea en concertuitvoeringen.
Wij zoeken gezellige muzikanten (m/v), 
die ons team willen komen versterken 
en die het leuk vinden om hun favoriete 
muziek aan andere liefhebbers ten ge-
hore te brengen.
Wij oefenen iedere donderdag van 14.30 
uur tot 16.30 uur in gebouw De Mag-
neet, Cranendonckweg 40 te Rotterdam 
(Oud-IJsselmonde). U kunt gewoon eens 
binnen lopen.
Voor nadere informatie kunt u een 
kijkje nemen bij onze website: www. 
seniorenbigbandrotterdam.nl of contact 
opnemen met 
 Gerard A. van Rijk,
 telefoon 0180 – 516545.

pagina 26 Dinsdag 9 februari 2010  De Oud-Rotterdammer -   -  Krant voor de 50-plusser

Oproepjes 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.

C
o
l
o
f
o
n

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
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Oude Dijk 
Allereerst de complimenten voor uw ontzettend interessante krant. In de hoop dat 
ik bij u op het goede adres ben wil ik het volgende aan u vragen. In 1978 waren wij 
de allerlaatste bewoners aan de Oude Dijk  in Schiedam. Ons huis met huisnummer 
122 pal aan de Schie gelegen,  ±100 mtr. naast de Rolbrug aan de Overschieseweg/
Polderweg is toen neergehaald om plaats te maken voor de ruimte die nodig geacht 
werd voor de geplande jachthaven, die er inmiddels gekomen is. Aan de ene zijde 
van ons huis grensde een schiereilandje waar een paar mensen een bootje hadden 
liggen en aan andere kant lag de ook inmiddels gesloopte oude fabriekshal van 
Emka. Video-opnames van de sloop van ons huis zijn toen nog gemaakt door de 
heer Schaap, die direct naast ons huis een plezierjachtje had liggen.
Toen wij begin jaren 70 het huis betrokken, hadden de vorige eigenaren o.a. een 
ingelijste tekening achtergelaten. Mijn vraag is; weet misschien iemand welke straat 
op deze tekening afgebeeld is. Ik vermoed dat het Rotterdam is, maar zeker ben ik 
er niet van. Op de afbeelding is o.a. te lezen “muziekschool van Gelder”,”Lood en 
Zinkwerker Leupe” en “Hamme”. Ik hoop dat een lezer dit wellicht herkent en mij 
daarover wilt informeren.
 René Verspeek
 Lijnbaan 16
 2728 AJ Zoetermeer
 femren@xs4all.nl

WWW.JANBEHANG.NL

Grote collectie 

behang, tevens 

zonwering

Behangspeciaalzaak
Jan Behang

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

Behangers en Schilders aanwezig.

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

IJsseldijk 315 - 2922 BJ Krimpen a/d IJssel
Tel.: 06 – 23 37 68 06 - I: www.cuidado-pgb.nl
E: m.meilof@cuidado-pgb.nl
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Puzzel mee en win !!!
Inmiddels is ie al twee keer verschenen. De nieuwe rubriek van de hand van Roland Vonk Rotterdams Amuse-
ment. Als opvolger van de zeer populaire rubriek Beat aan de Maas bespreekt Roland Vonk niet alleen de favo-
riete beatbandjes van de jaren vijftig en zestig, maar komt een veel breder aanbod van amusement aan bod. De 
oplossing van de puzzel is het resultaat dat wij voor de trouwe lezers hopen te bereiken met deze nieuwe rubriek. 
De oplossing van de vorige puzzel was:

Genieten van Rotterdams amusement
De volgende winnaars hebben het boek van Ben Laurens gewonnen:

L.J. Bontes, Rotterdam
G. van Zuilen, Oudewater
L.L. Munsel, Hoogvliet

Voor de volgende puzzel verloten wij weer het boek van 
Ben Laurens aan vijf inzenders met de juiste oplossing.

U kunt uw oplossing 
VOOR WOENSDAG 17 FEBRUARI 2010 
opsturen naar: 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC  Nieuwerkerk aan den IJssel

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

J.C. Hofman- de Best, Nieuwerkerk aan den IJssel
C. van Leeuwen, Rotterdam

Horizontaal
1. met ontblote boezem; 7. dierentuin in Rotterdam; 12. spie (wig); 13. slot 
(afloop); 14. kathedraal; 15. radon (scheik. afk.); 17. roofdier; 19. omwente-
ling; 21. persoonlijk voornaamwoord (Engels); 22. hoogste punt van een huis; 
24. plaats in Engeland; 27. vaatwerk; 28. rijstbrandewijn; 30. tennisterm; 31. 
platte zeevis; 32. handschoen zonder vingers; 33. mannetjesbij; 35. weer naar 
het punt van uitgang; 37. groot dansfeest; 38. op alle plaatsen; 41. zandachtig 
en pulverig; 42. licht ontvlambaar scheikundig element; 44. inwendig orgaan; 
46. verbinding van twee stukken stof; 47. telwoord; 48. bedrag van anderhalve 
gulden; 49. hooivork; 50. zangvogel; 52. smal sportvaartuigje; 54. donder en 
bliksem; 56. springstof (afk.); 58. deel van gelaat; 61. bergweide; 62. deel van 
fiets; 64. Sociaal Economische Raad (afk.); 65. land in Azië; 67. naaldboom; 68. 
Europese Economische Gemeenschap (afk.); 70. spoorstaaf; 72. heftig (nijdig); 
73. africhter van roofvogels; 76. open strook in een bos; 77. aluminium (scheik. 
afk.); 78. dom onhandig iemand; 79. gang van een paard; 81. paardenslee; 82. 
er meer dan genoeg van hebben; 83. gouden tien dollarstuk; 84. meisjesnaam; 
86. verdriet hebben; 87. zenuwachtig.

Verticaal
1. hevige storm (orkaan); 2. krachteenheid (afk.); 3. koeienmaag; 4. insecten-
eter; 5. tafeldoekje; 6. knevel; 7. uiteenzetting (redevoering); 8. pronkzuchtig 
(verwaand); 9. droog (kaal); 10. openbaar ministerie (afk.); 11. bijdehand (slim); 
16. gevangenis; 18. vordering; 20. deel van het gelaat; 21. mand om gedorst 
graan te schudden; 23. losplaats voor schepen; 25. logé (tafelgast); 26. waar-
deloos ding; 27. jong herkauwend dier; 29. zuivelproduct; 32. huishoudelijk 
apparaat; 34. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 36. Europees/Aziatisch 
land; 37. reuzenslang; 39. sporenplant; 40. gelooide huid; 42. oude Egyptische 
koning; 43. toneelstuk met muziek; 45. snel (vlug); 46. deel van hals; 51. rivier in 
Utrecht; 53. Nederlandse Omroep Stichting (afk.); 54. groot dikhuidig zoogdier; 
55. Nederlandse rivier; 56. militair voertuig; 57. deel van voet; 59. kist van open 
latwerk; 60. loon (gage); 62. niet vaak (bijna nooit); 63. plaats in Zuid-Holland; 
66. opstootje; 67. judograad; 69. jongensnaam; 71. Ierse vrijheidsbeweging 
(afk.); 73. warmtebron (fik); 74. echtgenoot; 75. vreemd; 78. mannetjeshond; 80. 
Nederlandse vakbond (afk.); 82. bedrijfseconoom (afk.); 85. selenium (scheik. 
afk.).
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Vreewijkschool Groenezoom 
Tuindorp Vreewijk was in de jaren vijftig een echt dorp in Rotterdam. De straatjes en 
pleintjes gaven (en geven nog steeds) de indruk dat je in een brinkdorp bent beland. De 
landelijke, groene uitstraling ontstaat vooral door de singels, de tuinen en het openbare 
groen. Wie hier in de vijftiger en zestiger jaren mocht opgroeien was zonder meer 
bevoorrecht. Dat geldt dus o.a. voor de kinderen op de foto. Het zijn leerlingen van klas 
1 uit 1953/54 van de Vreewijkschool aan de Groenezoom. Ze poseren samen met de 
leerkracht van dat eerste leerjaar, juffrouw De Meijere en de heer De Greef, het hoofd 
der school. Later kreeg de klas les van meester Sintemaartensdijk die een aantal jaren 
bij de klas als leerkracht zou blijven. Een van de leerlingen (Nico den Braber, zittend op 
de onderste rij laatste rechts) is op zoek naar alle oud-klasgenoten. Herken je jezelf of 
anderen op de foto? 
 Meld je dan bij Nico den Braber, 
 njdenbraber@telfort.nl, 
 Klipper 14, 
 2991 KJ Barendrecht, 
 tel 0180787460

Reünie Jacobus Blom
Voor iedereen die  voor Koos Blom 
gewerkt heeft in de groentewinkel 
aan de Atjehstraat in Katendrecht tot 
en met café ‘t Bolwerk in de Oude 
Haven is er een reünie op zaterdag 
10 april 2010, in cafe ‘t Bolwerk, 
Gelderse Kade 1 c.
 Voor informatie:
 Arnolda de Baat (NOL) 
 010-4192106
 06.22676909 na 18.00 uur.
 ar_nolda@hotmail.com

Barry Miedema
Ik zoek Barry Miedema.  In 1946 
zat zij bij mij in de klas van de 
meisjesschool aan de Frankendaal 
in Rotterdam Zuid (de school van 
mevrouw Slingerland). Wie kan mij 
helpen? Ze moet nu ongeveer 74 jaar 
zijn. Ook met andere (meisjes) die 
zich mij herinneren uit die tijd zou ik 
heel blij zijn.
  Sifra Dasberg
  Nieuwstraat 12-03
  4461CHG Goes
 0113- 21 36 32
 sifradasberg@online.nl

Razzia van Rotterdam 1944 
Mijn vader/schoonvader is opgepakt 
en weggevoerd, zoals vele Rotter-
dammers. Het gaat om Jaap Brand-
horst, geboren 20 november 1910 in 
Overschie. Hij was bakker in Berkel. 
We weten dat hij is weggevoerd, maar 
weten niet waar hij heeft gezeten in 
de tijd dat hij in Duitsland zat. Zijn er 
nog mensen die hem hebben gekend? 
 J. Poelman
 poelman1@gmail.com

23 februari 2010  
Verkiezingskrant De Oud-Rotterdammer
De Oud-Rotterdammer pleegt gewoonlijk ver te blijven van politieke verwikkelingen in de breed-
ste zin van het woord. In de uitgave van 23 februari maken we daar een uitzondering op. Met de 
gemeenteraadsverkiezingen voor de deur biedt De Oud-Rotterdammer alle politieke partijen van 
de gemeenten in ons verspreidingsgebied de mogelijkheid hun ideeën voor vijftigplussers duide-
lijk naar voren te brengen. Wat kunnen zij voor u betekenen? Waarom zou u voor partij A of voor 
partij B kiezen? Wie heeft in uw ogen het beste oog voor de belangen van de vijftigplusser? Zodat 
u straks zelf weloverwogen uw stem kunt uitbrengen.
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Stichting Humanitas 
Postbus 37137

3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00

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

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten 
over de dienstverlening van Humanitas, over het wonen en 
werken en de nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over 
Humanitas, een vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel 
voor informatie over huren Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 
0651 - 58 36 34 en over kopen Harry Scheffers: 0623 - 51 76 22

Humanitas: wijkzorg!

Niet naar een traditioneel verzorgingshuis? Humanitas heeft het alternatief!

De Oosterwiek in Oosterflank, met o.a. 
een restaurant, bij NS- en metrostation 
en RET-buslijnen voor de deur. Er zijn nog 
enkele appartementen beschikbaar. Huur-
prijs: vanaf € 590,-. Er is ook een apparte-
ment te koop. Vraagprijs: € 135.000,-. 

Huren: Coby Bosker: 0651 - 58 36 34 of cbosker@stichtinghumanitas.nl
Kopen: Harry Scheffers: 0623 -51 76 22 of hscheffers@stichtinghumanitas.nl

Humanitas zoekt  voor haar verzorgingshuizen, verpleeghuizen, 
complexen levensloopbestendige woningen en de wijkzorg in Char-
lois, Noord, Centrum, Delfshaven, Prins Alexander, Hillegersberg/
Schiebroek, Hoogvliet en Hoek van Holland:

 Verzorgenden IG

Voor hetzelfde geld heb je tweemaal zoveel werkplezier!

Verzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IGVerzorgenden IG

010 - 461 51 51
jobs@stichtinghumanitas.nl
www.werkenbijhumanitas.nl

De Prinsenwiek in Het Lage Land is 21 
etages hoog en de woningen bieden een 
werkelijk schitterend uitzicht. We heb-
ben enkele prachtige appartementen vrij. 
Huurprijs: vanaf € 565,-. Kopen is ook mo-
gelijk. Vraagprijs:  € 135.000,- .

Splinternieuwe luxe appartementen 
met service/zorg in Zilverlinde in Hil-
legersberg bij Humanitas-Akropolis met 
tal van voorzieningen. 85 m2, balkon, 
ruime parkeergelegenheid. Huurprijs: 
€ 950,-. Kopen: vraagprijs: € 234.000,-.

Informatie? 

Op donderdag 21 januari werd Marga van Drunen, de eerste ko-
per van een appartement met het label “levensloopbestendig” 
in De Nieuwe Swinshoek aan de Briggemandreef in Rockanje, 
in het zonnetje gezet door professor dr. Hans Becker, voorzit-
ter van de Raad van Bestuur van de Stichting Humanitas en op-
drachtgever voor de bouw. 

Voorzitter Complexcommissie  de Prinsenwiek 
lijsttrekker Verenigde Seniorenpartij

Voorzitter Anton de Man van de Complexcom-
missie van De Prinsenwiek werd onlangs geko-
zen tot lijsttrekker van de Verenigde Senioren-
partij in de deelgemeente Prins Alexander.
Veel bewoners van Humanitas be-
tonen zich maatschappelijk actief! 
Humanitas probeert het maat-
schappelijk actief zijn van haar 
cliënten zo veel mogelijk te bevor-
deren en is dus erg blij met deze 
‘voorpost’ in de politiek. Dat de 
lijsttrekker van de Verenigde Se-
niorenpartij bij Humanitas woont, 
wil echter niet zeggen  dat zij het 
in alles met Humanitas ééns zijn. 
Dat is overigens wel het geval bij 
de bekende  Humanitas-‘jacultuur’ 
Die noemt Anton de Man  ‘een 
must in onze deelgemeente’. ‘Ie-
dereen weet dat de PvdA en het 
CDA bestaan,  maar weinigen dat 
de Verenigde SeniorenPartij al 15 
jaar eervol bestaat en bijvoorbeeld 
in Dordrecht en  Maassluis al jaren 
in de gemeenteraad zit’, aldus De 
Man. Er zijn zes kandidaten. Vijf van 
hen zijn prominente mensen bin-

nen Humanitas-Rotterdam. Het 
zijn Anneke Hanegraaf, voorzit-
ter van de Centrale Cliëntenraad 
van Humanitas,  Ellen van Estrik, 
de laatste negen jaar bestuurslid 
van de Bewonerscommissie van 
de Prinsenwiek, waar zij pen-
ningmeester en vice-voorzitter 
is en zich als een moeder van alle 
236 bewoners gedraagt, David 
Diks die veel van zijn tijd inzet 
voor Humanitas. Hij is de coör-
dinator van de klachtencommis-
sies, onder het Humanitasmotto: 
‘Een klacht is gratis advies!’ en 
Marijke Borgers,een telg uit de 
bekende familie van kleding-
zaak Borgers op de Meent. Zij zit 
in het bestuur van de bewoners-
commissie van de Prinsenwiek , 
geeft gratis computerlessen aan 
ouderen en is actief in de litera-
tuurclub van Humanitas.

Splinternieuw luxe 
appartement met service/
zorg aan de goudkust van 
Hillegersberg voor een 
redelijke prijs, kan dat? 
Ja!
Dat kan in de ‘Zilverlinde’, gelegen bij Humanitas-Akropolis, 
hoek Ankie Verbeek-Ohrlaan (Verlengde Molenlaan).
Voorzieningen en service: beautysalon, pedicure, kapsalon, su-
permarkt, bar, restaurant, biljartclub, bridgeclub, internetcafé, 
dierenweide, tandarts, herinneringsmuseum, fysiotherapie, lo-
gopedie, ergotherapie, etc. etc.

Grootte: bijna 100 m2, drie kamers, riant  balkon van 
35 m2, overdekte garageplaats Prijs € 339.000,-, k.k.
Adres: Jupiterstraat 48
35 m2, overdekte garageplaats Prijs € 339.000,-, k.k.
Adres: Jupiterstraat 48

Veel belangsteling voor De Nieuwe Swinshoek in Rockanje
Eerste koper Marga van Drunen in zonnetje gezet

Zij ontving een prachtig boeket 
bloemen, het boek “Kunst op leef-
tijd” en een etentje bij restaurant 
“Bodega” om op haar nieuwe wo-
ning te proosten met een geluk-
wens voor de toekomst.
De koopappartementen maken 
deel uit van het nieuwbouwproject 
Swinshoek dat is gesitueerd op een 

mooie locatie in het dorp Rockan-
je met alle centrumvoorzieningen 
op loopafstand en in de directe 
nabijheid van duinen en strand.
De uitgifte van de koopwoningen 
verloopt goed en er is veel belang-
stelling. Inmiddels staat de teller 
van dit project al op vijf verkochte 
appartementen.

Lijsttrekkersdebat bij Humanitas
De Stichting Humanitas organiseert met Mega Productions, in samenwerking met een groot aantal maat-
schappelijke organisaties, het lijsttrekkers-integratiedebat Een Brug van Vertrouwen met o.a. Jeannette Bal-
jeu (VVD), Salima Belhaj (D66), Arno Bonte (GroenLinks),  Leo de Kleijn (SP), Dominic Schrijer (PvdA), Setkin 
Sies (ChristenUnie-SGP) Marco Pastors (Leefbaar Rotterdam) en Wubbo Tempel (CDA). Het debat vindt plaats 
op  woensdag 24 februari 2010 bij Humanitas-Bergweg, Bergwegplantsoen 10, Rotterdam. Inloop: 18.30 uur.

Bezoek de  

Humanitas 

Herinneringsmusea
Humanitas-Akropolis

Achillesstraat 290
3054 RL Rotterdam
Jan Meertensflat

Van Langendonckstraat 51
3076 SH Rotterdam

Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 13.30 - 16.00 uur

NU OOK:
Het

Humanitas
Hoedenmuseum

Openingstijden:
dinsdag, woensdag en vrijdag 

van 13.30 - 16.00 uur en op 
afspraak, tel.  010 - 892 82 00

Alle musea gratis entree!

Zorghotel
Humanitas

Charloisse
Lagedijk 951

3084 LD Rotterdam

Elke week
Humanitas-TV!

Elke donderdag
van 19.00 - 19.30 uur,
elke vrijdag (herhaling)
van 11.00 - 11.30 uur.

Kanaal 67+ op
 de Rotterdamse kabel

Unieke kans om zorgeloos 
te wonen in Rockanje!
Humanitas bouwt 18 royale levensloopbestendige 
koop-appartementen met stallingsgarage in de 
nieuwe ‘Swinshoek’, hoek Raadhuislaan / Dwarsweg

Van der Hoek Makelaars
Voorweg 2 • 3233 SK Oostvoorne
Telefoon: 0181 - 48 40 00 
Fax: 0181 - 48 57 15
info@vanderhoekmakelaars.nl
www.vanderhoekmakelaars.nl

T A X A T E U R S  O N R O E R E N D  G O E D

• Met uniek Humanitasconcept voor wonen, zorg en welzijn
• Woningen voor iedereen, voor zowel 55-plussers als mensen met 

een beperking of een zorgindicatie
• Een woonomgeving waarin welzijn en levensgeluk centraal 

staan en, indien gewenst, voorzieningen binnen handbereik
• Op loopafstand van alle centrumvoorzieningen, duinen en 

strand
• Royale appartementen van ca. 83 m2 tot 110 m2 vloeroppervlak

• Indeling o.a. hal met toilet, inpandige berging, woonkamer met 
balkon, keuken, twee slaapkamers, badkamer

• Koopsom: vanaf € 287.500,- V.O.N., inclusief stallingsgarage
•   Verwachte oplevering: 2e/3e kwartaal 2010

 ‘t Goeie Huys
Krammer 8 • 3232 HE Brielle
Telefoon: 0181 - 40 90 00 
Fax: 0181 - 48 57 15

 

Rhijnspoor 251
2901 LB Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 202 82 11
www.goeiehuys.nl
info@goeiehuys.nl

  

Informatie: 010 - 461 52 88 of 0651 - 58 36 34
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