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Naar ik meen had ooit een 
Engelse film als onderwerp hoe 
een tiener oorlogstijd ervaart. 
Die film bracht in beeld dat 
voor zo’n jongmens een peri-
ode van oorlog enerverend kan 
zijn – mits natuurlijk catastro-
fale gebeurtenissen uitblijven. 
Immers, ouders draaien op 
voor de zorgen en verantwoor-
delijkheden en er gebeuren 
vrijwel dagelijks ongewone 
en heftige gebeurtenissen, 
zaken die dikwijls juist jongens 
boeien. Wanneer ik nu, 65 jaar 
later, terugkijk naar het laatste 
oorlogsjaar, met als apotheose 
de avond van 4 mei 1945, kan 
ik de strekking van die film wel 
delen -- waarbij ik mij overigens 
realiseer dat deze bekentenis 
wrang kan overkomen.

Voor een jongetje 
was de oorlog spannend

Hoe triest de achtergronden ook wa-
ren, voor een in Tuindorp Vreewijk 
in Rotterdam-Zuid wonende knaap 
van zeven, waren de oorlogsge-
beurtenissen danig interessant. De 
dagelijks overkomende geallieerde 
luchtvloten, waarvan wij jongens 
alle vliegtuigtypen kenden, de Dolle 
Dinsdag met een paar weken daarna 
de door de hele stad hoorbare ont-
ploffi ngen van de haveninstallaties, 
die de bezetter opblies en daarna 
de grote razzia van 10 november 
1944, met de drommen mannen die 
ik vanaf het Feyenoordstadion zag 
wegvoeren. En vervolgens die lange, 
barre winter, waarvan mij, naast alle 

kommer en kwel op straat, vooral het 
onregelmatige schoolbezoek bijbleef, 
steeds in andere ijskoude gebou-
wen, waarbij tijdens luchtalarm de 
leerkrachten hun pupilletjes gelastten 
onder de banken te kruipen. Tijdens 
de schaarse schoolbezoeken bleven 
de overjasjes aan.

Voedseldroppings
Beelden van de gebeurtenissen van 
zondagmiddag 29 april staan op het 
netvlies geëtst. De voedseldroppings 
vanuit de op geringe hoogte over-
komende Lancasters en Vliegende 
Forten en de uitzinnige vreugde van 
de op straat juichende, dansende, 

schreeuwende en soms huilende Rot-
terdammers, werkten op het gemoed 
van een zevenjarige jongen in als 
vitriool. Die laag passerende vier-
motorige bommenwerpers, waarvan 
het motorgedaver alle juichkreten  
overstemde, waren indrukwekkend. 
Tot dusver had ik die vliegtuigen 
alleen hoog in de lucht gezien, vlie-
gend in grote formaties. En tweemaal 
op de grond, in brokken liggend in 
polders ten zuiden van Rotterdam, na 
te zijn neergehaald. Mijn vader nam 
mij achterop de fi ets mee naar die 
wrakken.
Vrijdagavond 4 mei 1945 volgde de 
apotheose. Op die avond verdrong 
één gebeurtenis alle andere. En dat 
waren er heel wat: de smadelijke 
aftocht van Wehrmachtsoldaten, 
die langs de Bree de stad uittrokken 
richting Heimat, temidden van een 
jubelende, jouwende en hossende 
menigte. Sommigen zaten somber 
voor zich uit te kijken, anderen 
wuifden lachend naar de menigte. 
Voorts het ingooien van de ruiten 
van woningen van NSB-ers. Dan het 

tafereel van één van onze buren, die 
het bestond diezelfde avond reeds, in 
kennelijke huisnijverheid vervaar-
digde oranjespeldjes op straat uit te 
venten. En ook de wijkhuisarts die, 
nadat hij zelf reeds in kennelijke 
staat was geraakt, met gulle hand op 
straat jenever uitserveerde, spul dat 
hij duidelijk voor de bevrijding had 
weten te bewaren.

Blauwe overals
Neen, die ene alles overheersende 
gebeurtenis was die avond de in 
blauwe overalls geklede mannen, die 
mijn ouderlijk huis binnenstormden, 
om daar klaarblijkelijk klaarlig-
gende stenguns, karabijnen en andere 
vuurwapens op te halen. Waarna, met 
die mannen, mijn vader verdween, 
ook in zo’n overall, met stengun en 
zelfs met een helm op. De gedachten 
tolden door mijn hoofd. Waren die 
wapens er al lang? Ook al toen op 
10 november 1944 tijdens de razzia 
twee Nederlandse SS-ers in huis 
waren geweest, waarin mijn vader 
zich had verborgen? Hoe kwam mijn 

vader eraan en, bovenal, waar in 
huis hadden die wapens verborgen 
gelegen en waarom had ik nooit iets 
gemerkt? Ik vuurde reeksen vragen 
af op mijn moeder, waarop alleen 
ontwijkende antwoorden kwamen. 
Natuurlijk hielden andere zaken 
haar bezig. Trouwens, alle deining 
buiten op straat lokte en verdrong 
het tafereel van de overallmannen 
met stenguns. Maar wel sloeg ik die 
beelden op.
De jubelstemming, die de volgende 
dag, zaterdag 5 mei 1945, buiten 
op straat heerste, ging aan ons huis 
voorbij. Mijn vader was ’s nachts 
teruggekomen. Gekleed in hetzelfde 
tenue als de vorige avond en weer 
met die stengun, stond hij gereed 
om opnieuw te vertrekken. Maar 
de spanning in huis was hevig. 
“Waarom moesten jullie zonodig 
soldaatje spelen?”, hoorde ik mijn 
moeder verwijtend zeggen. En ook: 
“Waarom moesten jullie die jonge 
jongen meenemen?”

 Lees verder op pagina 3

- Jongeren maakten een sneeuwpop, die Hitler moest voorstellen. Foto uit het boek Rotterdam in Barbaarse Jaren van Herman Romer. -
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7 MEI OPEN DAG!
Alles over implantaten en protheses

Kom tijdens de OPEN DAG naar een van 
onze vestigingen en laat u vrijblijvend 

informeren over onze producten en diensten.

Veel oorlogsherinneringen
Op onze oproep om uw oorlogsherinneringen zwart op wit te zetten, is massaal 
gereageerd. Alle verhalen waren van een verrassend goede kwaliteit. Dat maakte 
de keus welke inzendingen in deze editie gepubliceerd zouden worden, er bepaald 
niet eenvoudiger op. De verhalen, die nu niet in deze uitgave staan, blijven zeker 
in ons archief bewaard. De auteurs van deze inzendingen moeten niet verbaasd 
zijn als in de volgende uitgave of zelfs over een jaar tijdens de volgende herden-
kingsdagen, hun verhaal alsnog wordt gepubliceerd. Wij danken onze lezers voor 
hun moeite en schrijfkunst.
 De redactie 
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Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T  0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T  0180 49 73 56

info@fegalux.nl  |  www.fegalux.nl

* vraag naar de voorwaarden

* vraag naar de voorwaarden

voorjaarsactie nu tot 

20% KortiNG

op alle huismerk raamdecoratie en buiten-

zonwering of GRATIS elektrische bediening*

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    

Senioren ledikant  Robert 90 x 200 cm blank eiken 
met vaste lattenbodem en een 7 zone pocketveren matras     

€ 349,00 
gratis bezorgd en gemonteerd 
en uit voorraad leverbaar
Bijpassend  nachtkastje  € 129,00

Lammers & van Oossanen woondecor biedt u eee

Senioren ledikant  Robert 90 x 200 cm blank eiken 

NU MET 
15% KORTING

Diverse tapijten uit onze collectie

GRATIS GELEGD
(m.u.v. trappen, gangen en hallen)
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Cox Column

Tiener sneuvelde in 
handgranaatgevecht 
Mijn moeder doelde op een jonge 
huisvriend, een tiener nog, die er ook bij 
was en een treffen met de Duitsers op 
de Koninginnebrug niet had overleefd. 
“Hij kwam in het handgranaatgevecht 
terecht”, hoorde ik mijn vader mompe-
len, als reactie op haar kritiek. Daarna 
vertrok hij weer. Nerveus, dat merkte ik 
zelfs. Leden van de BS, de Binnenlandse 
Strijdkrachten, waren die nacht naar de 
brug over de Koningshaven getrokken. 

Deze was (wellicht?) door de Duitsers 
ondermijnd. Om te voorkomen dat de 
brug zou worden opgeblazen, was het 
zaak deze te veroveren. De operatie 
werd een fi asco, waarbij aan beide zijden 
slachtoffers vielen, waaronder dus de 
jonge huisvriend van mijn ouders.

Mijn vader was geen spraakzaam mens. 
Nadien vroeg ik hem vaak naar de 
gebeurtenissen in die nacht van 4 op 5 
mei. Hij zweeg erover, ook als ik later 
bij het passeren van de Koninginnebrug 
informeerde of hij dan aan die nacht 
moest denken. “Altijd”, was dan de enige 
reactie. Via boekjes over het verzet in 
Rotterdam en van ooms en vrienden 
die er ook bij waren geweest, kreeg ik, 
gespreid over lange tijd, bij stukjes en 
beetjes te horen wat zich op de brug over 
de Koningshaven had afgespeeld. 

Pas met de beschrijving in de in 2006 
verschenen uitgave ‘Rotterdam in de 
Tweede Wereldoorlog’ raakte het beeld 
compleet. Dat relaas liet niet veel over 
van de glorie die mijn zevenjarig gemoed 
projecteerde op de gebeurtenissen in 
de nacht van 4 op 5 mei 1945. Immers, 
toen was ik trots omdat mijn vader slag 
geleverd had met die Duitsers, die toen 
overigens standaard anders werden 
genoemd.

Mijn vader stierf in 2006, 98 jaar oud.
 
Gerard Ouweneel 

Vervolg van voorpagina “Voor een jongetje was de oorlog spannend”

“Wilt gij de vrede, bereid u ten oorlog”

Dit prachtige lied, dat herinnert aan de 
strijd van het Nederlandse leger in de 
meidagen van 1940, is geschreven door 
Jaap van de Merwe, God hebbe zijn ziel. 
Het is natuurlijk nog veel langer, dit is 
slechts het refrein. Ik heb het ooit op de 
plaat opgenomen met een briljante Eric 
van der Wurff aan de piano. Ik laat nog 
een paar stukjes volgen.

Elk van die drie patrouilles
Die moest verkennen waar de vijand 
stak,
Is in hinderlaag gelopen
In de pan gehakt.

Duif heeft nog lopen zeulen
Met Beemsterboer gewond, en later 

dood.
Jankend kroop hij waar de Mof
Zijn heetste vuur verschoot.
Bruinsma, de kleine schutter
Heeft bij SSers zo’n paniek gesticht,
Krijgsgevangen werd zijn eigen 
Spuit op hem gericht.

Er zijn niet veel lofl iederen op de strijd 
die zo’n vier dagen heeft gewoed. Meest-
al wordt er een beetje meesmuilend 
over gedaan. Dat het Nederlandse leger 
helemaal niks voorstelde. Ik vraag me af 
of dit terecht is. Je hoort er verschillende 
dingen over. Feit is dat de Grebbelinie 
stand gehouden heeft naar mijn idee. En 
hier in Rotterdam kwamen ze de bruggen 
ook al niet over, hetgeen ons door het 

bombardement de binnenstad heeft ge-
kost. Ook heb ik wel eens gelezen dat de 
overmacht van de Duitsers helemaal niet 
zo groot was als sommigen beweren.
Wel was de vijand uiteraard moderner 
en beter bewapend. In de dertiger jaren 
was er op het leger fl ink bezuinigd, veel 
mensen liepen rond met het gebroken 
geweertje, wat zeer idealistisch was, 
maar weinig realistisch. In die jaren was 
er veel protest tegen de Vlootwet, die 
de vernieuwing van de Marine moest 
bewerkstelligen. 
Louis Davids zong:

De Minister van Defensie vraagt weer 
onderzeeërs aan 
Mocht een vreemdeling zich met de Oost 
bemoeien.
En als wij die vloot dan hebben, en er 
komt ’n beetje mot, 
Kunnen we d’r in de Amstel mee gaan 
roeien.
Dat heet voor ’t ideaal, voor Neêrlands 
grond en taal,
Maar wie betaalt het pakkie van de vice-
admiraal?

Dat is de kleine man enz.
Karel Doorman had dan ook in december 
’41 geen schijn van kans. De overleve-
ring wil dat ie, toen ie uitvoer met een 
zootje ongeregeld, seinde: “Ik val aan, 
volg mij.”
Het schijnt geweest te zijn: “Ik val aan, 
volgens mij.”

Drie eskadrons huzaren zijn gereden
Op die Pinksterdag in mei.
Drie patrouilles, geen is weergekeerd
Uit de Gelderse Vallei.
Simon Thomas was er bij en Kruif,
Kooistra, Scholten, kleine Bruinsma, Beemsterboer en Duif.
Drie patrouilles, geen is weergekeerd
Uit de Gelderse Vallei.

- Jongens zoeken in het puin 
naar nog bruikbare spullen. 

Foto uit het boek Rotterdam in Barbaarse 
Jaren van Herman Romer. -

Het droeve lot 
van Sjakie Frank

Inmiddels was ik bijna 6 jaar. Ik had 
zelf geen broertje of zusje, maar wat 
was ik dol op dit ventje. Hij heette 
Sjakie (voluit Isaäc D.L.) Frank. De 
naam zegt al veel. Louis en Annie, 
zijn ouders, waren beiden van Joodse 
afkomst. Heel aardige, lieve mensen 
en ik kwam er vaak. Ik mocht alleen 
achterom naar hen toe en als Sjakie 
bij ons was, mocht ik nooit met hem 
achter het raam staan en ik vond het 
juist zo leuk om met hem te pronken. 
Hij was nogal eens bij ons. Zijn 
ouders moesten heel vaak weg om 
‘iets’ te regelen en ik snapte maar 
niet wat, maar ze huilden altijd als ze 
terugkwamen.

Verdriet
Toen werd mij opeens verteld dat 
Louis en Annie met Sjakie niet meer 
naast ons mochten blijven wonen. Zij 

gingen een poosje naar Drenthe en 
Sjakie ging natuurlijk mee. Wat had 
ik een verdriet, want in mijn hart was 
Sjakie zoiets als een broertje! Mijn 
ouders kregen diverse spullen ter 
bewaring, zoals serviesgoed, een ver-
zilverde rammelaar, een bidkleed en 
twee fotoalbums uit hun verlovings-
tijd. Ook hun trouwfoto en één foto 
waarop Annie met zoon Sjakie op 
schoot zit. Alles werd zorgvuldig op-
geborgen voor later. Per post kregen 
we nog een klein fotootje van Sjakie 
in een kinderstoel. Ik hoopte dat hij 
gauw weer terug zou komen met zijn 
ouders. Het was inmiddels 14 mei 
1943. Er kwam een telegram, gevolgd 
door een briefkaart van de opa van 
Sjakie, (waarnaar hij vernoemd was). 
Mijn ouders en ik waren helemaal van 
streek. Kleine Sjakie was overleden 
in kamp Westerbork op 13 mei 1943. 

Hij mocht maar ruim negen maanden 
worden. Wat een verdriet! Ook zijn 
ouders zijn nooit meer teruggekomen. 
Niemand van hun familie.

Ereplaats
In een hoekje van een kast liggen 
nog steeds enkele spullen, zoals de 
fotoalbums en het bidkleed. Ook het 
telegram en de briefkaart van opa 
Frank zijn daarbij gevoegd. Nadat 
mijn ouders waren overleden, heb ik 
deze in bewaring genomen. En in ons 
vitrinekastje ligt op een ereplaats het 
fotootje en de verzilverde rammelaar 
van mijn kleine Sjakie!

 Sarie Los-Beukelman
 Nieuwenoord 59
 3079LH Rotterdam
 0104820815
 shbeukelman@planet.nl

Toen de oorlog uitbrak was ik 
bijna vier jaar en ik kan me er 
nog veel van herinneren. Nu 
ben ik inmiddels 74, gelukkig 
getrouwd en oma van vier klein-
kinderen. Waar ik nog vaak aan 
moet terugdenken, is aan het 
lieve buurjongetje dat naast ons 
woonde op de Pleinweg 126a. 
Hij was geboren op 25 juli 1942. 
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Tandprothetische
Praktijk ”Hagen”

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

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

Gratis advies
Kunstgebitten en reparaties
Vergoeding Zorgverzekeraar

J. Hagen
Tandprotheticus
LID. O.N.T.

”Klikgebit’ op implantaten

vergoeding zorgverzekeraar ISO - HKZ gecertifi ceerd

Behandeling
volgens

telefonische
afspraak

Tandprothetische
Praktijk ''Hagen''

Kijk ook eens op: www.tpphagen.nl

Wij zijn er altijd 
als u ons nodig 
heeft!
Ook als u niet, of ergens anders 
verzekerd bent, regelen wij uw 
uitvaart zoals u dat wilt. 

Rotterdam
Bel 010 - 202 14 33 
Monuta Van den Toorn
Jacques Dutilhweg 333

Bel 010 - 293 04 22
Monuta Memoriam
Langenhorst 100

Schiedam
Bel 010 - 426 76 78 
Monuta 
Burg. H. Gretelaan 377

Vlaardingen
Bel 010 - 434 81 97 
Monuta 
Verploegh Chasséplein 3

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar.

www.monuta.nl

Opbaring in de gehele regio mogelijk

b
sbensbensen

M O D E

Mode voor 
ieder moment!

Bereikbaar met: Tramlijn 25

Bergselaan 285D, 
Rotterdam 
www.bensmode.nl
T. 010-4653233
Bereikbaar met: Tramlijn 25

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

Laat U verrassen 
door onze

ZOMER 
collectie

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

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen: 
  

 
Specialisatie: badkamers/toilet, kleine verbouwingen, 

sier- en stucwerk, alle wandafwerkingen  

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

Elke dag op reis,

zonder autorijbewijs

www.Brommobiel.nl
Brommobielcentrum Both ● Tiendweg West 14

2941 EP  Lekkerkerk ● Tel. 0180-661551

Brommobielcentrum Both
 

Bij ons heeft

u alle keus
 

Zowel nieuw, als gebruikt.

Kasteelbank
Roma 
190 cm € 2895

Sonate 
2,5 - 1 - 1

€ 3598

Vreugdenhil 
Stijlmeubelen 

Langestraat 47
‘s Gravenzande 
t.o Grote kerk

tel.: 0174 - 417947
www.vreugdenhilstijlmeubelen.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  



Evert van der Valk (Voorburg): “Dit is 
onmiskenbaar de Tollensstraat in het 
Oude Noorden. Herkenbaar aan de grote 
kerktoren aan het eind van die straat. Die 
straat ben ik vele malen overgestoken 
als we gingen winkelen in de Noordmo-
lenstraat. Het was vroeger een gezellig 
buurtje. We woonden in de Zaagmolen-
straat. Toen we later (ik was tien jaar) 
naar 110 Morgen verhuisden, kwamen 
we nog regelmatig in de buurt om in de 
Zwartjanstraat en Noordmolenstraat te 
winkelen.”

Mevrouw A.Swijgers-Polling (Baren-
drecht): “Onze dochters zijn allebei in de 
Noorderkerk gedoopt. Het was bijzonder 
voor ons, doordat in de laatste dienst in 
deze kerk op 17 april 1966 onze jongste 
dochter werd gedoopt. In deze dienst wa-
ren dominee Timmer en dominee Heule 
beiden aanwezig; dominee Heule heeft de 
doop verricht. Ná de dienst verlieten wij 
de kerk en met ons de beide predikanten; 
de één droeg de bijbel en de andere het 
doopvont. Dit was best een emotioneel 
moment.”

Jaap Vroegop (Vianen): “Ik ben geboren 
in de Kromme Wiekstraat en op zevenja-
rige leeftijd verhuisd naar de Ooievaar-
straat. Als wij aan tafel zaten, keken wij 
op de klok van de kerk en zagen hoe laat 
het was. Op de foto is links de Woel-
wijkstraat. Ton woonde tussen de Woel-
wijkstraat en de Jensiusstraat. Schuin 
tegenover Ton zat de smid Hassink en 
op de hoek Tollenstraat/Jensiusstraat zat 
een slagerij, daar haalden mijn ouders 

spek. Dat was goedkoop! Naast de kerk 
in de Snellemanstraat was een zaaltje en 
daar was een zaagclub: Gideon, geleid 
door de heer Baart. Deze club was op 
woensdagavond. Als we binnen kwamen, 
mochten we de zaagtafels klaar maken. 
Dan kregen we eerst een bijbelvertelling 
met aan het einde een gebed. Als de heer 
Baart ‘amen’ zei, riep de hele club ”…en 
nou gaan we zagen.”

Mevrouw Anette Weeda-Paesens: ”Netjes 
bewaard door mijn moeder: de liturgie 
voor de sluitingsdienst van de Nieuwe 
Noorderkerk, Snellemanstraat 43 op 
zondag 17 april 1966 des namiddags 
17.00 uur.

voorganger liturgie Ds. H.Heule
prediking Ds.A.S.Timmer
organist W.P.Verheul
Tekst psalm 48:10
Bij de collecte staat vermeld: in verband 
met het nog niet gedekte grote tekort.

Mijn broer en ik zijn er gedoopt. Wij 
woonden Jensiusstraat 25b en keken 
nooit op de klok hoe laat het was, maar 
altijd op de kerkklok. Daar keken we 
aan de achterkant van ons huis op. Dit 
gebouw hoort bij mijn jeugd, bij de wijk 
waar ik opgroeide. Ongeveer waar deze 
foto genomen werd, woonde de familie 
Rexwinkel. In een benedenhuis woonde 
de familie Van Wijk. Ze hadden een 
papegaai en een klein hondje. Zij hadden 
als eerste televisie en daar mochten buur-
kinderen Pipo de clown komen kijken. 
En dat was, dat kan ik u verzekeren, een 

hele belevenis. (Ben je niet in de war met 
Dappere Dodo en de zwaaiende handen 
van Tante Hannie? Toen Pipo voor het 
eerst (zwart/wit) verscheen, was het bezit 
van een TV-toestel niet meer zo heel 
bijzonder. AvdS).

Op de hoeken, die moeilijk te zien zijn op 
deze foto, waren twee winkels. Links een 
groentewinkel, rechts de kruidenierswin-
kel van Anna en Piet. Anna en Piet had-
den een toilet achter in het gangetje, soms 
hoorde je dat Piet de wc doorgetrokken 
had en nog bezig was de knoopjes van 
zijn gulp dicht te maken. Toch vroeg hij 
dan al weer: “Wie is er aan de beurt?” 
Maar onze gezondheid bleef stabiel.
Op de hoek van de Jensiusstraat en 
de Tollensstraat zat kapper Bolte. Het 
mooie kappersinterieur zou ik graag nog 
eens terug zien. Aan de overkant van de 
kapper was slagerij Van der Kaden. Wim 
en Gerard waren twee broers. Wim was 
klein en dik en had altijd een dikke sigaar 
in zijn mond. Gerard was lang en mager 
en had altijd een peukje in zijn mond. 
We hebben vast wel eens een beetje as 
op ons vlees gekregenl! De stukken vlees 
hingen aan grote haken in de winkel. Eén 
keer per week kwam de ijsman langs met 
grote staven ijs voor de koelcel van de 
slagerij.”

Han Steenbeek: “Dit is onmiskenbaar 
de Snellemanstraat. De ‘Snellemankerk’ 
stond precies tegenover het huis van mijn 
opa en oma, die op de hoek woonden. 

Even verderop in de Snellemanstraat 
woonde ‘Charley’, de man die als Char-
ley Chaplin verkleed door het centrum 
liep met een bord met reclameteksten om 
zijn nek. Op de hoek bij het Zwaanshals 
had je een lectuurzaak, waar ik regelma-
tig stripboekjes kocht. Mooie tijd ook, 
toen in het Zwaanshals. Leuke zaakjes 
als De Bruin mode, slager De Pater - met 
de lekkerste uierboord - en ik geloof wel 
drie patatzaken. Leuke nostalgische foto. 
(‘De lekkerste uierboord’ roept bij mij 
herinneringen op. Gerekend vanaf slage-
rij De Pater richting Zaagmolenstraat zat 
de slagerij van mijn vader. Hij verkocht 
absoluut geen gebakken uierboord, het 
hoorde niet bij de uitstraling van de 
winkel. Lees maar rustig: ‘hij vond het té 
gewoon’. Het was voor hem ‘koeientiet’, 
‘volksfricandeau’ en ‘biefstuk voor het 
volk’. Deze eigenschap heb ik niet van 
mijn vader overgenomen. Nog regelmatig 
smul ik van een onsje uierboord, meege-
bracht van Vleeschhouwerij Ton Winter 
aan de Franselaan 279a. Het bijzondere 
is, dat de ouderwetse kwaliteit van het 
vlees én de vleeswaren bij Ton Winter 
niet alleen maar in de ‘sch’ zit. AvdS).

Johan Luyendijk (Krimpen aan den 
Lek): “De foto kan genomen zijn naast 
de buren van mijn schoolvriend Lou van 
Baardewijk. Wij zaten beiden op de Keu-
cheniusschool in de 2e Pijnackerstraat. 
Wij hebben vanaf de derde klas met enige 
tussenpozen contact met elkaar gehad. 
Lou is intussen overleden en zijn vrouw 
woont op dit moment nog op zijn laatste 
woonadres in Zuid-Frankrijk, in het dorp 
Montolieu. De familie Van Baardewijk is 
op jeugdige leeftijd uit elkaar gerukt door 
het vroege overlijden van de vader en niet 
lang erna de moeder. De kinderen uit het 
grote gezin zijn op diverse locaties op-
gegroeid en wonen op dit moment allen 
weer in Nederland. De Snellemanstraat 
wordt gekruist door de Snellemandwars-
straat. Daar woonde de andere school-
vriend, Piet Weggeman. Met z’n drieën 
liepen we jaren achtereen iedere zaterdag 
naar de Maas en onderweg daarheen viel 
veel te ontdekken.”

C. Breddels (Breukelen): “Opgave 141 
was voor mij een sprong terug in de tijd. 
In deze Gereformeerde Noorderkerk 
in de Snellemanstraat ben ik in 1927 
gedoopt. Later ging ik met onze moeder, 
twee zussen en een broer, iedere zondag 
twee keer naar de kerk. Het kerkgebouw 
had aan twee zijden en aan de achterkant 

links en rechts van het orgel galerijen. 
Als kind zat je braafjes naast je moeder 
beneden in de kerkbank; als je wat 
ouder was, mocht  je boven zitten. Niet 
alleen op zondag was ik te vinden in de 
Snellemanstraat, maar ook door de week 
speelde een groot deel van mijn leven 
zich daar af, want niet alleen de kerk 
stond in die straat, maar ook de Prinses 
Julianaschool. Op mijn vierde jaar ging 
ik naar de kleuterschool bij juffrouw 
Schreuder en juffrouw De Boer, toen ik 
zes was naar de lagere school. Het hoofd 
was toen meester Zimmerman. Na zijn 
pensionering kwam meester Hoogeweg. 
Tijdens de mobilisatie in 1939 werd hij 
als reserve-officier opgeroepen. Een paar 
onderwijskrachten kan ik mij nog herin-
neren, zoals de meesters Vette, Kolf, Van 
der Vecht, Sierink en juffrouw Richter. 
Zo nu en dan denk ik nog wel eens terug 
aan mijn jeugdjaren en vraag mij dan af: 
“Hoe zou het sindsdien met mijn leeftijd-
genoten gegaan zijn?”

Dries van den Haak: “Wat een verrassing 
bij de nieuwe fotovraag. Ik heb namelijk 
24 jaar in de Tollensstraat gewoond. 
Ik herken de Nieuwe Noorderkerk en 
ofschoon ik daar heb gewoond, heb ik 
er nooit een voet over de drempel gezet 
(durfde niet). De koster hield alles in de 
gaten en die woonde recht tegenover ons. 
Ik heb met Piet Hilt op de lagere school 
in de Hammerstraat gezeten (Piet laat 
eens wat horen).”

De attentie gaat deze keer naar K. 
Wijnolts, van Boischotlaan 95, 4902 VD 
Oosterhout

Correctie 

Ik heb in de vorige WWDN vele tiental-
len Rotterdammers gecorrigeerd, omdat 
zij, naar mijn mening, een straat verkeerd 
benoemden. Hoewel de papieren krant 
nog niet verschenen was, zag Ton van 
Eijsden op internet al, waar ik in de fout 
gegaan was. De door mij genoemde 
Mijnsherenlaan was toch, zoals heel veel 
lezers geschreven hadden, de Wolphaerts-
bocht! Ik zou nog veel hierover kunnen 
schrijven, maar ga nu genieten van een 
Paasvakantie langs de Duitse Moesel. Als 
u dit leest, ben ik al weer terug.

wwdn@ditisrotjeknor.nl
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Waar was dat nou?

Oplossing “Waar 
was dat nou 141” 

Dit is een bijzondere raadfoto. Het belangrijkste element, dat op de afbeelding 
staat, is nog steeds in Rotterdam aan te treffen. Maar dan niet op de locatie, waar 
in 1961 J. van der Zee zijn camera gebruikte. Let goed op de vraag van deze 
rubriek: Waar was dat nou? Je kunt niet nauwkeurig genoeg zijn.

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 16 mei 2011 per post zenden aan:
Waar was dat nou
Sint Jobsweg 20h
3024 EJ  Rotterdam

Het e-mailadres is wwdn@ditisrotjeknor.nl
Vergeet in uw e-mailtje aub uw woonadres niet. Het is zo moeilijk om een at-
tentie naar een e-mailadres te sturen.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.

NUTOEN

Bij de inzendingen kwam bijna elke Rotterdamse kerk met een toren 
voor. Ik miste alleen nog de Gereformeerde Bospolderkerk in Rotter-
dam-west; verder kwamen alle christelijke godshuizen voorbij. Eén 
kerk is natuurlijk de enige goede: de Nieuwe Noorderkerk in de Snel-
lemanstraat. Fotograaf Ton Hilt stond in de dakgoot van zijn ouderlijk 
huis in de Tollensstraat. Ik ontving zeer persoonlijke, maar ook ont-
roerende herinneringen aan deze kerk én omgeving. Laat ik maar snel 
enige inzenders aan het woord laten.

Nieuwe opgave no. 143



DECO VLOER‘n Begrip in vloertegels
Eigen vakbekwame tegelzetters
Bezoek onze showroom
Ook voor vloerverwarming
NIEUW
Mflor PVC Vloerdelen

GRATIS GELEGD VANAF 25M2

Reserveren op lange termijn mogelijk Ook geldig icm andere aanbiedingen!!

www.decovloer.nl

Genoemde prijzen zijn alleen geldig bij aankoop vanaf 40m2 tegels.

Mangaanstraat 1-5 3067 GT Rotterdam (010) 4211717
Kattestaart 16 3355 PP Papendrecht (078) 6429477

2 GROEPS TOT  40M2 
1.025.- NU 675.-

3 GROEPS TOT  60M2 
1.265.- 785.-

4 GROEPS TOT  80M2 
1.495.- 950.-

5 GROEPS TOT 100M2 
1.695.- 1.125.-

6 GROEPS TOT 120M2 
1.935.- 1.350.-

7 GROEPS TOT 140M2 
2.165.- 1.575.-

VLOERVERWARMINGSAANBIEDING

NU 

NU 

NU 

NU 

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

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

BLONK
VERHUIZINGEN  EN  WONINGONTRUIMINGEN

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

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN

Al jaren het vertrouwde adres voor het

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

Wij verzorgen voor u:
 Bezemschoon-oplevering van de woning

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

 gebracht naar de eisen van de woningstichting/familie/makelaar

 Wij verwijderen de gehele restboedel zoals laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN WONINGEN- EN BEDRIJFSPANDEN

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

Vrienden van de Oud- Rotterdammerontvangen:
50 euro extra korting

 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen de gehele EU Senioren-verhuizingen
 met zorg en aandacht  10% korting
 U kunt al verhuizen
 vanaf € 295,-

Wij spuiten een compleet

leren bankstel 3+2 zits
of ’n lederen hoekbank

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

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

Bel gerust voor nog veel meer informatie.

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

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    055 - 5059500   ·    WWW.BTRREIZEN.NL

Al
 55 jaar de bestein
50 Plus ReizenBTR International

Senior Hotels
Welkom bij BTR Senior Hotels ‘Alles Inclusief’. Aantrekkelijk geprijsde autoreizen naar de 
meest geliefde plekjes van Europa, op basis van een ‘Alles Inclusief’ verzorging. U verblijft  
5 dagen in een BTR Senior Hotel *** of ****, waarbij gastvrijheid en persoonlijke aandacht 
nog echt centraal staat.

Onder een ‘Alles Inclusief’ verzorging verstaan wij dagelijks:

SENIOR HOTEL DE FOREESTEN    v.a. € 269,00
Genieten van de bosrijke Veluwe met haar 
gezellige stadjes! U verblijft  in het pitt oreske 
dorpje Vierhouten waar volop fi ets- en 
wandelmogelijkheden zijn.
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag

• logies in 2-persoonskamer met toilet en  
   douche/bad
• uitgebreid ontbijtbuff et
• gevarieerde lunch met koffi  e/thee of goed   
   verzorgd lunchpakket

• uitstekend 3-gangendiner
• GRATIS: ‘s avonds van 18.00 - 23.00 uur   
   drankjes met keuze uit: koffi  e, thee,   
   frisdranken, vruchtensappen, bieren, 
   jenevers en wijnen

SENIOR HOTEL ALTENBURGERHOF    €229,00
In Thüringen vindt u een mengeling van 
natuur en cultuur: steden als Dresden en 
Leipzig, en het Thüringerwald. Uw hotel staat 
in de oude burchtstad Altenburg. 
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag

SENIOR HOTEL ATLAS                   v.a. € 232,00
Een beetje buitenland in eigen land, dat is 
Zuid-Limburg. Uw hotel ligt in het centrum 
van het gezellige Valkenburg waar vandaan u 
deze Bourgondische streek kunt ontdekken.
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag

SENIOR HOTEL KURGARTEN                €256,00
Donkere uitgestrekte wouden met water-
vallen, typische boederijen en koekoeks-
klokken, dat is het Zwarte Woud. U verblijft  in 
een gastvrij hotel in het gezellige Wolfach.  
Reisduur: 5 dagen van maandag t/m vrijdag

€ 386,-

BTR Senior Hotels zijn door BTR Internati onal geselecteerd op eigen identi teit en charme. 
Voor méér BTR Senior Hotels bezoek onze website www.BTRREIZEN.nl of bel 055-50 59 500.

vanaf€ 232,-

vanaf€ 269,-



Al deze gegevens zijn te vinden in 
het hoofdstuk ‘Nalatenschappen’ van 
het rapport ‘Wisseling van de wacht: 
generaties in Nederland’ van het Sociaal 
Cultureel Planbureau (SCP). Al met al 
gaat er elk jaar aardig wat geld om in 
nalatenschappen  In 2005 (het laatste 
jaar dat cijfers verder zijn uitgezocht) 
stierven in Nederland ruim 136.000 men-
sen. Zij lieten in totaal netto 9,6 miljard 
euro na. Hiervan bestond 4 miljard uit 
onroerend goed; 3,5 miljard uit bank- en 
spaartegoeden. Begrijpelijk is dat men-
sen, die overleden tussen hun 65ste en 
85ste jaar, het meeste vermogen nalieten: 
bijna 5,5 miljard.
In tegenstelling tot vroegere generaties 
lijken mensen steeds minder belang te 
hechten aan het nalaten van vermogen. 
Toch nam het totaal aantal erfenissen toe 

van ruim 103.000 in 1981 tot 113.000 in 
2005. Daarbij moet worden aangete-
kend, dat een aanzienlijk deel van deze 
toename voor rekening komt van de 
nalatenschappen van weduwen. Daarbij 
spelen de veranderingen in het wettelijk 
erfrecht in 2003 ook een rol. Sindsdien 
mag de langstlevende ouder in het wet-
telijk erfrecht automatisch met het geza-
menlijk vermogen doorleven en krijgen 
de kinderen een vordering, die loopt tot 
de langstlevende ouder is overleden.

Afgenomen
De waarde van de gemiddelde nalaten-
schap is wel iets afgenomen: van ruim 
87.000 euro in 1981 naar 79.000 euro 
in 2005.  Deze getallen moet men 
overigens wel met een korreltje zout 
nemen. Immers een gemiddelde geeft 

in dit geval een nogal vertekend beeld. 
Iemand kan een miljoen nalaten, maar er 
zijn veel meer mensen die helemaal niets 
nalaten. Een verklaring voor het lagere 
gemiddelde zou volgens onderzoeker 
Jean Marie Wildeboer Schut van het SCP 
kunnen zijn, dat men thans meer dan 
voorheen alvast tijdens het leven een ge-
deelte van het vermogen aan de kinderen 
en kleinkinderen overdraagt. De fi scale 
mogelijkheden daartoe zijn ook groter 
geworden.
Thans mag men per jaar belastingvrij 
5000 euro schenken per kind en eenma-
lig zelfs 24.000 euro aan kinderen jonger 
dan 35 jaar. Daarnaast mag men ook nog 
belastingvrij iets extra’s doen bij de aan-
koop van een huis door een kind of voor 
de fi nanciering van een studie. Uit een 
ander onderzoek van het Nibud (Natio-

naal Instituut voor Budgetvoorlichting) 
blijkt echter dat van de ouders die op de 
hoogte zijn van het fi scale schenkings-
voordeel 58 procent zegt dat niet te doen. 
De meeste mensen omdat zij van mening 
zijn daarvoor onvoldoende fi nanciële 
middelen te hebben of omdat zij vinden 
dat de kinderen het niet nodig hebben. 
Zo’n 12 procent meent ook dat kinderen 
in hun eigen fi nanciën moeten kunnen 
voorzien. Uiteraard is de hoogte van het 
vermogen bij ouders vaak bepalend voor 
de bereidheid schenkingen te verrichten. 
Opvallend is de analyse van het SCP dat 
de kans dat mensen niet van plan zijn 
een erfenis na te laten, omdat zij van het 
eigen leven willen genieten, bijna drie 
keer zo groot is onder degenen die geen 
schenkingen aan kinderen doen, dan bij 
degenen die dat wel doen of van plan 
zijn te doen. Dat impliceert dat mensen 
die schenkingen verrichten, waarschijn-
lijk ook van plan zijn een nalatenschap 
op te bouwen.

Gezelligheid
De instelling van vroeger verandert ook. 
Nog maar weinig ouders staan nog achter 

de uitspraak ‘Als kinderen goed voor ons 
zorgen op onze oude dag, willen wij hen 
graag een behoorlijke erfenis nalaten’.

Uit andere onderzoeken is gebleken dat 
ouders en hun kinderen anders tegenover 
elkaar staan. Ze gaan meer met elkaar 
om uit gezelligheid en vriendschappelij-
ke verplichtingen, dan om tot in de dood 
voor elkaar  te zorgen. Het opvallendst 
in de conclusies over de nalatenschappen 
is dat vele ouders tegenwoordig instem-
men met de volgende uitspraak: ,,Wij 
hebben geen vooropgesteld plan om een 
erfenis aan onze kinderen na te laten, 
omdat wij van ons eigen leven willen 
genieten.’’

Geen goede berichten voor de notaris-
sen, die aan het maken van testamenten 
aardig verdienen. Niettemin valt het 
sterk aan te bevelen, dat als men dan 
toch wil nalaten en/of hoge bedragen wil 
schenken aan kinderen of goede doelen, 
hiervoor eerst een notaris te raadplegen.

www.scp.nl
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Hans 
Roodenburg

?
?

Opinie
Informatie

Opinie

&Opinie     Informatie

Vragenrubriek voor lezers over uitkeringen, consumentenzaken, rechten (zoals erfrecht), belastingen en andere financiële zaken. Uw vragen worden anoniem 
 in deze uitgave behandeld en onze deskundigen zullen proberen u persoonlijk een maatwerkantwoord te geven. U kunt uw kwesties sturen naar 
 info@deoudrotterdammer.nl of naar Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag met vermelding van rubriek ‘Rechten en Plichten’.

Een laatste mooie bloemenwens
Brands, Crooswijkseweg 

www.uitvaartbloemisterij.nl       

Ouders willen zelf méér genieten van hun geld

Ouderen weten vaak heel goed van elkaar of zij veel of weinig te makken hebben. Als zij behoorlijk in de slappe was zitten, is dikwijls aan de orde of en op welke termijn zij hun vermogen met 
anderen willen delen. Schenken en nalaten aan de kinderen is het eerste dat dan opkomt. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft daar studie naar gedaan.

Voor ouderen met meer dan enkele tienduizenden euro’s aan vermogen is het vaak de vraag of 
én wanneer zij aan hun kinderen schenkingen moeten doen en of het beter is te wachten door 
erfrecht aan kinderen te geven na hun dood. Uit enquêtes van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek blijkt overigens dat 61 procent van de ondervraagde ouders geen geld aan de kinde-
ren schenken en dat ook niet van plan is te doen. Een toenemend aantal ouders (66 procent in 
de periode 2006-2009) heeft aangegeven voorlopig ook géén plan te hebben een erfenis na te 
laten, omdat ze voorlopig zélf van hun geld willen genieten.

Erf- en schenkingsrecht

Testamenten In twee landen
Mijn tante van 90 jaar is in Nederland 
overleden en ik ben de enige erfge-
naam. Voor een verklaring van erfrecht 
– ik was nog niet eens een kwartiertje 
op het kantoor van de notaris – re-
kende hij circa € 500. Dat vond ik wel 
erg veel. Mijn man en ik willen ook ons 
testament aanpassen. Vele jaren terug 
moesten wij voor het opstellen van 
het testament 3500 gulden (€ 1590) 
betalen. Dat vonden wij toen erg duur! 
Bovendien waren er problemen, want 
ik wilde per se er iets in hebben, dat de 
notaris niet wilde. Met als gevolg weer 
een extra rekening van 1000 gulden. 
Mijn man heeft de Italiaanse nationa-
liteit, ik de Nederlandse, maar ook de 
Italiaanse. Wij zijn in 1977 in Neder-
land getrouwd. Sinds 1985 staan wij 
ingeschreven in Abidjan in Ivoorkust 
en vallen thans onder de Ivoriaanse 
wet. Daarom hebben we óók een tes-
tament laten maken in Ivoorkust. Moet 
ik ook in Nederland nog een testament 
laten opstellen of wijzigen?

De kosten van een notaris bij een 
testament of verklaring van erfrecht 
hangen af van de duur van zijn 
werkzaamheden (een notaris kost al 
gauw € 150 euro per uur!) én van het 
kantoor. Daarom bevelen wij altijd aan 
eerst algemene offertes (wat kost een 

testament voor twee personen?) bij 
verschillende kantoren te vragen. Een 
algemene aanbeveling voor particulie-
ren is om met kleinere notariskantoren 
in zee te gaan, want die zijn altijd 
goedkoper dan de grote internationale 
kantoren, die zich vooral richten op 
het lucratieve bedrijfsleven en daaraan 
vele diensten verlenen. Dat de rekening 
voor een verklaring van erfrecht € 500 
kostte, verbaast ons niks. Er zit echt 
wel wat meer werk aan dan het kwar-
tiertje dat u bij de notaris bent geweest. 
U schrijft dat u per se iets in uw eigen 
testament opgesteld had willen zien. 
Hou er wel rekening mee dat notaris-
sen zich hierbij wel aan de regels van 
de wetgeving moeten houden. Dat 
u de Nederlandse nationaliteit heeft 
en uw man de Italiaanse, maakt het 
samenstellen van een testament altijd 
ingewikkelder en duurder. Anderzijds, 
als u thans onder de Ivoriaanse wetge-
ving valt en daar gevestigd blijft, heeft 
u alleen maar een Ivoriaans testament 
nodig. Het Ivoriaanse erfrecht stelt 
overigens niet zoveel voor, dus dan is 
het raadzaam uw testament naar uw 
eigen wensen samen te laten stellen. 
Heeft u plannen te zijner tijd naar 
Nederland te verhuizen, dan is een 
Nederlands testament aan te raden. 
Maar u kunt dat ook doen, zodra u zich 
in Nederland vestigt.

AOW en pensioen

Al of niet bouwen 
op alleen de toeslag
Mijn man wordt dit jaar 65 jaar en 
krijgt AOW plus een havenpensioen. Ik 
ben 61 jaar en werk nu nog drie dagen 
vijf uur per dag per week. Daarmee 
verdien ik per maand circa € 660  
bruto. Als ik stop met werken, kan hij 
voor mij als jongere vrouw de volledige 
toeslag krijgen. Wat is het voordeel als 
ik blijf werken? En hoe zit het dan met 
de zogenoemde ‘aanrechtsubsidie’?

Dit soort vragen wordt ons dikwijls 
gesteld. Het totaal van beide inkomens 
(ook netto) met betaald werk voor de 
jongere partner is altijd een stuk hoger 
dan alleen genoegen nemen met de toe-
slag op de AOW, die de 65-jarige kan 
krijgen. Om u als voorbeeld te nemen, 
u verdient circa € 660 bruto per maand. 
Daarvan heeft sowieso al € 213,66 (in 
2011) geen invloed op de toeslag van 
uw man. Van het meerdere blijft 1/3 
vrij voordat berekening van de toeslag 
plaatsvindt voor uw man. Van het 
meerdere is dus wél 2/3 van invloed 
op de toeslag die uw man krijgt. In 
dit geval wordt de toeslag gekort met 
circa € 297 (660 min 214 maal 2/3). 
Hij behoudt echter nog circa € 414 aan 
toeslag. Omdat u € 660 verdient, heeft 
u samen bruto (boven zijn havenpen-

sioen) ruim € 1070 aan toeslag en 
aan inkomen uit arbeid van u. Zou hij 
alleen de volledige toeslag krijgen en u 
dus géén inkomen hebben, dan zouden 
u en uw man samen (boven zijn haven-
pensioen) ‘slechts’ ruim € 710 hebben. 
Dat alles op basis van de cijfers van 
2011. Samen bent u dus ruim € 360 
bruto beter af. Netto gezien is het waar-
schijnlijk nog gunstiger. Daarom ad-
viseren wij altijd dat een klein baantje 
voor de jongere partner fi nancieel altijd 
gunstiger uitpakt dan stoppen en geheel 
bouwen op de toeslag van de 65-jarige. 
Waarbij wij meteen aantekenen dat 
een ieder zelf moet beoordelen of men 
voor het geldverschil (in uw geval dus 
€ 360 bruto) nog wil blijven werken. 
De door u genoemde ‘aanrechtsubsidie’ 
is de heffi ngskorting op uw inkomen, 
waarover u geen loon- of inkomsten-
belasting betaalt. Als je géén inkomen 
hebt, betaalt de Belastingdienst die in-
derdaad uit. Overigens wordt die alleen 
uitgekeerd als de partner voldoende 
belasting betaalt. Dus in feite is het een 
belastingkorting voor de partner. In het 
hele toeslagverhaal maakt het in feite 
niet zoveel uit. Linksom of rechtsom 
profi teert de partner daarvan.

Bijverdiensten op AOW 
heeft geen gevolgen
Ik ben 67 jaar, heb een AOW-uitkering 

en twee aanvullende pensioenen. Mijn 
vrouw is 63 jaar en maakt gebruik van 
een volledige partnertoeslag (zij heeft 
geen inkomsten). Afgelopen week heeft 
mijn laatste werkgever mij gevraagd 
deels weer in het bedrijf te komen 
werken. Dit zou kunnen geschieden via 
een nulurencontract. Ik ga ongeveer € 
5000 bruto per jaar verdienen. Hebben 
deze verdiensten invloed op de part-
nertoeslag voor mijn vrouw? En zijn 
er nog andere valkuilen, zoals gekort 
worden op de heffi ngskortingen?

Uw inkomsten staan helemaal los 
van de toeslag die u voor uw partner, 
jonger dan 65 jaar, krijgt, als zij geen 
inkomen heeft. Het heeft ook geen 
gevolgen voor uw heffi ngskorting, 
want die wordt al toegepast bij u. Het 
enige waarmee u rekening moet hou-
den is dat u over uw extra verdiensten 
loonbelasting (inkomstenbelasting) 
betaalt in verhouding tot uw inkomen. 
Maar dat is logisch! Veel succes met 
uw verdiensten! Want wij zijn er een 
voorstander van om ook nog na de 
65ste verjaardag bij te verdienen met 
reguliere arbeid, zolang u daartoe in 
staat bent en dat wil doen.
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Uniek bij Ooghoek Optiek:

Complete bril
HALVE prijs!

Bij aankoop van een hele bril betaalt u slechts de 
helft van het totaalbedrag! Geen addertjes onder het 

gras, geen lange lijst met voorwaarden. Gewoon 
ALTIJD voor IEDEREEN de HALVE prijs voor ALLE 

aanwezige monturen en ALLE glassoorten!

Ooghoek Optiek
Ruud Broeders
Bergweg 92-b - 3036 BD Rotterdam
Tel.: 010 - 466 20 99 - Mail: info@ooghoekoptiek.nl

www.ooghoekoptiek.nl
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.45, zaterdag: 9.30 - 17.00

D. van Vianen VOF

Voor info:  

010-414 86 43 of  

06-1812 4248
Linker Rottekade 11b 
3034 NT Rotterdam 
Kvk nr. 24338212

email: info@huis-ontruiming.nl

● Is al vele jaren de specialist in 
 woning en bedrijf ontruimingen.

● De woning wordt naar eisen van de woning 
 corporatie/eigenaar/verhuurder opgeleverd.

● U krijgt bij ons altijd volledige 
 garantie tot oplevering 

● Wij verwijderen de gehele rest boedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking ect.ect.

● Zelf aangebrachte vernieuwingen   
 brengen wij terug in originele staat

●  Tevens doen wij verhuizingen van groot  
 naar klein en evt. in/uitpakservice

●  Wij geven u altijd een gratis  
 offerte/prijsopgave en geen voorrijkosten

●  Onze betalingen geschieden altijd   
 achteraf na tevredenheid cliënten

●  Vrienden van De Oud-Rotterdammer  
 krijgen 10% korting.

www.huis-ontruiming.nl

Informatie van Aafje, mei 2011 

Donderdag 26 mei
Informatiemiddag
Pijn bij het lopen? Aafje organiseert een informatieve middag, waarin lopen 
en bewegen voor ouderen centraal staat. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunt u 
vrijblijvend binnenlopen. Bijvoorbeeld voor een rollatorcheck, voetscan 
of informatie over fysiotherapie en fitness. Aafje Schiehoven Wilgenplas 
(Hamakerstraat 77).

Zaterdag 28 mei
Griekse Dagspecial
Grieks dineren bij Grand Café Restaurant Zuiderkroon (Vlissingenplein 108, 
Rotterdam-Pendrecht). Kosten exclusief drankjes  ¤7,50. Het menu: Halve 
gepofte aardappel gevuld met lamsgehakt en aubergines, geserveerd met 
Griekse salade en tzatziki. Inschrijven t/m 24 mei bij de kassa van Zuider-
kroon of via tel. 010 481 02 02.

24 mei en 16 juni  
Scootmobiel- en BROEM-dagen
O.a. ogen-, oren- en reactietest, verkeerstheorie en tips over uw verkeersge-
drag. Donderdag 24 mei BROEM-dag van 08.30 – 12.15 uur of 13.00 – 16.15 
uur bij LCC Larenkamp (Slinge 303, Rotterdam). Donderdag 16 juni van 
10.00 – 15.00 uur scootmobieldag bij Aafje Hoppesteyn (Boezemsingel 100, 
Rotterdam). Meer informatie en aanmelden via Linda de Jong van Veilig 
Verkeer Nederland via dcdejong@hetnet.nl of 0184 685 317. 

Dinsdag 21 en donderdag 23 juni 
Senioren 2 daagse Ommoord – Zevenkamp
Aafje en St. Buurtwerk Alexander organiseren twee wandelingen van ca. 
1,5 uur voor 55-plussers. Ook  voor rolstoel- en rollator gebruikers (zelf 
voor begeleiding zorgen). Dinsdag vanuit de Molshoop (Ommoord) en 
donderdag vanuit Aafje De Vijf Havens (Zevenkamp). Na de wandeling 
staan hapjes en drankjes klaar. Dinsdag spelen we bingo en donderdag is 
er een muzikaal optreden van Marijke Smits. ¤6,- p.p. Inschrijven van 9-5 
t/m 14-6 in buurthuis de Molshoop (Sigrid Undsetweg 300), Aafje De Vijf 
Havens (Zevenkampse Ring 40) of LCC Zevenkamp (Ambachtsplein 141).

‘Herstellen in luxe’
Aafje opent in mei een tweede zorghotel op de Zorgboulevard in Rotterdam-Zuid. Het eerste zorghotel bij het 
Sint Franciscus Gasthuis is al een aantal jaren in gebruik.

Op de Zorgboulevard werken verschillende organisaties samen om u beter en sneller te kunnen helpen. Hier 
komt alles op het gebied van gezondheid, zorg en lifestyle samen. 

Het nieuwe zorghotel is volgens het “design for all” principe gebouwd en beschikt over 121 hotelkamers. Dit 
zijn met name tweepersoonskamers. Hier kunnen gasten met hun partner, al dan niet afhankelijk van zorg, 
verblijven. Uiteraard zijn er ook éénpersoonskamers. 

Het zorghotel biedt onder andere uitkomst als u na een operatie het ziekenhuis mag verlaten, maar nog niet 
naar huis kunt. In het Aafje zorghotel combineren we luxe hotelfaciliteiten met medische zorg op maat, zodat 
u in een comfortabele omgeving tijdelijk kunt herstellen.

Kalender
Hier leest u een selectie van de activiteiten die Aafje de komende 
weken aanbiedt. Voor meer informatie over deze én andere activi-
teiten kunt u op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur bellen naar 
de Aafje Zorglijn 0900 8664 (€ 0,10 p.m.) of kijkt u op www.aafje.nl. 

www.aafje.nl                         0900 8664 (€ 0,10 p.m.)

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

met een persoonlijke stijl     

naar een ontwerp dat past         

in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype

Voor een persoonlijk advies bent u 
welkom in onze showroom.

T IMMERMAN NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1  -  N IEUWERKERK
TELEFOON (0111 )  641798

WALENBURGERWEG 83  -  ROTTERDAM 
TELEFOON (010 )  4660368 /4663161

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

R IJKSSTRAATWEG 35
HELLEVOETSLU IS  -  TELEFOON (0181 )  337395

WWW.T IMMERMAN-NATUURSTEEN.NL
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Oorlogsverhalen

Op 15 mei 1940 zag ik twee Duitse soldaten onze straat in komen lopen. Ze waren helemaal vuil van het dagen niet slapen en de gevechten. De twee oudste joodse meisjes, die in mijn ogen erg knap waren, hadden direct contact met de Duitsers. De mannen vroegen om water om zich te wassen. De meisjes renden naar boven en kwamen terug met een emmer water. Als ze toen geweten hadden dat ze met hun doodsvijanden stonden te fl irten, waar wij trouwens aanstoot aan namen (heulen met de vijand), dan hadden ze beslist geen water gehaald. De Duitsers hebben niet geweten dat het jodinnen waren, want dan hadden ze heel anders ge reageerd. Na het weghalen van de drie oudste kinderen heeft de rest van de familie Kleijn zich teruggetrokken op hun bovenste etage, een enkele keer kwam de moeder angstvallig aan mijn moeder vragen of zij wat boodschap-pen wilde halen.

Zware tijd
Volgens mij hebben ze zo’n vier weken zitten wachten, totdat ook zij opge-haald werden. Zogenaamd in het kader van de gezinshereniging. Niemand wist toen dat ze allemaal vermoord zouden worden, maar ze begrepen wel dat ze van de Duitsers niets goeds te verwachten hadden en dat hen - een-maal uit Nederland - een zeer zware tijd wachtte.

Op een nacht, rond 1 uur, hoorden wij gestommel in het trappenhuis naast en boven ons. Wij keken stiekem uit het raam en zagen dat de rest van de familie door twee Nederlandse politie-agenten werd opgehaald. Wij vonden het een schande dat onze politie zich daarvoor leende. De volgende dag ben ik nog wezen kijken bij het entrepot, waar ze alle maal verzameld werden, maar ik heb ze niet meer gezien. Men beweerde dat het jongetje Sjakie, die invalide was en met spalken liep, 

de oor log overleefd had. Hoe dat is gegaan, weet ik niet, als het tenminste waar is.

Nog hoor ik het zachte huilen van de moeder toen ze haar huis ver liet. Jaren later, toen ik al verkering had, omstreeks 1956, stapten mijn meisje en ik in een taxi na een avondje dansen in Parkzicht. De chauffeur vroeg waar we naartoe moesten. Ik antwoordde Klosstraat 10 op Rotterdam zuid. Hij zei dat hij die straat kende, doordat hij verkering had gehad met een joods meisje, dat op hetzelfde adres woonde. Hij vroeg of ik daar al  lang woonde en of ik de familie Kleijn had gekend. Ik beaamde dat. Die man moet stapelver-liefd zijn geweest op mijn vroegere buurmeisje. Hij vertelde dat hij dagen had rond gelopen bij het entrepot, maar ook hij had nooit meer een glimp van de familie Kleijn gezien.       

 Jaap Martens Hellevoetsluis

Agenten haalden 
familie Kleijn uit huisHet moet na juli 1942 geweest zijn, toen ik vernam dat de drie oudste kinderen van onze joodse boven-

buren zich hadden moeten melden; zogenaamd voor de Arbeids Einzatz in Duitsland. Het ging om twee 
meisjes en een jongen van boven de zeventien jaar. Wij woonden in de Klosstraat 10b en het joodse 
gezin – de familie Kleijn – op de tweede etage, huisnummer 10a. De vader werkte bij de spoor wegen, 
het gezin bestond uit negen personen: vader, moeder en zeven kinderen.

Agenten haalden 
familie Kleijn uit huis

Tot zover is het allemaal bekend voor 
ons. We hebben zo vaak om de Plas ge-
wandeld met vader. Maar nu moeten we 
verder zonder hem. Omdat er geen eten 
meer is, gaan wij met z’n vieren een heel 
lange tocht maken. We gaan naar vrien-
den in Usquert, een dorp in Groningen, 
lopend. Lopend, want de spoorwegen 
staken sinds september 1944. De tijd 
dringt, de Duitsers zijn van plan de brug 
over de IJssel te sluiten.

Schilderij
We staan daar nog even met z’n vijven 
bij die molens. Het is koud, het heeft 
gevroren; op het gras en de bomen ligt 
rijp. Alles bij de Kralingse Plas ziet er 
zo mooi uit. Het is prachtig en ook zo 
verdrietig. Nog zie ik het voor me als een 
schilderij. We nemen afscheid van vader 
en we weten niet of we hem ooit terug 
zullen zien. Want het is oorlog, 6 januari 
1945, de Hongerwinter.

We geven vader een zoen, moeder neemt 
ook afscheid van vader. We zetten ons in 
beweging, kijken steeds om en zwaaien. 
Als we hem niet meer zien, letten 
we meer op de weg die voor ons ligt, 

ongeveer 270 kilometer. Moeder duwt 
een karretje, een oude timmerkist, waar 
vader twee fi etswielen zonder banden 
heeft aangezet. In de kist kleding, keurig 
versteld, twee dekens, lakens, handdoe-
ken. Wat brood en een blikje olie. Een 
wegenkaart. Daar lopen we, vol vertrou-
wen met moeder mee. Een lange tocht in 
het vooruitzicht.

Bar
De barre tocht zou dertien dagen duren. 
Sneeuw, ijs, natte kleren en schoenen 
die lekken. Vragen om eten, vragen om 
onderdak. Maar we waren op tijd de IJs-
selbrug over. Wat we onderweg allemaal 
meemaakten is weer een ander verhaal. 
Later, toen mijn dochters even oud waren 
als ik toen was, heb ik pas goed begrepen 
wat het voor mijn moeder betekende 
afscheid te nemen van mijn vader en die 
voettocht te ondernemen met drie kinde-
ren van veertien, elf en zeven jaar. In die 
onzekere oorlogstijd.

 Mieke Kegel-Versteeg
 Breitnerstraat 53 b
 3015 XB  Rotterdam

Afscheid 
van mijn vader
Het is 6 januari 1945 en ik loop als elfjarige ‘s morgens vroeg met vader 
en moeder, mijn zusje van veertien en broertje van zeven jaar langs de 
Kralingse Plas. We naderen de molens. Dit is het punt waarop we blij-
ven staan om afscheid te nemen. We gaan afscheid nemen van vader. 
Hij gaat alleen terug naar huis. Dat moet in verband met zijn baan.

Oorlogsverhalen

Agenten haalden Agenten haalden 

Britten schreef zijn War Requiem voor de opening 
van de nieuwe moderne kathedraal in 1962. 
Vanzelfsprekend was oorlog de inspiratiebron. 
Hij verweefde de klassieke Latijnse tekst met 
gedichten van de toen nog volledig onbekende 
oorlogsdichter/soldaat Wilfred Owen. Deze 
teksten maken het werk toegankelijker dan een 
traditioneel requiem en brengen de inhoud van de 
compositie dichter bij de mens. In de tijd dat de 
Beatles hun revolutie van de popmuziek begon-
nen, was het War Requiem een ongekend succes. 
Na de eerste uitvoering, die werd uitgezonden 
door de BBC, verkocht platenmaatschappij Decca 
binnen een week 250.000 langspeelplaten. Een 
ongekend aantal voor deze muzieksoort. 

Neil Wallace, hoofd programmering van De 
Doelen, is trots. De organisator achter het unieke 
concert beseft heel goed de symboliek die er ach-
ter schuilgaat. “Zouden de Rotterdammers het niet 
erg vinden dat er een Duits orkest meewerkt?”, 
vraagt hij zich af.  Tegelijkertijd participeren een 

Nederlandse dirigent - Jac van Steen - en een 
Duitse bariton en een Britse tenor. In wezen is 
deze samenstelling symbolisch voor  deze tijd. 
Pacifi st Benjamin Britten componeerde een felle 
aanklacht tegen de waanzin en zinloosheid van 
oorlog en wenste dat zijn muziekstuk als teken 
van verzoening werd uitgevoerd door musici uit 
landen, die betrokken waren bij de oorlog. Rot-
terdam voldoet daaraan. 

Dat dit requiem juist in De Doelen wordt opge-
voerd is volgens Neil Wallace ook heel speciaal. 
“De Doelen is een product van de wederopbouw, 
zoals het requiem dat ook is.”

Het requiem wordt uitgevoerd door het Dort-
munder Philharmoniker, o.l.v. Jac van Steen en 
Motonori Kobayashi, CBSO Chorus, Nationaal 
Kinderkoor o.l.v. Wilma ten Wolde, sopraan: 
Susanne Schubert, tenor: Ben Hulett en bariton: 
Simon Neal.

Aanklacht  tegen 
oorlog  op muziek
Een bijzonder concert en dat is het. In De Doelen op 14 mei, de dag dat Rotterdam 
zijn hart verloor, wordt het bombardement muzikaal uitgebeeld. Een primeur voor de 
stad. De beroemde Britse componist Benjamin Britten schreef zijn succesvolle “War 
Requiem” voor Coventry, een stad met een vergelijkbare historie. In november 1940 
legden Duitse bommen de middeleeuwse binnenstad helemaal plat, inclusief de 
mooie kathedraal. 
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Goetzee DELA is 
gespecialiseerd in de 
complete verzorging 
van begrafenissen 
en crematies. 
Met ruim 100 jaar 
ervaring en een 
team van betrokken 
medewerkers kunnen 
we iedere uitvaart in 
stijl en met aandacht 
verzorgen.

Boezemsingel 35
3034 EC  Rotterdam
T (010) 280 52 80

APK
SLECHTS E 29,-
 
OF GRATIS IN COMBINATIE MET
EEN ONDERHOUDSBEURT

www.autokievit.nl

Slinge 244 (achter Shell station)

010 - 48 00 111

2011

B E TA A L B A A R  D E S I G N  B Y  Z W A M O N

In 2011 
verkrijgbaar in 
twee exclusieve 
structuurlakken. 
Het vertrouwde 
antracietgrijs en 
het verbluffende 
mooie stargrey. 
Dit in combinatie 
met 5 exclusieve 
trendy 
doekkleuren!

ONWEERSTAANBAAR AANTREKKELIJK!

ZWAMON presenteert:
PART II

SUCCES VERTIENVOUDIGD!

nu leverbaar in 10 kleurcombinaties

Zwamon Zonweringsalon
Dorpsstraat 20
2912 CB Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel: 0180-399323 - info@zwamon.nl
www.zwamon.nl

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

I M P L A N T O L O G I E  E N  T A N D P R O T H E T I E K

Het beste 
voor uw gebit

7 MEI OPEN DAG!
Alles over implantaten en protheses
Kom tijdens de OPEN DAG naar een van onze 
vestigingen en laat u vrijblijvend informeren over 
onze producten en diensten:

Locatie IJsselmonde Keizerswaard 23
3078 AL Rotterdam, T 010 42 000 42

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

Locatie Gouda Lekkenburg 2-01
2804 XC Gouda T 0182 - 555 010www.smileclinic.nl

• Verschillende soorten protheses 
 en klikgebitten
• 3D-scan van kaak en gebit 
• Computer gestuurd implanteren
• Totale renovatie van eigen tanden  
 en kiezen d.m.v.:
 º Facings, kronen, 
  bruggen en implantaten
• Plaatjes en frames
• Bleken van eigen gebit
• Eéndags reparatie service

Dagbehandelingen:
• Implanteren en het plaatsen 
 hierop van: 
 º kronen, bruggen en protheses   
  op de zelfde dag 
  (indien mogelijk)
• Trekken van alle tanden en 
 kiezen, eventueel met lachgas en
 º plaatsen prothese op één dag

50% KORTING 
OP EIGEN BIJDRAGE!
Er gaan geruchten dat dit kabinet in 2012 de gebitsprothese 
met of zonder implantaten uit het basispakket wil schrappen. 
Door een ontbrekende aanvullende verzekering raakt hierdoor 
bijna 50% van alle 65-plussers gedupeerd. SmileClinic komt u 
nu tegemoet met 50% KORTING op 
uw eigen bijdrage.

Meimaand AcTIEMAAND

VERGOEDING 
door alle 

verzekeringen

bij prothese met of 

zonder implantaten

Kies voor een klikvaste oplossing op implantaten en ervaar de voordelen van implanteren.

 
  

          
                    
                           
                  

Bankstellen 
Wandkasten 
Dressoirs 
Eethoeken 
Salontafels 
Fauteuils 
Ledikanten 
Linnenkasten 
Lattenbodems 
Matrassen 
Enz. enz. 

 
 

 

VERBREE   MEUBELEN  
v. Markenstraat 12b (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 

 

 

 

EIKEN IN VELE KLEUREN
   2.5 + 2 ZITS

In Leer
(diverse kleuren)

van 2020,-
voor 1949,-

NU:
€ 1895,-
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Maar die was het niet. Het was Jan, 
die voor het eerst in zijn leven het 
instrument beroerde. En o wat wilde 
hij er graag zelf eentje hebben. Hij 
was weliswaar enig kind, maar ja, 
wat kostte dat wel niet? Jan: “Wij 
hadden het thuis niet heel breed, dus 
dat ging niet zomaar. Mijn vader 
heeft toen een verzekering afgekocht 
om voor mij een accordeon te kun-
nen kopen. Een Frontalini drie-rijer, 
bij een zaak in de Zaagmolenstraat. 
Ik moest wel beloven te studeren. 
Dat was de afspraak. Je zal repete-
ren!” Een afspraak die Jan wel eens 
hevig heeft betreurd. Tot huilens 
toe. Hij kreeg les en hij studeerde, 
maar niet zelden wilde hij liever 

buiten voetballen met z’n vriendjes. 
“Later was ik natuurlijk blij dat mijn 
ouders hebben doorgezet, want met 
de muziek heb ik enorm veel plezier 
gehad in mijn leven.”

The Wiam’s
Jan Been is altijd amateur gebleven. 
Voor zijn brood heeft hij diverse 
managementsfuncties gehad. Maar 
in de jaren 1955-1964 slokte de 
muziek vrij veel van zijn tijd op. 
Het waren de jaren van het door 
hem geleide cabaretgezelschap 
De Topridders, voortgekomen 
uit de groep The Union Stars. De 
Topridders boden een avondvullend 
programma met onder anderen een 
accordeontrio, een hawaiianband, 
een cowboykwartet, twee jongens 
met een gitaar (De Spotvogels), 
een dameszangduo (The Wiam’s), 
een zeemansshow, een Mexicaanse 
show en een conferencier (Mario 
Righetti). Leden van De Topridders 
doken op in meerdere gedaanten, 
maar alles bij elkaar ging het om een 
man of 22. Een formule die alleen 
levensvatbaar was in het amateurcir-
cuit. Jan Been: “We rekenden zestig 
gulden voor een avond. Elke speler 
kreeg daarvan een gulden voor 
onkosten als de tram of de bus; wat 

overbleef ging in de gezamenlijke 
kas. Voor een uitje.” De vader van 
Jan, Jan Been senior, beheerde de 
kas. Hij regelde ook alle optredens, 
vooral bij buurt- en personeelsver-
enigingen. Alles op de brommer. Ma 
Been ontfermde zich over de vele 
kostuums van de groep, die werden 
opgeslagen op de zolder van Jans 
ouderlijk huis aan de Pijperstraat, 
in Crooswijk. Daar hing alles in 
kasten. Jan: “Onze drummer had een 
VW-busje. Daarmee vervoerden we 
de kleding. Mijn moeder hing bij 
een optreden voor elk lid de kleding 
op volgorde. Aan het eind van de 
avond moest het weer allemaal terug 
naar zolder. Schoenen uit om de 
buren niet wakker te maken en dan 
al die koffers weer drie trappen op.”
Belastingdienst
Wat brachten De Topridders precies?
Jan: “We deden altijd bestaande 
liedjes. The Wiam’s deden bij-
voorbeeld repertoire van Conny 

Froboess. En we brachten ook 
Italiaanse nummers. Daar kocht je 
dan de bladmuziek van, en dan maar 
uitproberen wat de juiste toonhoogte 
was.” Jaarlijks werd er een heel 
nieuw programma ingestudeerd en 
daarvoor moest veel worden gere-
peteerd. Elke maandagavond was 
er repetitie in een schoolgebouw in 
de Van Reijnstraat in Crooswijk, 
kleinere groepjes uit De Topridders 
oefenden bij de leden thuis. Pre-
mières waren steeds bij Dansschool 
Wuyster in het Oude Noorden. De 
vele donateurs van De Topridders 
mochten daar gratis heen. Verder 
stonden De Topridders geregeld 
op de gangbare plekken van het 
variété van die dagen: Spes, Sarto, 
Rivièrahal.  Jan: “We hebben ook 
nog eens voor de Belastingdienst 
opgetreden aan de Puntegaalstraat. 
Zwart. En één keer heeft André van 
Duin met ons meegedaan met zijn 
bandparodie-act. Om een beetje 
meer bekendheid te krijgen.”

Piet le Blanc
In 1964 ging het snel bergafwaarts 
met De Topridders. Jan Been senior, 
toch min of meer de manager, kwam 
te overlijden. En het variété moest 
het afl eggen tegen de opkomende 

beatmuziek en de televisie. Been 
junior: “Toen hebben we de kas op-
gemaakt. Ieder kreeg zijn deel mee, 
plus de kleding, en dat was dat.”
Daarna heeft Jan tot z’n 55e ge-
speeld in diverse trio’s en kwartetten 
met onder anderen Piet le Blanc, 
Piet Kolpa en Sieg Pfeffer. Een ac-
cordeon heeft hij nog wel, maar heel 
vaak raakt hij die niet meer aan. Jan, 
inmiddels 75: “Zo af en toe neem ik 
‘m nog in handen. Even kijken of 
ik het nog kan. Dat vind ik wel een 
prettige gedachte. Gek, hè?”
Van de vroegere leden van De 
Topridders heeft hij na 1964 maar 
weinigen meer gezien. Het contact 
is verwaterd. Ja, hij weet dat Nico 
Ermers beroepsmatig is verder-
gegaan. Met Jan Bergman heeft 
hij contact. En Arnold Looije van 
De Spotvogels stond laatst in De 
Oud-Rotterdammer. Maar dat zijn 
er maar een paar van een lange lijst 
van vroeger. Jan: “Het is heel erg 
lang geleden, ik weet het, maar ik 
zou het zo leuk vinden meer mensen 
van toen terug te vinden en met hen 
herinneringen op te halen.”

Jan Been & De Topridders:                                                                                                                            

“Schoenen uit om de buren niet wakker te maken”
Was ie maar nooit aan accordeon begonnen. Jan Been (1936) heeft het wel eens gedacht, als jochie. Hij had het instrument voor het eerst van nabij 
gezien bij kennissen van zijn ouders, tijdens de oorlog. Het zoontje van die kennissen speelde accordeon, Jan probeerde er ook geluid uit te krijgen, 
en hij werd helemaal gegrepen door die magische kast. Hij leek ook wel aanleg te hebben. Toen zijn ouders in de belendende kamer het accorde-
onspel hoorden, zeiden ze tegen de kennissen: “Nou, die zoon van jullie speelt heel aardig.”

Aan de zeemansshow deden naast Jan 
Been, de jongens van De Spotvogels 
en de genoemde Lenie ook mee: An-
nemarie van Vliet (gitaar), Piet Intven 
(zang) en Rinus Blokland (slagwerk). 
Hoe is het hen vergaan? De genoemde 
conferencier Mario Righetti trad, 
anders dan je misschien zou denken, 
op onder zijn echte naam. Hij praatte 
alles aan elkaar en deed aan ‘telepa-
thie’. Jan: “Een keurige vent.” Maar: 
nooit meer gezien. Wie weet meer?

Ada en Piet Dubbeld
Naar aanleiding van een verhaal over 
De Spotvogels op deze pagina meld-
den zich laatst Ada en Piet Dubbeld 
uit Prinsenland. Net als de jongens 
van De Spotvogels hebben Ada en 
Piet deel uitgemaakt van De Toprid-
ders. Ze speelden in de hawaiianband. 
Ze hebben elkaar zelfs leren kennen 
bij De Topridders. En nu zijn ze 
alweer 53 jaar getrouwd. Ik heb hen 
in contact gebracht met Jan Been, die 
dus de artistieke leiding van De Top-
ridders had. Ada en Piet Dubbeld? Het 

zei hem niks. Maar toen ze hem foto’s 
opstuurden van vroeger, herkende Jan 
wel de andere leden van het hawaii-
anclubje. Dus ze hadden er zeker bij 
gezeten. Ach ja, het geheugen.

The Wiam’s
Het verhaal over De Spotvogels in De 
Oud-Rotterdammer van begin februari 
heeft meer losgemaakt. Willie van 
Tiel reageerde, tegenwoordig Willie 
Stolk-van Tiel, uit Berkel en Roden-
rijs. Ook zij zong bij De Topridders. 
“Ik was een van de meisjes met gitaar. 
Mijn vriendin Annemarie van Vliet en 
ik vormden een duo, The Wiam’s. Via 
Martin Rijken zijn wij bij De Toprid-
ders terecht gekomen, hij was voor 
ons een soort manager. Bijna iedere 
zaterdagavond traden wij wel ergens 
op met dat cabaretgezelschap, meestal 
in de dorpen in de omgeving van 
Rotterdam. Waar we ook kwamen, we 
werden altijd met gejuich ontvangen. 
En wij genoten ervan. Meneer en 
mevrouw Been, en ook hun zoon Jan, 
hielden ons altijd goed in de gaten, 
want wij waren nog erg jong, veertien 

jaar. Wij hebben een heel leuke tijd 
gehad.” Uiteraard heb ik ook Willie in 
contact gebracht met Jan Been junior.

De Troubadour
Op deze pagina is het herhaaldelijk 
gegaan over het Italiaanse Quartetto 
Enzo Gallo. Maar onlangs is ook 
bewijs opgedoken van een bijna ge-
lijknamig gezelschap dat eveneens in 
Rotterdam optrad, de band van Renzo 
Gallo. Waar speelde Renzo precies? 
Het zou gaan om een gelegenheid aan 
de oostkant van de Coolsingel. Lezer 
Henk Holleman denkt dat het niet 
ging om de gesuggereerde Blauwe 
Zaal: “Volgens mij was de ingang 
van De Blauwe Zaal aan de Meent, 
bijna op de hoek met de Coolsingel. 
De zaal die wordt bedoeld, was onder 
de oude Beurs Cineac, waarvan de 
ingang vlak naast de trappen van de 
beurs zat. In deze  zaal - met een grote 
dansvloer - traden over het algemeen 
grote showorkesten op, zoals het 
orkest van José Marcello.” Mevrouw 
Aken-Smit uit Hoek van Holland laat 
ook per mail weten over Renzo Gallo: 

“Bij mijn weten speelde die band in 
De Troubadour naast de oude Cineac. 
Daar hebben we heel wat gezellige 
avonden doorgebracht.”

De Brox van Feyenoord
Altijd gevaarlijk, kwistig met 
gegevens strooien. Voor je het weet 
sluipt er een foutje in. In de vorige 
Bal Na schreef ik naar aanleiding van 
een verhaal over accordeonist Guus 
Brox over de gelijknamige vroegere 
manager van Feyenoord. Die twee 
waren familie van elkaar. Achter de 
naam van de voetbal-Brox stonden 
jaartallen. Geboorte- en sterfjaar.
Mooi, maar die klopten niet. Een 
lezer wees me erop, en hij gaf me het 
telefoonnummer van de zus van deze 

Guus. Het was haar inderdaad ook al 
opgevallen. Noteert u even de juiste 
jaartallen? 1917-2001. Misschien 
kwam mijn vergissing voort uit de 
gelijkvormigheid van allerlei takken 
aan de Brox-stamboom. Er heetten er 
nogal wat Peter Gustav. Roepnaam: 
Guus.

Roland Vonk

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 Rijnmond: zondag 11.00-12.00 uur, herhaling 
de dinsdag erna 22.00-23.00 uur. Muziek van de artiest of groep in deze rubriek is, 
voor zover aanwezig, steeds te horen in de eerste afl evering van Archief Rijnmond 
na het verschijnen van deze krant.

Jan Been, uit het verhaal hierboven, zoekt vroegere leden van De Topridders. Zullen we eens wat namen 
noemen? Het accordeontrio bij De Topridders bestond uit Jan Been, Jan Bergman en Sjaan de Rijke. Jan 
Bergman speelt tegenwoordig accordeon bij shantykoor Albatros. Maar waar is Sjaan gebleven? In de 
cowboy-act van De Topridders speelde Jan Been met gitarist Gerrit Kranendonk en zangeres Lenie van der 
Male. Wie weet meer over hen?

Een keurige vent, maar nooit meer gezien

door Roland Vonk

- Jan Been in 2011 -

- Accordeontrio bij de Topridders: vlnr.: Nico 
Ermers, Sjaan de Rijke en Jan Been. -

- Mexicaanse act van de Topridders. 
Zang: Lenie van der Male -

-  Jan Been met zijn eerste accordeon. -
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Venrooy Tandtechniek
Tandprotheticus D.R. Venrooy

Tandprotheticus E.L. Venrooy

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

Venrooy Tandtechniek

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

Oudedijk 151
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

 

 

Wilhelm Tellplaats 18 -32  Openingstijden:   Gratis vervoer!! Geen vervoer!! Geen probleem!!  

Wijk Oudeland, Hoogvliet   Dinsdag t/m  Zaterdag  Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes   

3194 HT, 010- 438 12 22   10:00 tot 17:00 uur    thuis. Zonder verplichtingen. Bel gerust voor een   

www.tmgcentrumhoogvliet.nl      afspraak: 010-  438 12 22      
              
Nieuw Nieuw!! Koude voeten op uw vinyl of harde vloer? Kom eens langs voor maat karpetten. Rond vierkant ovaal 
met bijzondere  afwerkingen in het leer en stof etc.        *indien voorradig  

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels
- Relax/opsta fauteuils
- Dressoirs
- Kleinmeubelen in blank en donker eiken
- Senioren ledikanten evt. elektrisch
  verstelbaar en matrassen
- Vitrage en overgordijnen
- Div. stroken, M/boogvitrage,
  sluiervitrage
- Tapijt en vinyl
- Smyrna tafelkleden/spreien

  
   

 
 

 
 

  
 

   
 

 
   
   
   

 

Ziet u er ook zo tegen op??
Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!!
Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!!

Wij verwijderen uw oude tapijt en 
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten 
de meubels weer op zijn plaats terug.

 

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

BELEEF DE SLAG OM ARNHEMBELEEF DE SLAG OM ARNHEMBELEEF DE SLAG OM ARNHEM
BEZOEK AIRBORNE MUSEUM HARTENSTEIN IN OOSTERBEEK
BEZOEK AIRBORNE MUSEUM HARTENSTEIN IN OOSTERBEEK
BEZOEK AIRBORNE MUSEUM HARTENSTEIN IN OOSTERBEEK
BEZOEK AIRBORNE MUSEUM HARTENSTEIN IN OOSTERBEEKBELEEF DE SLAG OM ARNHEM
BEZOEK AIRBORNE MUSEUM HARTENSTEIN IN OOSTERBEEK

In Airborne Museum ‘Hartenstein’ komt de 
beruchte Slag om Arnhem tot leven. De ver-
loren slag in september 1944 bleek een ‘Brug 
te ver’, met de Hongerwinter en uitgestelde 
bevrijding van Europa als gevolg. Aan de hand 
van authentieke militaire objecten, historische 

INFO: www.AIRBORNEMUSEUM.NL © | www.artefaktdesign.nl

documenten, foto’s, films en dramatische ge-
tuigeninterviews met veteranen en burgers 
komt het slagveld van weleer letterlijk onder 
je huid. In de ondergrondse Airborne Expe-
rience  (900m2) waant de bezoeker zich mid-
den op het slagveld. Niet voor niets heeft deze 

voor Europa unieke innovatieve presentatie al 
een Award en vijf nominaties op zak. Onderga 
de sensatie van beeld, geluid, grote filmscè-
nes en militair materieel. 
Beleef het Airborne Museum! Het museum is 
363 dagen open.
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OorlogsverhalenOorlogsverhalen

Andere jaren lag er een voorraad aardap-pels op zolder om de winter door te komen, maar deze keer kon mijn vader daar niet voor zorgen. We hadden het thuis niet breed en ik kreeg f 25.- mee en een juten zak. Mijn zus had nog een fi ets zonder banden en zodra de spertijd (tussen zes uur ’s avonds en acht uur ’s morgens mocht niemand buiten komen!) voorbij was, ging ik ratelend op weg in de richting van de Betuwe. Het was niet koud, maar ik had wel honger. Het fi etsen door de stad, van de Aelbrechtskade naar de uitvalsweg op Zuid, ging niet zo vlot en ik was al een halve dag kwijt voordat ik bij de brug over De Noord arriveerde, die gelukkig niet afgesloten was. Wel stonden er een paar landwachters te controleren, maar die hadden niet veel te doen, want je zag geen hond. Heel de weg, die nu A15 heet, was uitgestorven. Er reden ook geen auto’s. In de buurt van 

Schelluinen liep ik een paar maal het erf van een boerderij op om te vragen of er aardappels te koop waren, maar kreeg steeds nul op het rekest. Ik werd moe en had honger en bij een volgende boer vroeg ik om een slaapplaats.

Valappels
Na een paar weigeringen kwam ik eindelijk bij een boer die zei dat ik wel in de hooischuur mocht slapen. Maar eerst kreeg ik een paar boterhammen. Toen die op waren, moest ik mijn zakken leegma-ken om te laten zien dat ik niets bij me had waarmee ik een vuurtje kon stoken, waarna hij me naar de schuur bracht. Daar heb ik heerlijk in het hooi geslapen, zonder de overvliegende bommenwerpers en het gedreun van het afweergeschut te horen.

De volgende morgen was ik lekker uitgerust en kreeg ik weer twee boterham-

men waar ik heel blij mee was en ik trok verder op de ratelende fi ets. Steeds weer liep ik een erf op, maar overal ving ik bot, totdat ik tussen Geldermalsen en Tiel bij een boer kwam van wie ik de zak mocht vullen met valappels. Nou, ik blij, want ik was alles al meer dan zat en zag echt geen kans ergens aardappelen te kopen, dus ging ik terug met de volle zak op de bagagedrager waarbij het steeds mis ging. Die bleef niet liggen en van armoe ben ik toen maar gaan lopen. Ik kwam tot Alblasserdam en het was bijna 8 uur in de avond. Ik moest daar ergens een slaap-plaats vinden, want het was bijna spertijd en dan mocht je immers niet buiten zijn. De Duitsers waren daar erg streng in; je werd zo opgepakt en dan kreeg je een pak slaag. Het was stil op straat, maar gelukkig zag ik een man lopen aan wie ik vroeg of hij ergens een slaapplaats voor mij wist. Hij keek me onderzoekend aan en ik dacht; ‘dat wordt niks’, want ik zag er niet uit.

Gereformeerd
“Wat ben je van je geloof, jongeman?” vroeg de man.

“Gereformeerd, meneer”, antwoordde ik naar waarheid. “Kom dan maar mee!” We liepen een paar straten door en kwamen aan de achterkant van zijn huis, waar ik de fi ets met de kostbare lading kwijt kon. Binnen kreeg ik te eten en na een “je zult wel moe zijn” bracht de man me naar een kamertje waar een bed stond met kraakheldere lakens, waarvan ik het eigenlijk zonde vond dat die vuil werden. De volgende morgen kreeg ik weer te eten, maar voordat ik vertrok vroeg ik aan die aardige meneer “Wat zou u doen als ik op uw vraag hervormd of rooms had geantwoord?”
“Nou, dan had ik je laten staan”, zei die aardige meneer uit de Middeleeuwen.

De landwachters op de brug lieten me ge-woon passeren en thuis waren mijn vader en moeder blij dat ik heelhuids terug was. De rest van het jaar hebben we heel wat appelmoes gegeten.

 Jaap van der Kooij
 jaapvanderkooij@chello.nl

Met ratelende fiets op voedseljachtNajaar 1944 was ik veertien en de mensen in Rotterdam leden hon-ger. Dat kwam door de spoorwegstaking, die door de regering in Lon-den bevolen was. Veel Rotterdammers gingen ‘de boer op’ om vooral aardappels te bemachtigen. Het was wel gevaarlijk, maar eindelijk mocht ik van mijn vader en moeder toch ook op hongertocht gaan.

Ik miste Japie!! Japie woonde twee huizen 
bij ons vandaan, samen met zijn ouders, 
een zus en vier broers. Ook waren er een 
of twee Joden bij hen ondergedoken, maar 
daarvan werd verwacht dat wij het niet 
wisten. Wij waren gezworen vrienden en 
van de vroege morgen tot de late avond 
samen. En omdat de scholen om allerlei 
redenen gesloten waren, speelden we de 
hele dag en zwierven door Tuindorp, dat 
ons paradijs was. Japie was, in tegenstel-
ling tot ik, voor niets en niemand bang. 
Hij klom overal op en in en durfde gekke 
gezichten te trekken naar Duitse soldaten 
die voorbij kwamen. Ik dreef mee in zijn 
doen en laten en voelde mij veilig

Terwijl ik daar zo zat, zonder Japie, kwam 
er een Duitse Wehrmachtssoldaat de straat 
in gefi etst. Een grote man die een eindje 
bij mij vandaan afstapte en in het rond 
keek. Toen hij mij zag zitten, wenkte hij 
met zijn wijsvinger dat ik bij hem moest 
komen. Mijn hart bonkte in mijn keel. 
Langzaam liep ik naar hem toe, waar-

schijnlijk te langzaam, want hij riep iets 
dat ik weliswaar niet verstond, maar waar 
ik wel uit begreep dat hij haast had. Hij 
haalde een briefje uit zijn zak, gaf mij dat 
en wees naar een huis, een eindje verder in 
de straat. De soldaat maakte mij duidelijk 
dat ik het daar moest afgeven en moest 
wachten op antwoord.

Ik schrok, want in het huis dat hij had 
aangewezen, woonde de prinses met de 
blonde krullen. De prinses die ik heimelijk 
bewonderde. Die, als ze langs kwam, altijd 
zo vriendelijk naar mij lachte! Was zij in 
gevaar??? Ik liep naar het huis terwijl de 
soldaat een sigaret op stak. Een paar keer 
keek ik om, misschien ging hij wel weg, 
maar nee hij bleef staan en keek mij na.

Angstzweet
Bij het huis aangekomen zag ik mijn 
prinses, met haar ouders, aan tafel zitten. 
Ik liep op de deur toe en keek weer naar de 
soldaat, hij stond aan zijn fi ets te morrelen. 
Ik deed alsof ik aan de bel trok en bleef 

staan. Nadat ik nog een keer ‘gebeld’ had, 
ging ik, met knikkende knieën, terug naar 
de soldaat. Zou hij gemerkt hebben dat 
ik niet gebeld had? Ik gaf hem, met het 
angstzweet op mijn rug het briefje terug en 
stotterde: “Ze zijn niet thuis.” Hij keek mij 
lang en doordringend aan, stapte zonder 
een woord te zeggen op zijn fi ets en reed 
weg; ik rende naar huis.

Thuis gekomen vertelde ik mijn helden-
daad aan mijn moeder. Die keek mij lang 
en zorgelijk aan. Terwijl zij mij over mijn 
hoofd aaide, vroeg zij: “Je hebt toch geen 
koorts?” Nog eens herhaalde ik mijn 
belevenis en verwachtte eeuwige roem 
te oogsten, maar niets daarvan. Ze ging, 
zonder een woord te zeggen, verder met 
haar werk. Ik weet zeker; van Japie had ze 
het geloofd.

Mijn prinses heb ik, de oorlog was toen 
net voorbij, nog één keer gezien. Op de 
Strevelsweg, staande in een open laadbak 
van een vrachtauto, samen met wat andere 
meisjes. Ze waren op weg naar het poli-
tiebureau aan het Sandelingenplein. Haar 
blonde haren waren ruw afgeknipt. Ik had 
de indruk dat ze naar mij keek, heel even 
maar en heel triest. Ze was niet meer te 
redden, hoe graag ik dat ook gewild had!

 Gerard A. Hokke

Jongensliefde 
voor een ‘moffenhoer’
Najaar 1944 zat ik mij stierlijk te vervelen op de stoep tegenover ons huis aan 

het Reigerpad 4 in Tuindorp Vreewijk. Ik was zeven jaar, het was oorlog en de 

hongerwinter stond voor de deur. Mijn broer en zus waren door een organisatie 

van de RK kerk ondergebracht bij boeren in Limburg. Ook mijn boezemvriend 

Japie Beemster was, om de honger te ontlopen, samen met zijn jongere broer-

tje, achterop de fiets, door zijn vader naar Noord Holland gebracht.

- Vrouwen die een relatie hadden met een Duitse soldaat werden na de oorlog kaal geknipt 
en met pek besmeurd. Foto Wiel van der Randen, Spaarnestad Photo -
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Hotel “De Lochemse Berg” 

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

binnen z’n muren een aangenaam verblijf:in de royale lounge met luisterrijk
uitzicht op de beboste omgeving ontstaan interessante ontmoetingen.
Kamers met alle comfort, lift aanwezig; maaltijden met zorg toebereid.

Bij verblijf van 3 dagen (2 overnachtingen) Half pension vanaf 147,50 p.p

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

Oudste privé-collectie 
ter wereld
Het Louwman Museum is ’s werelds 
oudste privé-collectie automobielen. 
Inmiddels omvat de verzameling ruim 
tweehonderddertig antieke en klassieke 
automobielen. Kenners beschouwen de 
collectie, bijeengebracht door twee 
generaties van de familie Louwman, als 
één van de mooiste ter wereld.

Openingstijden 
en toegangsprijzen
Het Louwman Museum is geopend van 
dinsdag tot en met zondag van 10.00 
uur tot 17.00 uur. Maandag gesloten. 
Entreeprijzen: € 13,50 p.p., groepen (min. 
20 personen) € 11,- p.p., kinderen vanaf 
6 t/m 12 jaar € 7,50 p.p., kinderen tot 6 
jaar gratis. Parkeren € 5,-.

tafelen van chic tot friet

schielandshuis
www.museumrotterdam.nl

MES & 
VORK

LAATSTE WEKEN

t/m 15 mei

Zaterdag 7 mei

Postzegel- en muntenbeurs
De Ambachtse Filatelisten Vereniging organiseert  weer de laatste postzegel- en munten-
beurs voor de vakantieperiode. Deze wordt gehouden in het gebouw van Sandidi aan de 
Reeweg 79 te Hendrik Ido Ambacht. Op deze beurs zullen postzegels en munten te koop 
worden aangeboden. Deze oergezellige beurs is gratis toegankelijk van 12.00 tot 16.00 
uur. Voor verkopers zijn er nog enkele tafels te huur per beursdag of seizoen. Voor inlich-
tingen: telefoon 078-6814441 en onze website: www.ambfi lver.nl

Donderdag 12 mei

Checkpoint Geschiedenis maakt op passende wijze de balans op van een tijdvak! In 
dit drieluik wordt de cultuurhistorische ontwikkeling van Rotterdam vanaf 1918 tot nu 
geplaatst tegen de achtergrond van de dramatische gebeurtenissen in mei 1940. Hoe zag 
Rotterdam eruit vóór mei 1940? Welke gevolgen had het trauma van 14 mei 1940 voor 
de stad? Welke ideeën waren er over de wederopbouw en hoe is het nieuwe Rotterdam 
ontstaan?Checkpoint Geschiedenis is een samenwerking van Arminius, Geschiedenis.
nl, Studium Generale EUR, Gemeentearchief Rotterdam en Museum Rotterdam. Lokatie 
Arminius Kerk, Museumpark 3 Rotterdam, entree €5

Zaterdag 7 mei

Geboortedag Karel van het Reve
Vandaag zou Karel van het Reve, de geleerde broer van, negentig jaar zijn geworden.  
Letterencafé Tsjechov & Co. staat stil bij zijn werk. Het werk wordt voorgelezen, behan-
deld, we horen Van het Reve zelf, speciale gasten en studenten werpen al dan niet nieuw 
licht op zijn persoon en zijn werk. Tevens eerste afl evering van DDD - de donderdagdeal, 
in het vervolg elke donderdagavond van 18 tot 24 uur, startend met De  Aardappeleters 
(eenvoudig wodkabuffet, à 10 euro, tot candlenight - licht uit, kaars aan) met het favoriete 
gedicht van een bezoeker. Letterencafé Tsjechov & Co, Dehliplein 2 Katendrecht aanvang 
18.00 uur. Toegang gratis.

Zaterdag 14 mei

War Requiem
In de grote zaal van De Doelen wordt het be-
roemde War Requiem van de componist/pacifi st 
Benjamin Britten uitgevoerd. Britten componeer-
de zijn immense requiem onder andere ter ere 
van de vele slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog. De componist schreef het muziekstuk 
naar aanleiding van het Duitse bombardement 
op de Britse stad Coventry, waarvan de gehele 
middeleeuwse binnenstad werd vernietigd. Het 
is uniek dat dit concert plaatsvindt op 14 mei, de 
datum waarop de Rotterdamse binnenstad in puin werd gelegd. Vandaar dat er sprake is 
van een herdenkingsconcert. Aanvang 20.15 uur, kaarten € 32 / € 30 | kassa 010-2171717 
Zie ook pagina 9 in deze krant.

Wandelen voor gehandicapten
Op 29 mei 2011wordt het benefi et wandelevenement ‘van Park 
tot Park’ in Rotterdam georganiseerd. Deze dag is zorgvuldig 
gekozen, omdat op die dag ook de nationale ‘Dag van het Park’ 
van de ANWB wordt gehouden (www.dagvanhetpark.nl). Ook de 
gemeente Rotterdam heeft besloten dit jaar hieraan mee te doen 
en wel met onze ‘van Park tot Park’ wandelroute als thema.

Wij nodigen u en u, familieleden en vrienden graag uit om op deze bijzondere dag mee te wandelen. 
De wandelroute gaat langs en door dertien prachtig bloeiende parken en wijktuinen van Rotterdam. 
Langs de route zijn veel cultuurhistorische bezienswaardigheden te bewonderen. In de routetekst 
zijn ze alle duidelijk beschreven. De totale lengte is ca. 52 km, maar er kunnen ook afstanden van 
10, 20, 30 en 40 km worden gelopen. Om de twaalf km staan tenten, waar men zich kan aan- of 
afmelden. Deelnemers kunnen ook leuke prijzen winnen, die door sponsors ter beschikking zijn 
gesteld. Het doel van deze benefi et wandeldag is de Tyltylschool in Rotterdam. Vanwege maatrege-
lingen in het speciaal onderwijs is de aanschaf van speciale beweegapparatuur voor de meervoudig 
gehandicapte kinderen binnen de reguliere budgetten helaas niet meer mogelijk.  De stichting 
Natuur Cultuur en Bewegen wil graag willen helpen bij de aanschaf van deze apparatuur door aan 
de deelnemers een donatie te vragen van 1 euro per afgelegde kilometer, met een minimum van 10 
km per deelnemer. De netto opbrengst wordt dan op een feestelijke avond aan het bestuur van de 
Tyltylschool aangeboden. Meer informatie vindt u op onze website www.ncenb.nl/  waar u zich ook 
voor deelname kunt inschrijven.

Skaten of te wandelen langs de brandgrens
De Stichting Herdenking 14 mei 1940 wil de herdenking tijdens 14 mei 2011 onder de aandacht 
brengen van jong en oud door een skate- en wandeltocht langs de Brandgrens te houden. 
Zowel de skatetocht als de wandeltocht start en eindigt op Plein 1940 bij het beeld ‘De ver-
woeste stad’ van Ossip Zadkine. Na deelname ontvang je daar een button met het icoon van de 
Brandgrens (een collectors item door de beperkte oplage). Daar vindt tevens de afsluiting van 
de herdenking plaats, o.a. door de vertoning van een animatie van een kunstwerk van Eveline 
Visser op de buitenmuur van het Maritiem Museum. Stadsdichteres Ester Naomi Perquin zal 
voordragen uit haar bundel. Tot slot zal de avond worden afgesloten met percussie en muziek 
ter herdenking van 14 mei. Deelname kan vanaf 12 jaar en vooraf aanmelden is verplicht!

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar 
brandgrensroute@gmail.com
Neem je eigen materiaal mee. De organisatie 
adviseert iedereen tijdens de tocht passende 
veiligheids-maatregelen te nemen. Denk hierbij 
aan knie-, elleboog- en polsbescherming, een 
lichtgevend vest of een lampje en een helm! Wees 
er snel bij! Het aantal inschrijvingen is beperkt. Na 
inschrijving krijg je een ontvangstbevestiging voor 
deelname. Via je e-mailadres brengen wij je tijdig 
op de hoogte van je exacte starttijd, -locatie en de 
routebeschrijving die je gaat skaten of wandelen. 
Op 14 mei 1940 werd Rotterdam getroffen door 
een bombardement van Nazi-Duitsland. Grote 
delen van de historische binnenstad en omlig-
gende wijken werden verwoest. De zogenaamde 
Brandgrens markeert de scheidslijn tussen het 
verwoeste en het intact gebleven gebied. Zie voor 
meer informatie www.Brandgrens.nl.

Vermeld uw evenement in deze ladder! Bel: 0180-820244

WOII - voorbij maar 
niet vergeten

Coolhaven 375, 3015 GC  Rotterdam
Telefoon: 010 - 484 89 31
www.ovmrotterdam.nl
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur
Zon- en feestdagen: 12.00 - 17.00 uur

Het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam neemt u mee naar de 
periode waarin Nederland bezet was en de wereld in oorlog.
Een wrang hoofdstuk uit onze geschiedenis dat tot nadenken

stemt. Een museumbezoek vol herkenning en herdenking!
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Restaurant
“Johannahoeve”

Asperge maand
van maandag t/m vrijdag de hele maand mei

Speciale aanbieding

• Aspergesoep
• Asperges met Boerenham, ei, 
   gekookte aardappels en Hollandaise saus
• Crême Brulée met vanille ijs

Tegen inlevering van deze advertentie

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

€ 18,50

Zaterdag 14 mei

Skaten en wandelen langs Brandgrens
De Stichting Herdenking 14 mei 1940 wil de herdenking tijdens 14 mei 2011 onder de 
aandacht brengen van jong en oud door een skatetocht en wandeltocht langs de Brand-
grens te houden. Zowel de skatetocht als de wandeltocht start en eindigt op Plein 1940 
bij het beeld ‘De verwoeste stad’ van Ossip Zadkine. Na deelname ontvang je daar een 
button met het icoon van de Brandgrens (een collectors item door de beperkte oplage). 
Daar vindt tevens de afsluiting van de herdenking plaats, o.a. door de vertoning van een 
animatie van een kunstwerk van Eveline Visser op de buitenmuur van het Maritiem Mu-
seum. Stadsdichteres Ester Naomi Perquin zal voordragen uit haar bundel. Tot slot zal de 
avond worden afgesloten met percussie en muziek ter herdenking van 14 mei. Deelname 
kan vanaf 12 jaar en vooraf aanmelden is verplicht! Je kunt je aanmelden door een mail 
te sturen naar brandgrensroute@gmail.com Wees er snel bij! Het aantal inschrijvingen is 
beperkt.

Weekeinde 14-15 mei

Militaire voertuigen
Afgelopen jaar kwamen ongeveer 5000 bezoekers tijdens Militracks kijken naar onder 
meer Duitse WO2 1-tonners, 8-tonners en zelfs een ‘Hetzer’ 
Jagdpanzer, die rondreden op het anderhalf kilometer lange parcours in het Liberty Park 
in Overloon. En veel bezoekers maakten zelf een rit mee! In 2011 krijgt Militracks een 
vervolg. Tegelijk wordt een grote documentatie- en militariabeurs gehouden op het muse-
umterrein. Locatie: Libertypark
Overloon, open van 10 tot 18 uur, toegang €10

Zondag 15 mei

Modern Rotterdam
Beeldpresentatie ‘Nieuw Rotterdam’. Ron van Welzenes 
verzorgt een beeldpresentatie over het moderne Rotter-
dam in het onderkomen van de Stichting Ons Rotterdam 
aan de Kerkwervesingel 53 in Rotterdam-Pendrecht, 
bereikbaar met buslijn 67. Aanvang 14.00 uur, zaal  
open om 13.30 uur. De toegang is gratis. Vanwege 
het beperkte aantal zitplaatsen is vooraf aanmelden 
noodzakelijk via 010-4806373, 010-4804513 of info@
onsrotterdam.nl

Zondag 29 mei

Wandelen voor gehandicapten
Een benefi et wandelevenement ‘van Park tot Park’ in Rotterdam. Deze dag is zorgvuldig 
gekozen, omdat op die dag ook de nationale ‘Dag van het Park’ van de ANWB wordt 
gehouden (www.dagvanhetpark.nl). Ook de gemeente Rotterdam heeft besloten dit jaar 
hieraan mee te doen en wel met onze ‘van Park tot Park’ wandelroute als thema. Het doel 
van deze benefi et wandeldag is de Tyltylschool in Rotterdam. Door maatregelen in het 
speciaal onderwijs is de aanschaf van speciale beweegapparatuur voor de meervoudig ge-
handicapte kinderen binnen de reguliere budgetten helaas niet meer mogelijk. De stichting 
Natuur Cultuur en Bewegen wil graag willen helpen bij de aanschaf van deze apparatuur 
door aan de deelnemers een donatie te vragen van 1 euro per afgelegde kilometer, met 
een minimum van 10 km per deelnemer. Meer informatie vindt u op onze website www.
ncenb.nl/ waar u zich ook voor deelname kunt inschrijven.

BUS(EXCURSIE)REIZEN!
 Zwitserland

9-daagse reis 
25* juni (Single-vriendelijk) 
16 juli & 13 augustus

 Dalmatië, Kroatië
12-daagse rondreis 
25* mei, 8* en 22 juni,
13 juli, 7 & 21 september

v.a.
€ 679

 v.a.
€ 699

 Engeland
10-daagse rondreis 
24* mei, 19* juli,
2 augustus

 v.a.
€ 829

 Schotland
10-daagse rondreis 
24 mei, 21* juni, 
12 juli & 16 augustus

 v.a.
€ 829

 IJsland & Faeröer Eilanden
17-daagse rondreis 
20* mei & 9 september

29

Meer info:
T. 088 - 735 45 25

www.pelikaanreizen.nl/busreizen

 v.a.€ 2.499
* Gegarandeerde vertrekdata

Rotterdam, het bombardement en de opbouw
Checkpoint Geschiedenis maakt op passende wijze de balans op van een tijdvak! In dit 
drieluik wordt de cultuurhistorische ontwikkeling van Rotterdam vanaf 1918 tot nu geplaatst 
tegen de achtergrond van de dramatische gebeurtenissen in mei 1940. Hoe zag Rotterdam 
eruit vóór mei 1940? Welke gevolgen had het trauma van 14 mei 1940 voor de stad? Welke 
ideeën waren er over de wederopbouw en hoe is het nieuwe Rotterdam ontstaan?

Marlite Halbertsma vraagt zich af hoe Rotterdams het Rotterdamse interbellum was en of het 
interbellum in Rotterdam op 14 mei 1940 ophield of juist doorging? Youri Zomerdijk neemt u mee 
op een virtuele wandeling langs de brandgrens aan de vooravond van het bombardement en staat 
stil bij de plek en betekenis van de brandgrens in Rotterdam. Patricia van Ulzen bespreekt de re-
acties op het hypermoderne Rotterdam dat na de Tweede Wereldoorlog verrees. Het aanvankelijke 
enthousiasme over de nieuwe stad sloeg halverwege de jaren zestig om in negatieve gevoelens 
en heimwee naar de oude stad. Peter de Koningsluit het drieluik met een quiz over Rotterdamse 
muziek uit de jaren 1920 – 2000. Meezingen mag! Deze historische avond wordt vanaf 21.30 
uur afgesloten met een borrel in vooroorlogse gezelligheid. Moderator is Reinard Maarleveld, 
hoofdredacteur van geschiedenis.nl Checkpoint Geschiedenis is een samenwerking van Arminius, 
Geschiedenis.nl, Studium Generale EUR, Gemeentearchief Rotterdam en Museum Rotterdam.
Donderdag 12 mei 2011 | 20u | entree € 5 | lokatie Arminius Kerk, Museumpark 2 Rotterdam

Meerijden met Duitse militaire voertuigen
Het weekend van 14 en 15 mei 2011 wordt Militracks weer gehouden op het terrein van het 
Liberty Park Museum in Overloon. Dit is een show van 
40 tot 45 originele Duitse militaire voertuigen uit WO2, 
die rondrijden op een speciaal uitgezet bosparcours van 
twee km. Een rondje meerijden zal waarschijnlijk wel 
weer mogelijk zijn voor een kleine vergoeding.

Deelnemende voertuigen van vorig jaar waren o.a. diverse 
soorten motoren, Kubels, Schwimmers, Stoewer Kubel, 
Steyr 2000A truckje, diverse Opel Blitzen, Kettenkrads, 
diverse soorten gepantserde en ongepantserde halftracks 
en een Hetzer (geen G13) uit 1944. Deelname kan alleen met origineel materiaal en uitsluitend op 
uitnodiging. Maar alle bezoekers zijn natuurlijk welkom. Mocht iemand een origineel Duits voertuig 
hebben dat goed bij dit evenement zou passen en interesse in deelname, neem dan contact op. 
Op beide dagen is er een (outdoor) militariabeurs en op zondag de 15e ook nog een (militaire) mo-
delbouwshow met beursje in het museum zelf. Voor een impressie van de vorige editie zoek even 
op ‘militracks’ op youtube. Dit evenement is zéér de moeite waard voor liefhebbers en geïnteres-
seerden in Duitse voertuigen. Toegang is €10 pp/per dag; dat is inclusief toegang voor het gehele 
museum. Parkeren is gratis. Voor meer informatie zie http://libertypark.nl/militracks/

Kijk op www.mijnlevensverhaal.nl of bel gratis: 0800-23.56.890

Uw levensverhaal 

opgetekend door 

professionele schrijver en 

uitgegeven in eigen boek. Een gezellig familiehotel, te midden van een 
prachtig wandel en fietsgebied in Zuid-Limburg. 
Voor div. arrangementen bezoek onze website.

Hotel Berg en Dal 
Roodweg 18 Epen, 043-4551383

www.bergendalepen.com
info@bergendalepen.com

B u n g a l o w p a r k  S i m p e l v e l d

BUNGALOWPARK 
SIMPELVELD
Lezerskorting! Gratis brochure 

Tel.: 045 - 544 12 42
WWW.BUNGALOWPARKSIMPELVELD.NL

Bungalowpark Simpelveld
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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

MEUBELSTOFFEERDERIJ
  STOELEN VLECHTERIJ

* Meubel reparatie
* Gratis offerte. ook aan huis
* 3 jaar garantie
* Leder bewerking

 ROTTERDAM - Kralingen - IJsclubstraat 68

Tel.: 010-4145808

Naicom Computer – R’dam Noord (t.o. Correct Bergweg)

Wist u dat wij: Al  meer dan 13 jaar 
 de pc-speciaalzaak in R’Noord zijn
 Alle merken computers repareren 
 (ook aan huis v.a. €35,-)
 Speciale Senioren PC plan hebben
 Computers en Laptops verkopen (v.a. €299,-)
 Uw oude cartridges 
 voordelig hervullen (v.a. €8,-)

PC-REPARATIE v.a. € 20,-

Tel. 010 - 26 57 337      www.naicom.nl
Benthuizerstraat 10a R’dam di-za 10 - 17:30 

STUNTPRIJS
STUNTPRIJS STUNTPRIJS

STUNTPRIJSSTUNTPRIJS
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advert_Haven_wk13-DEF.indd   1 26-3-2011   17:08:54

Wilt u dit unieke hoorcollege thuis ontvangen, stuur dan deze bon op naar: 
Historisch Nieuwsblad, antwoordnummer 40306, 3040 VB Rotterdam.
Of bel met onze lezersservice: 0900 – 0401 353
Naam en voorletters: ........................................................................................................................................... m/v .....

Straat + nummer: ................................................................................................................................................................

Postcode en Plaats: .............................................................................................................................................................

Tel: ......................................................................................................................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................................................................................



Zes vooraanstaande historici trekken in deze luisterbox verrassende
conclusies over belangrijke onderwerpen m.b.t. de Tweede
Wereldoorlog in Nederland. Het hoorcollege De Tweede Wereldoorlog
in Nederland is een uitgave van Veen Magazines | Historisch
Nieuwsblad en is nu te bestellen. 

Bestel via deze bon en u betaalt geen verzendkosten.
Luisterbox met 6 cd’s
totale luisterduur: 440 minuten

Uniek hoorcollege over de Tweede Wereldoorlog in Nederland
Nederlands beste historici schetsen nieuw en verhelderend beeld

BON                3LDP1104WO

prijs € 49,95

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.



Oorlogsverhalen

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 in 2009 ‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste van drie boeken met 
bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog overal in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 is zaterdag 23 april verschenen 
en aan het laatste deel (1980-1990) van de trilogie wordt gewerkt. De geplaatste foto van 6 maart 1981 is een van de ongeveer tweehonderd 
geselecteerde foto’s.

Door de lens van Hartog
Uit het rijke negatievenarchief van stadsfotograaf Henk Hartog (85)
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In de jaren tachtig was de Stadskrant Rotterdam 
een papieren fenomeen, dat de aandacht gevangen 
hield, zoals vastgelegd op de foto. Het was een 
weekkrant(je) op tabloidformaat, dat gratis werd 
verstrekt in tram, bus en metro en later via de 
bekende krantenrekjes. In het begin hingen de 
kranten in een bos aan een touwtje, waar de 
liefhebber een exemplaar los kon trekken. Ze 
waren gewild, want de inhoud bestond uit (deel)
gemeentelijk nieuws en mededelingen. Redacti-
oneel was de Stadskrant een concurrent van de 
stedelijke dagbladen en niet in de laatste plaats 
van de huis-aan-huis kranten. Naar verluidt heeft 
het gemeentebestuur destijds het besluit voor het 
uitdelen van de gratis krant genomen, omdat het 
vond dat kranten als Het Vrije Volk en Rotter-
dams Nieuwsblad onvoldoende inspeelden op 
de gemeentelijke besluiten en persberichten. De 
krantenredacties voerden een eigen beleidslijn 

en vulden de kolommen niet klakkeloos met 
voorgekauwde berichten uit de gemeentelijke 
voorlichtingskoker. Maar ook de ontlezing, door 
het veranderen van de bevolkingssamenstelling, 
was er een oorzaak van. Stadsbewoners met een 
andere nationaliteit namen geen abonnement 
op een Nederlandse krant, omdat ze de taal niet 
machtig waren. Een nadeel van de Stadskrant was 
dat deze regelmatig tram, bus, metro en straat 
vervuilden, zoals tegenwoordig ook nogal eens 
het geval is met de gratis ochtendkranten. Het zelf 
op straat brengen van de Stadskrant is reeds lang 
verleden tijd. De gemeente heeft nu een eigen 
bijlage in een  stedelijke huis-aan-huis-krant. 
Wellicht zijn er mensen die zichzelf of bekenden 
op de foto herkennen, al zijn die dan wel dertig 
jaar ouder, en herinneren zij zich nog iets van het 
moment van het maken van de foto. 
Reageren: reinw@telfort.nl

Stadskrant

Er stond een dikke rij mensen, zodat wij niets konden zien en dus door de benen naar voren kropen. We zagen een rij mensen op de schillenhoop liggen, de eerste aan onze kant was een politieagent, te zien aan zijn lichtblauwe rijbroek  Doordat zijn hoofd naar onze kant lag, zagen wij een straal bloed uit zijn mond lopen. Meer zagen wij niet want de “grote mensen” stuurden ons naar achteren. Het was ons wel duidelijk dat de mensen op de grond (later hoor-de ik dat het er twintig waren) doodgeschoten waren. Veel later werd me verteld, dat een verzetsman (in het bezit van een revolver) bij de winkel van De Gruyter op de hoek van de Pleinweg schrok, toen er twee Duitse soldaten de winkel binnenkwamen. Hij dacht dat ze het op hem gemunt hadden. Hij trok zijn wapen en doodde de twee Duitsers. Represaille volgde: voor de twee Duitsers werden twintig 
meest willekeurige Nederlanders gefusilleerd. Later hoorde ik dat er o.a. een winkelier van één van de belendende winkels vanachter zijn toonbank werd gehaald en een jonge knul, die waarschijnlijk van school naar huis reed, van zijn fi ets.
Toen ik in 1973 zoals gewoonlijk naar de herden-king op het Zuidplein ging, had ik mijn zoontje 
van vijf bij me. Bij de twee minuten stilte drong pas goed tot me door, dat ik toen zo klein was 
als hij nu. Dat was voor mij een extra emotioneel moment.

Neergeschoten
Een andere herinnering is toen ik met mijn vader naar het eind van de St. Andriesstraat  liep, om 

naar het opblazen van de kranen in de Maashaven te kijken. De reden begreep ik toen niet, want kranen waren voor mij iets geheel anders. Plotseling brak er paniek uit en rende mijn vader met mij terug en we gingen achter een smal elektriciteitshuisje staan. Op de Putselaan was een Duitse auto langsgereden van waaruit op de menigte geschoten werd. Later vertelde mijn vader mij dat er vlak naast ons een jongetje neergeschoten was, die bij de drogist naar binnen werd gedragen.

Kleuterschool
Tenslotte nog één verhaal betreffende de oorlogs-winter: Toen ik met mijn moeder over de Putsebocht liep, ongeveer tegenover de Putsepleinkerk, stond daar de hoofdjuffrouw van mijn kleuterschool aan de Boudewijnstraat voor haar deur en huilde. Mijn moeder vroeg natuurlijk wat er aan de hand was en de juf snikte “mijn schooltje, mijn schooltje, ze vernielen alles”. Wij liepen er heen en zagen dat de ruiten totaal stuk waren en er mannen en jongens bezig waren alle houten meubeltjes en houten 

vloerdelen door de ramen te gooien naar mensen die stonden te wachten op de ‘buit’. Er waren bijna geen brandstoffen meer en het was een heel strenge winter (de hongerwinter). De tijd erna moesten alle kinderen naar de kleuterschool aan het Mijnsherenplein waar we slechts halve dagen naar toe konden.

Rob Kroeze, Ridderkerk
(zoon van de drogist op Putsebocht 103a)

Een kleuter in oorlogstijd
De gebeurtenis die mij altijd is bijgebleven vond plaats begin 1945. Ik was toen vijf jaar. Met een paar vriendjes, Dick v.d. Pavert en Sjaan Osseweyer, ging ik naar de Pleinweg waar iets gebeurd zou zijn. Moet je indenken; drie kleuters van een jaar of vijf lopen de Putsebocht uit, daarna de Dordtselaan en steken de “nieuwe weg” (nu Zuidplein) over naar het landje, waar de schillenboeren hun opgehaalde schillen stortten.
Er stond een dikke rij mensen, zodat wij niets konden zien en dus door de benen naar voren kropen. We zagen een rij mensen op de schillenhoop liggen, de eerste aan onze kant was een politieagent, te zien aan zijn lichtblauwe rijbroek  Doordat zijn hoofd naar onze kant lag, zagen wij een straal bloed uit zijn mond lopen. Meer zagen wij niet want de “grote mensen” stuurden ons naar achteren. Het was ons wel duidelijk dat de mensen op de grond (later hoor-de ik dat het er twintig waren) doodgeschoten waren. Veel later werd me verteld, dat een verzetsman (in het bezit van een revolver) bij de winkel van De Gruyter op de hoek van de Pleinweg schrok, toen er twee Duitse soldaten de winkel binnenkwamen. Hij dacht dat ze het op hem gemunt hadden. Hij trok zijn wapen en doodde de twee Duitsers. Represaille volgde: voor de twee Duitsers werden twintig 

meest willekeurige Nederlanders gefusilleerd. Later hoorde ik dat er o.a. een winkelier van één van de belendende winkels vanachter zijn toonbank werd gehaald en een jonge knul, die waarschijnlijk van school naar huis reed, van zijn fi ets.
Toen ik in 1973 zoals gewoonlijk naar de herden-king op het Zuidplein ging, had ik mijn zoontje 
van vijf bij me. Bij de twee minuten stilte drong pas goed tot me door, dat ik toen zo klein was 
als hij nu. Dat was voor mij een extra emotioneel moment.

Neergeschoten
Een andere herinnering is toen ik met mijn vader naar het eind van de St. Andriesstraat  liep, om 

Een kleuter in oorlogstijd
De gebeurtenis die mij altijd is bijgebleven vond plaats begin 1945. Ik was toen vijf jaar. Met een paar vriendjes, Dick v.d. Pavert en Sjaan Osseweyer, ging ik naar de Pleinweg waar iets gebeurd zou zijn. Moet je indenken; drie kleuters van een jaar of vijf lopen de Putsebocht uit, daarna de Dordtselaan en steken de “nieuwe weg” (nu Zuidplein) over naar het landje, waar de schillenboeren hun opgehaalde schillen stortten.

Veel later werd me verteld, dat een verzetsman (in het bezit van een revolver) bij de winkel van De 

er twee Duitse soldaten de winkel binnenkwamen. Hij dacht dat ze het op hem gemunt hadden. Hij trok zijn wapen en doodde de twee Duitsers. Represaille volgde: voor de twee Duitsers werden twintig 
meest willekeurige Nederlanders gefusilleerd. Later hoorde ik dat er o.a. een winkelier van één van de belendende winkels vanachter zijn toonbank werd gehaald en een jonge knul, die waarschijnlijk van school naar huis reed, van zijn fi ets.
Toen ik in 1973 zoals gewoonlijk naar de herden-king op het Zuidplein ging, had ik mijn zoontje 
van vijf bij me. Bij de twee minuten stilte drong pas goed tot me door, dat ik toen zo klein was 
als hij nu. Dat was voor mij een extra emotioneel moment.

Neergeschoten
Een andere herinnering is toen ik met mijn vader naar het eind van de St. Andriesstraat  liep, om 

Sabotage op de 
Aelbrechtskade
De Aelbrechtskade, waar ik in de oorlogsjaren woonde, was een 
belangrijke weg in de verbinding tussen Den Haag en het zuiden en 
daarom trokken er vaak colonnes langs, die meestal bestonden uit 
een sectie van de artillerie, dus kanonnen, die getrokken werden 
door paarden, de zogenaamde hitten. 

De keukenwagen reed altijd achteraan. 
Ook kwamen er wel eens colon-
nes marcherende soldaten langs, die 
dikwijls het marslied “O du schones 
Westerwald” zongen, dat nu compleet 
met fi lmopnames op Internet bij ‘You-
Tube’ te zien en te horen is. Het lied 
“Wir fahren gegen Engeland” werd ook 
regelmatig gezongen. Zingen konden 
ze als de besten, die Duitse soldaten en 
het ging altijd op commando.

In welk oorlogsjaar het was, weet ik 
niet, maar ik was een jaar of twaalf en 
op een dag reed er een colonne mili-
taire auto’s van het merk ‘Henschel’ of 
zoiets richting Maastunnel, die sinds 
1941 geopend was. Even voorbij de 
Mathenesserbrug kwam het transport 
tot stilstand en van alle kanten kwam 
de jeugd meteen aanlopen om de boel 
goed te bekijken. Dat gebeurt overal 
in de wereld: soldaten trekken altijd 
de belangstelling van de jeugd. Op het 
spatbord naast de motorkap zat altijd 
een militair om de lucht in de gaten te 
houden, want de geallieerde vliegtui-
gen schoten op alles dat bewoog. Afi jn, 
ter hoogte van de Groshansstraat stond 
toen een lange rij auto’s, waarvan de 
chauffeurs in groepjes bij elkaar ston-
den te praten en ook de ‘waarnemers’ 
strekten hun benen en sloten zich bij 
hen aan. Er werd luid gesproken, de 
Duitse taal leent zich daarvoor en er 

werd ook hard gelachen.

Benzinetank
Ik stond bij het achtereind van een van 
de auto’s tamelijk vooraan in de rij en 
opeens kwam er een jongen, die ik niet 
kende en die een paar jaar ouder was 
dan ik, bij me staan. Hij keek om zich 
heen, zag niemand, draaide bliksem-
snel de dop van de benzinetank af en 
stopte die in z’n zak. Daarna keek hij 
nog een paar keer om zich heen, bukte 
zich, schraapte een handje vol zand van 
de straat en liet dat in de benzinetank 
lopen. Ik, de anti-held, schrok me rot 
en dacht: “Wat doe je nou...!!”  Dit 
was je reinste sabotage en daar stond 
de doodstraf op! Als een soldaat dat 
gezien had, zou hij die jongen meteen 
neerschieten en misschien mij ook wel, 
omdat ik er bij stond. Die jongen deed 
echter net of er niks aan de hand was, 
veegde zijn handen schoon en kuierde 
op z’n gemak in de richting van de 
Groshansstraat. Ik bleef nog even staan 
om te kijken waar hij naar toe ging en 
een seconde later was ik ook verdwe-
nen…!

Hoe dit voor de auto en voor de chauf-
feur afgelopen is, laat zich raden…!!

Jaap van der Kooij
jaapvanderkooij@chello.nl

Voedseldropping
Britse vliegtuigen op weg om bij Terbregge 

voedsel af te werpen. De opname is eind 
april 1945 gemaakt vanaf de Molenlaan in 

Hillegersberg. Foto: Uit het boek Rotterdam in 
Barbaarse Jaren van Herman Romer.
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LANDELIJK HOTEL IN 
DIEVER - DRENTHE 

Arrangementen half pension: 
 

                          April           Vanaf mei 
 2 nachten   € 123,--     € 149,--    p.p. 
 3 nachten   € 180,--     € 205,50  p.p 
 4 nachten   € 234,--     € 270,--    p.p.  
 5 nachten   € 285,--     € 332,50  p.p.  
 

Prijs is o.b.v. een 2-persoonskamer 
 

- 17 kamers gelijkvloers +privéterras 
- Kamers voor minder validen 
- Sfeervol boerderij-restaurant  
- Gratis internet, wandel-, fietsroutes 

www.Landhoteldiever.nl 
info@Landhoteldiever.nl  T 0521-594114 

 

 

 
 
 

Landhotel Doerr  
Sieg- Lahn- Str. 6-10 
57334 Bad Laasphe 
Tel: 00492754/3700 
www.landhotel-doerr.de 

Hotel / Restaurant / Accommodatie / Wellness

 In het hart van het Sauerland
 5 nachten incl. halfpension
 met gratis gebruik van de

 Wellness & Beauty Garden
 vanaf 430.00 € per persoon

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

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

Grote aparte plaatsen.
Toercaravans 220m2
Stacaravan plaatsen 300 m2

op 30 km van Rotterdam

Finnentrop - Faulebutter 525 m hoogte

5 dagen HP € 165,- p.p.
-zondag tot vrijdag-

HP € 34,- p.p. per dag in 2-persoonskamer
Appartement € 39,- per dag

• Zeer rustig gelegen
• Goed bewegwijzerde wandelpaden
• Motorrijders welkom (faciliteiten aanwezig)

57413 Finnentrop - Faulebutter
tel: 00-49-2724-215 Fax: 00-49-2724-8491

www.landgasthof-rademacher.de

Vakantie in het prachtige Sauerland

Graag sturen wij u onze brochure toe.

Landgasthof-Pension Rademacher
Faulebutter 2

info@landgasthof-rademacher.de

Lezersaanbieding

Fiets-wandelarrangementen
- 3 daags (hp) € 119.00
- 4 daags (hp) € 175.00
- 5 daags (hp) € 225.00 

Vraag ook naar onze 
haal & breng reizen

Relaxfauteuil
Marina

Optimaal comfort
   door de
sta-op hulp Relaxfauteuil 

Tavi
Geniet van alle gemakken van een 
sta-op fauteuil voor een superprijs! 
Een elektrisch verstelbare relaxfau-
teuil met sta-op functie, in 2 kleuren 
leder, nu voor € 799,-

TV-dressoir
Afmeting 150 x 50 x 50 cm.

Dressoir
Afmeting 177 x 45 x 90 cm.

Verrassende kleuren in je interieur
De standaard collectie wordt uitgevoerd in wit, grijs of beige gelakt hout.

Daarnaast zijn tegen meerprijs alle  RAL-kleuren mogelijk.

Relaxfauteuil 

Verrassende kleuren in je interieur
De standaard collectie wordt uitgevoerd in wit, grijs of beige gelakt hout.

Daarnaast zijn tegen meerprijs alle  RAL-kleuren mogelijk.

Koop-

avond!

3-Deurs vitrinekast
Afmeting 230 x 45 x 177 cm.

Strak vormgegeven hoekbank, naast de vaste banken zijn veel 

losse elementen verkrijgbaar om uw ideale zithoek te creëren. 

Opstelling zoals afgebeeld, in stof van € 2249,- voor € 1999,-

Diverse zithoogtes verkrijgbaar.
Diverse zithardheden, de modellen
zowel handverstelbaar als elektrisch 
verstelbaar. De fauteuils zijn verkrijgbaar 
met diverse typen draaivoet. 
Teen- of schijfvoet, in metaal, RVS, hout 
of gestoffeerd, alles zonder meerprijs.

Bank Candy

369,-

1049,-

599,-

1999,-

799,-

1749,-

Fauteuil vanaf € 899,- 
2zits vanaf € 1399,-
3zits vanaf € 1640,-

Dressoir 
Afmeting: 194 x 45 x 64 cm.

Bank Goya 
2-Zitsbank, 176 cm breed

Salontafel 
140 x 70 x 33 cm

Vitrinekast 
Afmeting: 37 x 45 x 151 cm.

Fortmont
€ 1069,- 

€ 739,- 

GEZELLIGE ZOMERDAG OP HET WATER
woensdag 1 juni
Zierikzee-Spijkenisse

GEZELLIGE PAARDEN-
MARKT/BRADERIE
Vaartocht Zierikzee-Spijkenisse met ons luxe partyschip “Fortuna”. U vaart vanuit Zierikzee over de 
Oosterschelde onder de Oosterscheldebrug door, Zijpe langs Bruinisse, Krammer, schutten in de
Krammer sluizen, Volkerak, Volkerak sluizen, Hollands Diep, Haringvlietbrug, Vuile Gat, langs het 
eiland Tiengemeten, Beningen, Spui, langs Zuidland, Hekelingen,
 Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland, Oude Maas, Spijkenisse.
U krijgt de gelegenheid te wandelen/winkelen.
Heenreis Spijkenisse-Zierikzee met luxe touringcar.

Deze prachtige vaartocht is incl.:
ontvangst: 2 x koffi e met gebak, lunch: uitgebreide koffi etafel,
dinner: warm/koud buffet met ijsdessert, excl. drankjes.

Voor info/boekingen: Rederij Fortuna bv, 
0181-626126 of 06-53367913, www.partyschepen.org

ontvangst: 2 x koffi e met gebak, lunch: uitgebreide koffi etafel,
dinner: warm/koud buffet met ijsdessert, excl. drankjes.

Opstappen Spijkenisse 07:30 uur, vertrek 08:00 uur, terug 20:30 uur

€ 69,50 p.p.



OorlogsverhalenOorlogsverhalen

De Rotterdam Branch is een afdeling van de WSS, een in Engeland gevestigde, wereldwijd actieve vereniging van maritiem geïnteresseerden die zich, op welke manier dan ook, betrokken voelen bij haven en scheepvaart. 
De Branch is met 250 leden de grootste ter wereld en stelt zich ten doel haar leden regelmatig bij elkaar te brengen, te stimuleren in hun gemeenschappelijke belangstelling en kennis van hun interessegebied te vergroten. 

World Ship Society

Rotterdam Branch
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- Foto: Bram Plokker van www.worldshipsocietyrotterdam.nl -

Met een snor voor de boeg en keurig in de verf vaart 
deze ‘Blije Meid’ van 22 jaar op de Dordtse Kil. Zij is 
met een lading ethyleen vanuit Teesport in Engeland 
onderweg naar Moerdijk. Deze HAPPY GIRL staat 
wel onder druk en is behoorlijk frigide waardoor haar 
lading bij een temperatuur van – 104° Celsius vloeibaar 
blijft.

Ethyleen is een belangrijke grondstof voor onder 
andere de verpakking voor voedingsstoffen en hun 
houdbaarheid, iets waar we als consument dagelijks 
mee te maken hebben. Vanuit Shell Moerdijk, waar 
ook ethyleen wordt geproduceerd, loopt een pijpleidin-
gendistributienet naar België en Duitsland, waardoor 
ethyleen naar diverse bedrijven zoals BASF, Bayer en 
Degussa verpompt kan worden.

Het Unigas consortium, bestaande uit de Deense 
Othello Shipping Company, de Duitse Schulte Group 
en het eveneens Duitse Sloman Neptun Schiffahrt-
Aktiengeselsschaft, bestiert een en ander. Unigas Inter-
national BV, gevestigd aan de Westblaak in Rotterdam, 
is de ‘commercial operator’ die de belading regelt van 
een vloot van 28 gastankers.

Hiervan is de HAPPY GIRL internationaal nogal ver-
ward geraakt, want Othello is de eigenaar maar Bernard 
Schulte in Limassol Cyprus de ‘technical manager’, 
die echter weer opereert vanuit Newcastle in Engeland. 
Op haar beurt is Othello weer een dochtermaatschappij 
van Ultragas in Chili, partner in de Chileense Ultramar 
/ Ultragas Group uit Santiago. Administratief is echter 
Lizard Shipping in Panama de formele eigenaar van het 
98 meter lange schip. 

Het in de Ierse Zee gelegen eiland Man is Brits kroonbezit, maar behoort niet tot het Verenigd Koninkrijk en valt 
evenmin onder de EU. Queen Elizabeth is, zoals dat tegenstrijdig klinkt, de Lord of Man. Voor de scheepvaart is 
registratie aldaar fiscaal aantrekkelijk. Met als thuishaven Douglas lijkt de gastanker HAPPY GIRL wel Engels 
maar is het toch niet helemaal.

Een blije meid van het eiland Man

S

CHIP

H

A V E

N

Het middeltje van het jasje zat bijna op borst-
hoogte en het klokkende rokje hield op ver 
boven haar magere knokige knieën met de af-
zakkende, van een uitgehaalde katoenen bed-
sprei gehaakte kousen. Het witte katoen was 
grauw. Moeder sprak smachtend over echte 
Sunlight zeep en heerlijk sop met borstelen, 
spoelen, bleken en blauwen. Hennie begreep 
moeder’s nostalgie niet. Ze was pas dertien 
en dacht aan eten en kleding, maar het meest 
aan vrede. “Straks, als het vrede is”, was een 
gevleugelde uitdrukking en de mensen keken 
erbij als woestijnreizigers, die eindelijk een 
oase zagen. Ze pakte de emmer weer op en 
keek erin. De koeienkop lag spierwit te glan-
zen. Een hele koeienkop deze keer. Eindelijk 
had zij nu eens geluk. Wat zouden ze thuis blij 
zijn. Kon moeder lekker soep maken op het 
noodkacheltje met wat van die witte kool, die 
haar broer Martin had bemachtigd in ruil voor 
wat plukjes shag, gepikt uit het doosje van 
pa. Ze had drie uur in de rij gestaan. Moeder 
was ’s morgens in het donker al gaan staan, 
om negen uur had ze haar afgelost. Er stond 
een lange rij van mompelende, moedeloze, 
armoedige mensen en kinderen met pannen en 
emmers. Schop’s vleeswarenfabriek gaf bouil-
lon weg.  Soms lagen er een paar beentjes in, 
maar nu had die man bij de grote ketel die hele 
kop in haar emmer gekwakt. “Niet te zwaar, 
meissie?” Ze schudde haastig haar hoofd en 
liep snel weg op haar houten slippers. Houten 
zolen waren nog te koop. Pa had van een 
ouwe tas repen leer geknipt en met “taassies” 
op de zolen getimmerd. Het leer was vergaan 

en scheurde steeds af, maar pa had gelukkig 
nog een stuk tas en kon nog even vooruit. 
Haar broer Martin werkte bij bakkerij Van de 
Meer & Schoep. Hij mocht op de zolder van 
de bakkerij kruimels opvegen. Thuis stonden 
enkele jute zakken met kruimels (met stof en 
zaagsel), waar je met water en zoetstof een 
soort pap van kon koken.  Martin ruilde ook 
shag, die pa in het Zuiderziekenhuis, waar hij 
werkte als kapper, jatte van de moffen. Dat 
was best link, omdat hij in zijn uitgeholde 
scheerkwast berichten van verzetsstrijders 
uit het ziekenhuis smokkelde, die Martin 
rondbracht.
“Die shag was goed als goud”, zei hij.

Bombardement
Hennie keek om zich heen. Lege goederen-
wagons stonden achter elkaar. Er liepen meer 
mensen met emmers. De straten bij de havens 
waren grauw en uitgestorven. “Rotterdam was 
Rotterdam niet meer”, zei pa steeds. Na het 
bombardement was het hart eruit. Een win-
derige vlakte met noodwinkels. Ze wist nog 
goed, hoe pa thuis kwam in mei 1940, roe-
pend: “Jezus, alles is weg. Het brandt als de 
hel. Overal dode mensen en puin. Je komt er 
niet door. Het is zo erg”. Ze had pa nog nooit 
zien huilen en was erg onder de indruk. De 
binnenstad weg? Ook de Passage op de route 
naar tante Jans en het snoepwinkeltje op de 
Binnenweg? Daar mocht ze altijd voor 1 cent 
kopen, meestal een nogablok. Nu waren alle 
winkels leeg. Ze naderde de Vierhavenstraat. 
Er stonden mensen stil; zij keken één kant uit. 

Nieuwsgierig voegde Hennie zich erbij. Voor-
zichtig zette ze haar emmer neer; er mocht 
geen bouillon over de rand klotsen. Maar niet 
te veel naar de griezelige koeiendoodskop 
kijken. Er naderde een vreemd open autootje 
met soldaten. Weer een stel rotmoffen? Mocht 
je er niet door met je emmer? Het havengebied 
wemelde van de Duitsers. De donkergroene 
uniformen waren opgebleekt. Eerder geel dan 
groen. En wat een vreemde auto. Het waren 
vier soldaten, twee met een rood balletje op 
hun baret. Ze hadden gebruinde gezichten en 
leken zo anders. Ze lachten en hadden witte 
tanden. Ze reden vlak langs het groepje met de 
emmers. Ze zwaaiden en riepen “Hello folks”. 
Dat was toch Engels? Hennie staarde. Het 
kon niet waar zijn. Wat was dat? Plotseling 
begonnen sommigen te roepen en te zwaaien. 
“Welcome Tommies”. Het waren géén 
Duitsers; geallieerden misschien? Ze greep 
een oude man naast haar bij de arm: “Meneer, 
wie zijn dit?”. De man keek haar aan met 
een vreemde blik; de tranen liepen over zijn 
magere wangen. Zijn lippen beefden toen hij 
zei: “Kijk goed meisje, je hebt iets bijzonders 
gezien. Dit zijn onze bevrijders.”

Franse Canadezen
Een groot geluk doorstroomde haar. Ze nam 
haar emmer weer op en begon te rennen. 
Over het Marconiplein de Spaanse bocht af. 
Daar liepen nog Moffen. “Vergeet het maar” 
hijgde ze. “De bevrijders zijn gekomen, het is 
afgelopen.” De bouillon klotste over de rand. 
Ze rende zo hard ze kon. Soms moest ze de 

emmer neerzetten. Snel naar huis, naar pa, ma 
en Martin, naar de buren. Ze had ze gezien, 
de bevrijders. Niemand wist het. Overal zaten 
nog Moffen. Ze rende de poort van de Justus 
van Effenstraat in. De koeienkop bonkte in 
de emmer. De bouillon liep langs haar benen 
en een bandje van haar klompschoen brak af. 
Ze rende door op haar sokken. De buurvrouw 
zat buiten en moeder kwam net de deur uit. 
“Heb je de bouillon”, begon ze, maar Hennie 
kwakte de emmer neer en riep: “Ik heb ze ge-
zien, de bevrijders. Met rode balletjes.” “Kind, 
je droomt, zeker net als Dolle Dinsdag” zei 
pa en keek in de emmer. “Nee pa, ik heb ze 
gezien”, riep ze wanhopig. “Rode balletjes? 
Dat zijn Franse Canadezen, misschien is het 
toch waar”, zei Martin gespannen, maar pa 
was al naar binnen.
“Lekker, een hele kop; daar zitten de hersens 
nog in, die kunnen we bakken.” Pa legde de 
koeienkop op het aanrecht en hakte hem open. 
Hennie keek, hoe hij de hersens in een pan 
legde. Een walgelijke geur vulde de keuken. 
“Ze zijn nog bedorven ook”, hoorde ze hem 
foeteren. “Tuig is het allemaal. Geven ze 
een kind bedorven rotzooi mee. Als dit nog 
lang duurt, gaan we er allemaal aan. Wat een 
zooitje.” Hennie ging buiten in de zon zitten. 
Zij wist wel beter. Er was een groot geluk in 
haar. Ze had ze gezien. Het was echt waar. De 
bevrijders waren gekomen. Het was heerlijk 
weer geworden. Een strak blauwe hemel en de 
zon scheen. Het was 4 mei 1945.

 Hennie Landman

Met een koeienkop 
bij de bevrijders
De emmer was zwaar deze keer. Zij had hem nu al driemaal van links naar rechts laten verhuizen, 

zo zeer deed haar hand. Ze zette de emmer neer en wreef de rode striem in de binnenkant van haar 

magere witte hand, die ver uit de te korte mouw van een te klein verschoten blauw fluwelen manteltje 

stak. Vergane glorie uit tijden ver vóór deze nachtmerrie van honger en angst. 

- Rotterdam viert massaal de 
bevrijding door de 
Canadezen op de 

Coolsingel voor het stadhuis.-
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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 

Dag en nacht bereikbaar
De mensen van Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan weten als 
geen ander een uitvaart tot in de puntjes te regelen. Alleen het 
moment van sterven, dat laat zich niet bepalen. Vandaar, dat 
onze mensen dag en nacht bereikbaar zijn voor directe hulp.

Joke van der Kraan, 
backoffi cemedewerkster

Oudedijk 114 Rotterdam, telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl

Rouwcentrum De Palm
Palmentuin 73 Rotterdam, telefoon (010) 47 95 488

Voorjaarsaanbieding:
Volle wasmand laten wassen, 

drogen en strijken 

nu: € 19,50
Gratis bezorgservice! 

Geldig tot 31 mei 2011

max. 6 kg & max. 
2 overhemden / blouses

Bredestraat 316Bredestraat 316
3011 RE  Rotterdam 3011 RE  Rotterdam 

wwwwwwwwwwwwwww ..ww.ww wwassalonsoaassalonsoapp.nl.nl

OUD ROTTERDAMMERTJES
Openhaarden & 
Kachelcentrum

Oostzeedijk beneden 155-157
3061 VR  Rotterdam

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

Engels of Frans leren
Individueel of groeples

Tel: 06 176 242 57
Web: www.karenijzerman.nl

7 Dagen  per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 0180-546467
voor al uw Reparaties, installaties, netwerken, laptops, onderdelen 

en nieuwe/gebruikte computersystemen.

Computer Hulp Aan Huis
info@computerstoday.nl                       www.computerstoday.nl

 Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

TE KOOP GEVRAAGD

Nederlandse en Buitenlandse 
Postzegels & Munten-

verzamelingen.
CONTANTE BETALING!!!!!!

Tel.: 06 - 25 16 21 55

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!

Een gedenksteen zorgt voor een  
speciale herinnering aan een dierbare. 
Bij Dominicus vertalen wij uw wensen in 
natuursteen, RVS of glas. Kijk op onze 
site voor de mogelijkheden of neem voor 
een persoonlijke advies contact met 
ons op. Voor ieder budget is er een 
mogelijkheid.

Madame Curiestraat 10
3316 GN Dordrecht
Tel. 078 - 618 28 88

Burg. van Walsumweg 530
3011 MZ Rotterdam

Tel. 010 - 270 90 09

ROUWCENTRUM 
DE PALM

Palmentuin 73 Rotterdam, telefoon (010) 47 95 488

Uitvaart Zorgcentrum Van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam, telefoon (010) 41 32 582

Alles in eigen hand
Rouwcentrum De Palm heeft alle faciliteiten die nodig zijn  

voor een respectvolle begrafenis in eigen huis. Zo is er ons eigen  
rouwcentrum waar ook rouwdiensten worden gehouden. Er zijn vaste,  

gediplomeerde medewerkers met jarenlange praktijkervaring.  
Er zijn eigen auto’s enz. De mensen van  

De Palm regelen een uitvaart 
tot in de kleinste details.

prijsopgave vooraf
afhalen en bezorgen in overleg

volledige uurwerk garantie

Henk Warnaar
Portlandse Baan 119

3162 RG Rhoon
tel: 010-5219483

email: klokkenatelier@live.nl

Henk Warnaar
Klokken reparatie ateliersinds 1975

Aanbieding: 
Trouwoldtimer Citroen traction 

voor 4 uur  195 euro
www.bastiaantrouwoldtimers.nl / telnr 0187484103

JUBILEUMCONCERT 75 jaar
Concertgebouw ‘de Doelen’, Rotterdam

Zaterdag 21 mei 2011, aanvang 19.30 uur

Verdere medewerkenden: 
Het Urker Mannenkoor ‘HALLELUJAH’, 

Judith Sportel - sopraan, Arjan en Edith Post - trompet, 
Jan Lenselink - piano, 

André de Jager - orgel en l’Orchestra Particolare. 
Het geheel staat o.l.v. dirigent Cor de Haan.

Toegangsprijzen: € 21 en € 24 
Kaartverkoop: www.deocantemus.nl

 06-43556415 / 06-43556721 of 
kaartverkoop@deocantemus.nl

 Rotterdaamse geschiedenis over ´Vredestein´                                                                                          

´Maria was haar naam´ €10,00           
Internaatverhaal van  willy balyon            
Biblion: ´tenenkrommend´                  
Ned.Dagbl.:´Boeiend en zinvol´          
Boekhandel en www.bduboeken.nl 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Muffe lucht in 
uw wasmachine?

www.vetluisweg.nl



Tot mijn leukere behoort de datum 
van 11 mei 1981. Die woensdag-
avond werd buurtvereniging Het 
Brabants Dorp (HBD) opgericht. 
Het werd een vereniging zonder 
onderkomen, die voorlopig ging 
inwonen bij speeltuinvereniging 
De Klimroos aan de Putsebocht, 
waar ook de drukke en emotievolle 
oprichtingsvergadering gehouden 
werd. Henk Knijpinga kreeg als eer-
ste voorzitter (omdat die daar toe-
vallig lag) een stalen klauwhamer 
om de vergadering te leiden, Bertus 
Mekes werd gekozen als secretaris 
en hij bleef dat tot zijn overlijden in 
2010 en Erhard Gaal is nog steeds 
penningmeester van de club. Fien 
Treytel-de Wit werd bestuurslid en 
de Hoogvlietse is HBD ook trouw 
gebleven. Van die legendarische bij-
eenkomst is destijds door tv-piraat 
Paradise een reportage gemaakt. De 
VHS-band heeft sindsdien een plek 
in mijn archief. Volgende week dus 
al dertig jaar en net zo lang draag ik 
ook de titel van ‘erevoorzitter van 
HBD voor het leven’ mee. Wat is de 
tijd toch snel gegaan!
Het Brabants Dorp is een apart ver-
haal. Het dorp van ruim vijfhonderd 
noodwoningen stond een kwart 
eeuw op de plek van het winkelcen-

trum Zuidplein. Een klein stukje is 
nu Ikaziaziekenhuis en op een ander 
stuk is Ahoy gebouwd. In grote 
haast is het dorp in 1941 neergezet 
als noodhuisvesting voor mensen, 
die huis en haard hadden verloren 
door het Duitse bombardement op 
dinsdag 14 mei 1940 op Rotterdam. 
Het kreeg een gemêleerde bevol-
king, vaak grote gezinnen, waar de 
saamhorigheid van hoog niveau was. 
Door de enorme armoede die ze 
hadden, kregen de bewoners (vaak 
onterecht) het stempel van ‘asociaal’ 
opgedrukt. Omstreeks 1967 werd de 
laatste woning afgebroken. Wat is de 
tijd toch snel gegaan!

Vrije Volk
In 1981 verscheen in de wekelijkse 
rubriek ‘Mijmeren over Zuid van 
Toen’ in de bijlage Zuid-Extra van 
Het Vrije Volk een artikel over de 
verdwenen buurtschap. Aanleiding 
was een brief van Henk Knijpinga, 
met de hint een reünie te organiseren 
voor de uitgewaaierde ex-bewoners. 
Weken achtereen werd de krant 
bestookt met meer dan duizend 
reacties en prachtige verhalen over 
het voormalige dorp. De stadsredac-
tie van de krant nam het initiatief 
voor het houden van een reünie op 
28 maart van dat jaar in feestzaal 
Zuid in het Verzamelgebouw aan de 
Strevelsweg. Het werd een enorm 
succes: er kwamen 2100 (!) bezoe-
kers. Daar ontstond het plan om een 
vereniging op te richten. Wat is de 
tijd toch snel gegaan!

Na bepaald geen vlekkeloze start 
(meningsverschillen en oude vetes 
lagen eraan ten grondslag) kreeg 
HBD een tijdelijk onderkomen aan 
de Valkeniersweg. Daarna werd, na 
opnieuw een roerige vergadering, 
een fusie aangegaan met de op 
sterven na dood zijnde speeltuin-
vereniging De Vrijheid aan de Mare 
in Vreewijk. Het enige doel was 
het in bezit krijgen van de houten 
directieloods, die er dienst deed als 

clubhuis. Al snel werd duidelijk 
dat die ruimte onvoldoende was en 
daarom werd besloten een nieuw 
clubhuis te bouwen. Het Vrije Volk 
nam opnieuw het voortouw en 
mede daardoor kwam binnen twee 
jaar 650.000 gulden op tafel om 
het schuldvrij te bouwen. De krant 
schonk bijvoorbeeld in 1986, bij de 
viering van het eerste verenigings-
lustrum, duizend gulden als bijdrage 
voor het clubhuis. Burgemeester 
Bram Peper sloeg onder oorver-
dovend vuurwerk op 19 februari 
1988 de eerste paal. Het was ex-
Vreewijker Jos Brink die in dat jaar 
op 12 november het prachtige door 
architect Ed Trion ontworpen en 
door aannemer Kanters gebouwde 
pand openstelde. Wat is de tijd toch 
snel gegaan!

Biljarten
De vrees van sommigen dat de ver-
eniging geen lang leven beschoren 
zou zijn, is niet bewaarheid. Sinds 
het eerste uur zijn wel veel zaken 
veranderd, maar niet het nog steeds 
dagelijks biljarten, klaverjassen of 
‘praatje potten’ aan de tafels. Nu 
door voornamelijk mensen uit de 
buurt en vrijwel geen voormalige 
bewoners meer van het Nooddorp, 
die van heinde en verre kwamen. 
Velen zijn ondertussen overleden of 
bezoeken de vereniging om een an-
dere reden niet meer. Al een aantal 
jaren is (broer) Richard Knijpinga 
(63) voorzitter. ,,Ik weet werkelijk 
niet wanneer ik ermee begonnen 
ben’’, zegt hij. Maar wel ‘dat het al-
lemaal nog steeds lekker verloopt’. 
Het clubhuis verkeert in een prima 
conditie, mocht ik enkele weken 
geleden tot mijn voldoening consta-
teren bij een kort bezoek. Uiteraard 
staat het bestuur stil bij de dertigste 
verjaardag met een besloten leden-
feest. Het geldt als de start van een 
nieuw HBD-decennium. Zal de tijd 
opnieuw zo snel gaan? 

,,Wat is de tijd toch snel gegaan.’’ Vrijwel dagelijks komt deze kreet voorbij en heus niet 
alleen bij mij. Het leven gaat inderdaad snel. Ik zie me nog als dertienjarige schoolverlater 
bij mijn eerste van drie bazen aan het werk gaan. Dat lijkt gisteren, maar één dezer dagen 
wordt toch echt de eerste AOW-uitkering – hoop ik - overgemaakt. Tussen toen en nu ligt 
een druk leven vol ups en downs, leuke en onaangename herinneringen.
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‘De André van 
der Louwlaan’
Rotterdam eert drie naoor-
logse burgemeesters met 
een straatnaam: Burge-
meester Van Walsumweg, 
Burgemeester Oudlaan en 
Burgemeester 
Thomassentunnel. Daar 
zou best eens een Burge-
meester Van der Louw-
plein, -brug 
(wellicht de toekomstige 
tussen IJsselmonde en 
Kralingen?) of een -laan bij 
kunnen komen.

Ahmed Aboutaleb (de zevende naoor-
logse burgemeester van Rotterdam) 
neemt deze suggestie van Milan van der 
Louw, de 47-jarige zoon van André van 
der Louw, zeer ter harte.

Dit werd zaterdag 23 april duidelijk 
in het Schielandshuis bij de presen-
tatie van deel twee van het fotoboek 
‘Rotterdam gefotografeerd door Henk 
Hartog 1970-1980’, samengesteld door 
Rein Wolters en Arnoud Voet. Het duo 
heeft er ook foto’s in opgenomen van 
André van der Louw, burgemeester van 
1974 tot 1981.

Zijn zoon Milan kreeg het eerste 
exemplaar aangeboden door Ahmed 
Aboutaleb, die blij zei te zijn met de 
historische handreiking die het boek 
biedt. Milan van der Louw vertelde 
openhartig over het bewogen leven 
van zijn vader, zijn onlangs overleden 
moeder en zijn in Spanje wonende 
broer Petar.

,,Vaders komst op het stadhuis was wel 
even wennen voor de bodes en ambte-
naren na de statige Wim Thomassen. 
Daar crosten ineens twee jongens op 
hun rollerskates door de gangen en van 
het bordes af.’’ En ook: ,,Ruim vijf jaar 
na het overlijden van vader is misschien 
de tijd gekomen om zijn naam voor 
altijd aan Rotterdam te verbinden.’’     

Na de presentatie werden twee prijzen 
verloot onder mensen die voor het 
boek hadden ingetekend: dat zijn 
A. Moerman uit Rotterdam en de 2e 
prijswinnaar is  A.H. Wakkers uit Rid-
derkerk. Uitgeverij Voet neemt contact 
met hen op.

- Ex-bewoner Cock van der Weck (half op de 
rug gezien) op de HBD-oprichtingsvergade-

ring op 11 mei 1981 in gesprek met de net 
benoemde erevoorzitter. Rechts van hem aan 

tafel (met bril) penningmeester Erhard Gaal 
Foto’s collectie Rein Wolters -

   Verdwenen 
  Brabants Dorp 
nog springlevend

- Het oude houten clubgebouw (een voormalige directiekeet) diende als 
onderkomen voor Het Brabants Dorp. Deze is daarna dienst gaan doen bij een 

duikvereniging bij de Maasvlakte -

- Met het onthullen van een glas-in-loodraam van een Nooddorpwoning opende 
Jos Brink samen met toenmalig voorzitter Jan Elsewaerd het nieuwe clubgebouw 

van Het Brabants Dorp -

- Burgemeester Ahmed Aboutaleb en 
(rechts van hem) Milan van der Louw 

hadden het druk met signeren van 
boeken. 

Foto Ada van Noordwijk -
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    VoordeelpaginaVrienden

BON

BON

Rotterdam gefotografeerd 1970 - 1980
Deel 2 van fotograaf Henk Hartog met vele prachtige foto’s van het Rotterdam in de jaren 1970-1980.

 Ik kom het ophalen bij Uitgeverij Voet, Dorpsstraat 158, 2903 LB  Capelle a.d. IJssel
 en betaal de speciale intekenprijs van € 21,95 (i.p.v. € 24,95

 Ik wil het boek zonder verzendkosten opgestuurd krijgen en betaal de vaste
 verkoopprijs van € 24,95

 Ik wil ook graag Deel 1 bestellen tegen de voordeelprijs

Naam en voorletters:

Straat + nummer:

Postcode en Plaats:

Tel:

Email:

Onder de trap
14 Mei 1940 werd Rotterdam opgeschrikt door een allesvernietigend bombardement dat in één klap het centrum van Rotterdam wegvaagde. 
Auteur Wim de Boek interviewde veertien Rotterdammers die dit inferno aan den lijve ondervonden. Hij tekende hun ooggetuigenverslagen op 
in het aangrijpende boek, getiteld ‘Onder de trap’. Hun verhalen werden tevens op CD opgenomen en deze CD wordt gratis meegeleverd bij het 
boek. Het zijn verhalen van bekende en onbekende Rotterdammers, die u nu via De Oud-Rotterdammer kunt verkrijgen. Na bestelling ontvangt 
u van Wim de Boek een factuur, waarna hij u, na betaling van de factuur, het boek + de CD toestuurt.

 Ja, ik wil het boek Onder de trap ontvangen
 Ik ben lezer van De Oud-Rotterdammer en betaal € 14,50 + € 2,50 verzendkosten
 Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en betaal € 14,50 (incl verzendkosten)

Naam

Adres

Postcode/woonplaats

Tel

Email

BON

Toen was 
geluk 
heel gewoon
Simon Stokvis, Sjoerd 
Pleijsier, produceerde een 
CD onder de titel ‘Toen was 
geluk heel gewoon’, naar de 
succesvolle televisieserie. De 
CD bevat een reeks prachtige 
chansons, of sjansongs zoals 
Simon zelf zegt, die zijn 
vertaald naar erg leuke Rot-
terdamse teksten. Zo is het 
beroemde ‘Paris s’éveille’ 
vertaald tot ‘Rotterdam wordt wakker’ en werd ‘Un canto a 
Galicia’ van Julio Iglesias ‘een liedje voor Patricia Paay. Oer-Rotterdammer Sjoerd Pleijsier bezingt 
zo op fabuleuze wijze  in dertien vertaalde wereldhits onze eigen stad.

Lezers van De Oud-Rotterdammer kunnen de CD bestellen voor € 14,99 + verzendkosten. 

Voor Vrienden van De Oud-Rotterdammer kost de CD € 13,99 + verzendkosten.

      Ik ben lezer van De Oud-Rotterdammer en bestel de CD voor € 14,99 + verzendkosten

      Ik ben Vriend van De Oud-Rotterdammer en bestel de CD voor € 13,99 + verzendkosten

Naam en voorletters:

Straat + nummer:

Postcode en Plaats:

Tel:

Email:

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

Woonstad Rotterdam heeft aan de 

Kelloggplaats in Ommoord diverse 

compacte 55+-appartementen te huur. 

Bent u 55+ en op zoek naar een 

compacte woning:  

• in een rustige, groene omgeving 

•  met een mooi uitzicht en een ruim balkon 

• met een nieuwe keuken en badkamer

•  gericht op comfortabel wonen

•  met een huur van circa € 500,- 

(incl. service- en stookkosten)

•  waarop huurtoeslag van toepassing is

• waar u per direct in kunt trekken?

Kom dan eens kijken in onze modelwoning! 

Per direct te huur:
2-kamerappartementen

Meer informatie: 

010-440 8800

Nieuwe huurders ontvangen 
een klusbon t.w.v. 

€ 100.-
Kom naar het 

Open Huis
zaterdag 14 mei 2011  

van 11.00 - 13.00 uur 

Kelloggplaats 350-950 

 

 

 

Te koop gevraagd: / Gezocht voor veiling: 

 Postzegels & Munten 
Goud & Zilver 

Bij grotere objecten bezoek aan huis. 

Internationaal veilen = Topopbrengst. 
Vóór u uw verzamelmunten als 
sloopgoud verkoopt, vraag ONS 

wat  het echt waard is!   

Taxaties zijn altijd VRIJBLIJVEND! 

Rietdijk Veilingen B.V. Anno 1919       
Al meer dan 90 jaar uw vertrouwen waard! 
Noordeinde 41 
2514 GC  Den Haag 
070-3647957 
info@rietdijk-veilingen.nl 
 

Vóór u uw verzamelmunten als 
sloopgoud verkoopt, vraag ONS 

wat het echt waard is!  

 

Optometrist
Contactlensspecialist
Lid A.N.V.O.

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

Opticien

Alleen maar 
liever samen?
Voor singles van 
40 tot 85 jaar.
www.40plusrelatie.nl
lid BER
Tel. 015 - 88 94 807

Eemhavenweg 127a, 3089 KE  Rotterdam
Waalhaven Hvnr. 2655 - Tel: 010-495 63 68 - Fax: 010 - 495 63 69

www.vaneszandengrind.nl vanes@vaneszandengrind.nl

Zand & Grindhandel

Aanvulzand, Straatzand, Zandbakkenzand, Witsiergrind. Tuinaarde, 
Ophooggrond, Argex korrels, Basaltsplit, Grind, Lava, Mijnsteen, 

Materialen in Big Bags, Gralux /Dolomiet, Transporten, Verhuur Kippers

www.georgevandijkemontage.nl

sinds 1983        0186 - 662123
BADKAMERMON TAG E
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Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdam-
mer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel. Of vul de digitale bon in op 
de website www.deoudrotterdammer.nl

Stuur de bon op naar: Uitgeverij Voet, Dorps-
straat 158, 2903 LB  Capelle aan den IJssel

Heeft u een hoge bloeddruk? Dat kan uw 
nieren onherstelbaar beschadigen. 1 op de 
5 mensen met een hoge bloeddruk heeft 
zelfs chronische nierschade. Dat is nog 
geen reden tot paniek. Maar wel een reden 
om één keer per jaar uw nieren te laten 
controleren. Want als u er tijdig bij bent, is 
nier schade vaak te beperken. Door gezonder 
te leven en door behandeling met medicijnen. 
Meer weten? Ga naar nierstichting.nl of 
bespreek het met uw huisarts.

Geen
paniek!

Blijf niet rondlopen 
met uw vragen over kanker

Bel de KWF Kanker Infolijn:
 0800-022 66 22 (gratis)
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door Aad van der Struijs

Oorlogje spelen
Het waren spannende, maar ook inspannende dagen in dat late voorjaar van 1945 voor een 
jongen van zeven jaar oud. Volwassenen deden hun uiterste best om een bepaald soort bruin 
snoepgoed voor me te bemachtigen en dan riepen ze, dat ik chocolade lekker moest vinden. 
Bij de buren stond plotseling een radio op het dressoir; de buurman vertelde trots dat hij de 
radio op de vliering verstopt had gehad. Moeder vertelde, dat wij ook een radio hadden, voordat 
we gebombardeerd waren. Maar dat verhaal was in verschillende varianten bekend: autoped, 
speelgoedtrein, mooie kleren, kleurpotloden en nog veel meer waren er ook ooit bij mij thuis 
geweest. Tot het moment, dat op die laatste woensdag in maart 1943 de bommen vielen.

Maar bommen waren er niet meer. 
Ik had met een papieren feestmuts 
op het hoofd en met houten kleppers 
aan mijn voeten het bevrijdingsfeest 
meegevierd. Vader was weliswaar 
nog niet thuis van ver weg geweest, 
maar moeder had verteld dat hij 
gauw uit Zutphen zou komen. 
Waarom de Duitsers hem in novem-
ber van het vorig jaar naar Zutphen 
hadden gestuurd, zou vader zelf wel 
vertellen, want de oorlog van de 
grote mensen was echt voorbij.
Met de buurtkinderen ging ik de 
oorlog nog eens dunnetjes overdoen. 
In de puin waar ooit mijn eigen huis 

had gestaan, speelde ik mijn eigen 
rol. De ene dag was ik een Duitse 
soldaat, de andere dag een bom-
menwerper op weg naar doelen in 
Duitsland. Het mooiste dat ik kon 
beleven, was om als Canadese of 
Engelse soldaat het spel te mogen 
spelen. Dan kreeg ik zoenen van de 
meisjes, want ik was bevrijder.
Vervelend was, als ik als onderduiker 
mee mocht doen. Ik zat dan vaak 
urenlang in de donkere kelder van 
wat eens een huis was geweest, te 
wachten tot ik door de Duitsers werd 
gevonden.
Toen vader weer thuis was, vertelde 
hij, dat hij ook onderduiker was 
geweest. Hij was door de Duit-
sers naar een kamp in Amersfoort 
gestuurd en was met anderen daaruit 
weggevlucht. Bij een boer in de 
buurt van Zutphen had hij onderdak 
gevonden. Vader wilde niet vertellen, 
of hij daar met zijn medevluchters 
ondergedoken was geweest. Als het 
over die anderen ging, werd hij heel 
stil! Sommige vaders en grote broers 
kwamen niet meer thuis. Dan hingen 
er lakens voor de ramen in de straat, 
terwijl er helemaal geen begrafenis 
was.

In de puin had je daar geen erg in, 
want onze oorlog ging gewoon door. 
En ik had tijd genoeg om die oorlog 
te spelen, omdat ik maar halve dagen 
naar school ging. De ene week moest 
ik ‘s morgens naar school, de an-
dere week ‘s middags. Wij  deelden 
onze school met de Roomsen: hun 
school had naast het klooster op de 
Schiedamseweg gestaan. Klooster en 
school waren nu ook puin!
De dag die ik me, 45 jaren later, nog 
precies herinner, begon niet anders 
als al die andere dagen. In de puin 
werd ik aangewezen om een Duitse 
soldaat te zijn. Uit het wapenarse-
naal werd een vreemd gevormde tak 
(het geweer) en een gedeukte helm 
gehaald. De opdracht was om niet al-
leen onderduikers op te sporen, maar 
deze ook ter plekke dood te schieten. 
Met die andere Duitse soldaat, Joop 
van der Ven, liep ik van kelder naar 
kelder. Ik moest opletten niet te val-
len, want er lagen genoeg glasscher-
ven, die voor aardige snijwonden en 
gaten in de kleding konden zorgen. 
Op de hoek van de Taanderstraat 
en de 2e Gijsinghstraat stond mijn 
vader. Dat deed hij wel meer: kijken 
waar we hadden gewoond.
In de kelder van de groentewinkel op 
de andere hoek had Wimpie Koop-
mans zich als onderduiker verstopt. 

Luid riep ik ‘heraus’ en ‘’schnell... 
schnell..schnell”. Met Wimpie 
werd naar een gunstige plek vlakbij 
gezocht, waar hij doodgeschoten kon 
worden. Bij het omvallen mocht hij 
zich niet bezeren aan scherpe stuk-
ken steen, glasscherven of uitste-
kende stukken ijzer.
Wimpie werd door Joop op z’n plaats 
gezet en ik richtte het geweer. Op 
het moment dat ik “fooier” wilde 

roepen, kreeg ik een ontzettend harde 
klap. Vader stond voor me en hij 
vloekte! Vader, die al boos werd als 
ik ‘potverdikkie` zei, vloekte echt. 
En hij huilde! Maar erger was, dat hij 
me bleef slaan. Mijn geweer vloog 
weg, de helm trok hij van het hoofd 
en hij schopte het hoofddeksel ver 
weg de puin in. Hij pakte me stevig 
bij de arm en zei, dat ik direct naar 
huis moest gaan. Wimpie besloot om 
als Duits soldaat met Joop verder op 
zoek te gaan naar onderduikers.
Ik was eerder thuis dan vader; moe-
der kon geen wijs uit mijn verhaal. 
Later toen vader thuiskwam, werd ik 
naar mijn kamertje gestuurd. Door 
de deur naar de woonkamer heen, 
hoorde ik vader af en toe praten. 
Brokstukken van een verhaal kwa-
men naar me toe, waarbij vluchten, 
vrienden, fusilleren en onderduiken 
de boventoon voerden.
De volgende dag zei moeder, dat ik 
nooit, en als ik nooit zeg, bedoel ik 
ook echt nooit meer, oorlogje mocht 
spelen. Niet in de puin, niet in de 
straat en ook niet in de oude schuil-
kelders op het Piet Heynplein of het 
Bospolderplein.

Met Koninginnedag kreeg ik een 
vlieger van mijn vader. Met hem 
ging ik naar de puin; daar was ruimte 
genoeg om de vlieger op te laten. 
Toen de vlieger in de lucht stond, 
zei ik tegen vader, dat ik ook best zo 

hoog wilde zijn: ‘Dan kan ik alles 
zien’.

“Alles zien en alles weten is niet 
altijd fi jn”, zei vader. Ik begreep het 
niet.
Later, ik was volwassen en had zelf 
kinderen, begreep ik hem pas.

Nb Bovenstaande tekst heb ik in de 
jaren ‘80 geschreven en maakt deel 
uit van de ‘Oorlogsdocumentatie’ in 
het Gemeentearchief Rotterdam.

Het Grote 40-45 Boek
Juist in de periode, dat we weer 
kunnen/moeten denken aan die 
vervelende meidagen in 1940, maar 
ook over de vrijheid, die we in 
dezelfde maand in 1945 herwon-
nen, komt Uitgeverij Waanders uit 
Zwolle met een boek. Het is niet 
zomaar een boek, het is een uitste-
kend verzorgd gebonden boek van 
368 pagina’s, met honderden, soms 
volkomen onbekende, foto’s. Zelfs 
kleurenfoto’s uit die jaren hebben 
een plaats gevonden. Iedere foto is 
voorzien van een korte, duidelijke 
beschrijving. De samenstellers van 
Het Grote 40-45 Boek, René Kok 
en Erik Somers, verdienen compli-
menten voor de manier waarop zij 
het geheel tot stand hebben gebracht. 
Zij hebben nauw samen gewerkt met 
het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, 
Holocaust- en Genocidestudies). Het 

resultaat mag er zijn!
Het boek behandelt de (inter)natio-
nale oorlogsperiode, maar werkt deze 
niet in chronologische volgorde af. 
Integendeel: je zou kunnen zeggen, 
dat men van de hak op de tak springt, 
maar wel met vooraf gekozen 
onderwerpen. Tien belangrijke items 
passeren de revue: Strijd, Dagelijks 
leven, Collaboratie, Burgerslachtof-
fers, Overwinning, Nederlaag, Verzet 
en Terreur, Vervolgden, Oorlogskind 
alsmede Kopstukken.
Ik had het boek tijdens een zeer 
zonnig Paasweekend aan de Moesel 
bij me, maar van inkijken kwam niet 
veel. De andere volwassen man in 
het reisgezelschap benutte elk vrij 
uurtje om door het boek te snuffelen. 
Achteraf noemde hij het boek een 
bezit dat in iedere boekenkast thuis-
hoort. Het is niet alleen een verslag 
van de technische kant van WO II, 
maar ook een weergave van wat een 
oorlog voor de mensheid betekent.

Het Grote 40-45 Boek is te koop bij 
iedere erkende boekhandel en de 
aankoopprijs bedraagt € 49,95. Het 
ISBN is 978 90 400 7746 3

 Spionneur
 spionnetje@ditisrotjeknor.nl

- De puin lag voor mij voornamelijk rechts 
van de Schiedamseweg. Dáár had op de 
hoek Taandersstraat/2e Gijsingstraat mijn 

huis gestaan. -

- Met mijn grote zus Betsie (12 jaar) en 
mijn kleine zusje Nellie (11 maanden) 

vierde ik de bevrijding in de 
Watergeusstraat -

- Bij deze foto staat in het bijbehorende boek de volgende tekst: 2 april 1943: 
Vijftig uur na het fatale bombardement op de Rotterdamse wijk Bospolder/Tus-

sendijken vindt de brandweer onder de puinhopen een nog levend driejarig kind. 
In allerijl wordt het kind naar het ziekenhuis overgebracht. Het dodental van deze 

Amerikaanse vergissing wordt geschat op minstens 400. Identifi catie van de 
slachtoffers was problematisch. Door de branden waren veel lijken onherken-
baar verminkt. Zware explosies hadden lichamen soms drie tot vier meter diep 
in de grond gedrukt. Van bijna honderd slachtoffers kon de identiteit niet meer 

worden vastgesteld. Hun stoffelijke resten werden bijgezet in een massagraf op 
begraafplaats Crooswijk. -
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TOTALE  LEEGVERKOOP  VAN  ONZE  SHOWROOM 
EN  MAGAZIJN  IN  RIDDERKERK

OP = OP

D i t  z i j n  s l e c h t s  e n k e l e  v o o r b e e l d e n  v a n  o n z e  t o t a l e  c o l l e c t i e .
K o r t i n g e n  k u n n e n  o p l o p e n  t o t  5 0 %

H e l a a s  k u n n e n  w i j  t e l e f o n i s c h  g e e n  r e s e r v e r i n g e n  a c c e p t e r e n .

Meubelcentrum Ridderkerk
Kievitsweg 124  -  2983 LG  Ridderkerk

Tel. 0180 - 480 870

Meubelboerderij
de Ridderhoeve

Sluit in binnen enkele maanden definitief haar deuren!



In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST
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Blaauw
In De Oud-Rotterdammer van 5 april 
lees ik dat de heer J. Blaauw de eerste 
straatagent was, die werd bevorderd tot 
inspecteur. Met alle respect en hem dit 
van harte gunnend, meen ik dat dit Wim 
Lagendaal (oud voetbal- internationaal 
en Xerxaan) was.
 C.W. Hillebrand
 rose.cas@casema.nl
---------------------------------------------
Opera voor een kind
Een opera voor een kind, dat was ook 
bij ons in Rotterdam-noord om precies 
te zijn in de Berkelselaan. Wij woonden 
vlak bij de Bergsingel en als ‘s avonds 
bij mooi weer de Italiaanse ijscoman met 
zijn kar kwam, dan liepen wij kinderen 
naar hem toe om te vragen of hij wat 
wilde zingen. Hij ging dan altijd bij 
de singel staan, zodat het mooi klonk 
over het water. Overal gingen dan de 
schuiframen omhoog en ieder genoot van 
zijn mooie stem. Veel verdienen deed 
hij niet aan de kinderen. Wij hadden 
meestal maar één centje voor een klein 
puntje gekleurd ijs, maar de volwas-
senen kwamen bij hem ijs halen voor de 
heerlijke smaken van het vruchtenijs. 
Dat was zo’n kleine tachtig jaar geleden 
echt iets bijzonders. Meestal gaf hij dan 
een toegift voor hij weer verder ging, 
zo jong als we waren genoten wij daar 
toch van. Ach, we waren in die tijd niet 
verwend, geen theaters e.d. Dus de zin-
gende ijscoman was welkom. Misschien 
herinneren mensen uit Rotterdam-Noord 
deze zanger nog wel, tenminste als je de 

tachtig jaar bereikt hebt.
 Elly Groenendaal.
---------------------------------------------
Eudokia
Heel leuk om de Oud Rotterdammer te 
lezen, vandaar deze reactie op het stukje 
over Eudokia, waar ik ook de oplei-
ding heb gevolgd. Ik heb er een fi jne 
tijd gehad.(1950 – 1956) Het was hard 
werken en veel leren, maar een geweldig 
samenzijn! De directeur was Dr. Wolvius 
en de directrice Zr. Felderhof. Zij hielden 
spreekuur voor ons, als we ziek waren. 
Ook gingen wij – zes verpleegkundigen - 
gezamenlijk op vakantie als collega`s en 
vriendinnen. We huurden een huisje en 
kookten zelf ons potje. Zo met z`n zes-
sen hebben wij heel veel meegemaakt, 
zoals verliefd, verloofd en getrouwd en 
ook daarna de kinderen. Helaas ben ik 
alleen nog over. We hebben namelijk 
radium verwijderd zonder bescherming. 
Toen wisten we nog niet hoe schadelijk 
dat was.  Zelf heb ik tweemaal kanker 
gehad, maar door operaties en goede 
behandelingen, ben ik er nu nog en ben 
ik heel tevreden.
 Nelie de Haan-de Jong
 Chopinplein 150 
 3122 VM Schiedam 
 tel: 010 4704992
---------------------------------------------
Leuke tijd
Ook ik woonde op de Brielselaan. Ik kan 
me opa en oma Smaling nog goed herin-
neren. Opa maakte zelf ijs. Op de fi ets 
sjouwde hij met grote staven ijs van de 
Basjungeriusstraat naar de Brielselaan. 
Oma zette altijd koffi e voor de mensen, 

die in het reparatiedok werkten.  
Die hadden grote bruine pakken aan met 
capuchons. Het waren net bruine beren. 
Ook de brandweer zat daar. De mannen 
spoten in de winter het grasveld onder 
met bluswater, dus we hadden een eigen 
ijsbaan, met koek en zopie van onze 
ouders. Was een leuke tijd.
 Lenie sijlaar  
 coostlander@planet.nl
---------------------------------------------
Bommenwerpers
Op 14 mei 1940 kwamen om even 1 uur 
de Duitse bommenwerpers. Wij woonden 
toen in Kralingen. Ik was tien jaar. Ik 
vergeet het van mijn leven niet. Als één 
keer per maand de sirene gaat proef 
loeien, beleef ik alles weer.
De eerste bommen vielen bij ons aan de 
achterkant, waarbij de gevel wegsloeg. 
We waren alles kwijt. We zijn met mijn 
ouders gevlucht naar het Kralingse Bos. 
Verder zijn we liefdevol door familie 
opgevangen. Verder ga ik er niet op in. 
Het is mij te moeilijk, al die herinnerin-
gen. Ik wilde dit toch aan De Oud-
Rotterdammer mailen. De Hongerwinter 
mocht ik in Dokkum doorbrengen. Ben 
daar 5 maanden gebleven, toen was er de 
bevrijding. Nu ben ik  80 jaar, heel die 
oorlogstijd, laat mij niet los.
 Corrij Vonk van Kooij.
---------------------------------------------

Zwarte Weggetje
Als regelmatige lezer en vriend van de 
OR heb ik met belangstelling het artikel 
en de ingezonden brieven over het 
Zwarte Weggetje in de jaren 50 gelezen. 
Maar dat ging over het Schiedamse weg-

getje. Helaas is hierbij niet gesproken 
over nog een Zwarte Weggetje, namelijk 
een geasfalteerd wandel- en fi etspad, dat 
van het Marconiplein naar de spoorweg-
fi etsovergang Rotterdam West/Spaanse 
Polder liep. Het eerste gedeelte vanaf 
het Marconiplein noemden wij “de Hol”, 
omdat dit dijkafwaarts naar beneden liep 
tussen de spoordijk en de Franselaan.

Rechts had je een vieze stinksloot met 
aan de overkant wat volkstuinen, waar de 
vissen (een enkele zeelt of kroeskarper) 
bij warm weer altijd naar zuurstof aan 
het happen waren. Iets verder aan de 
linkerkant had je een speeltuintje. Ik heb 
hier leren schommelen.

Nog iets verder kon je naar rechts onder 
de spoordijk door naar de Spaansebocht 
in Spangen. Verdergaand op het pad 
lagen er aan weerszijden mooie heldere 
sloten met veel waterplanten. Hier vin-
gen wij bittervoorntjes, stekelbaarsjes en 
salamanders. Voor het vangen van bitter-
voorns hadden we een speciale techniek 
ontwikkeld. Je nam een wit schepnetje 
met een lange steel en je liet het netje 
plat op de bodem van de sloot rusten. Na 
verloop van tijd kwamen de bittervoorns 
met zijn allen uit nieuwsgierigheid boven 
het net zitten en hoefde je alleen maar 
snel op te halen. Nog iets verder kon 
je linksaf naar de singel die het Witte 
Dorp begrensde. Het laatste stuk van 
het Zwarte Weggetje liep te midden van 
weilanden.
Bij de overweg gekomen, had je even-
wijdig aan de spoorlijn Schiedam-Rot-
terdam naar rechts een brede spoorsloot, 
waar grote snoeken zaten. Het rook er 
altijd zoet naar mint. Voor kleine kinde-
ren was het weggetje niet altijd veilig. 
Zelf heb ik als 6-jarige meegemaakt dat 
op een stil moment een man naar mij 
toekwam met de vraag of ik een gulden 
wilde verdienen. Ik hoefde alleen maar 
“iets “vast te houden. Ik vond het een 
raar ding en maakte dat ik wegkwam. Ik 

heb nog nooit zo hard gelopen.
 Leo Kischemöller
 Maassluis
 010-5916495
---------------------------------------------

Neergeschoten
Op 16 Juli 1941 zaten mijn vriendje en 
ik op een strandje aan de Waalhaven. 
Vlak bij het vliegveld ‘Waalhaven’. Daar 
tegenover lagen de oorlogsschepen van 
de Duitsers, altijd klaar om te schieten. 
We gingen daar vaak heen, er gebeurde 
nooit iets bijzonder tot ... die dag. We 
hoorden vliegtuigen heel laag boven ons 
en zagen dat het Engelsen waren, die 
vrolijk naar ons wuifden, maar tegelij-
kertijd tijd gingen de schepen schieten. 
De Engelsen haalden een bravourestukje 
uit door heel laag over het vliegveld te 
vliegen, zo laag dat het afweergeschut 
hen niet kon raken. Tenminste dat was 
de bedoeling. Het werd een zwaar 
gevecht boven ons, de granaatscherven 
vlogen om ons heen. We liet alles liggen 
en liepen hard weg. Dat we niet geraakt 
zijn is me nog een raadsel. We vlogen 
letterlijk de schuilkelder in tussen de 
andere mensen.

Een Engels vliegtuig werd neergescho-
ten, waarschijnlijk de jongeman, die naar 
ons zwaaide. Hij dacht de Duitsers te 
slim af te zijn. Toen de rust weergekeerd 
was, liepen we terug naar ons plekje, 
het lag vol met granaatscherven. De lol 
was eraf en we zijn op de fi ets naar huis 
gereden, moeder dolgelukkig dat ik weer 
veilig thuis was. Bijna zeventig jaar 
geleden, maar het staat mij nog helder 
voor de geest.

In Rotterdam zijn toen nog een paar 
vliegtuigen door heel laag te vliegen 
neergestort o.a. op de Noordsingel.
 Elly Groenendaal.
 e.groenendaal@kpnplanet.nl

Oranjevereniging
Naar aanleiding van het artikel over de Oranjevereniging “Strijders voor Oranje” 
kwamen er heel veel herinneringen bij mij bovendrijven. Jarenlang hebben mijn 
vader en zijn vader (onze opa) zich actief ingezet voor deze vereniging. Tijdens de 
jaarlijkse lampionoptocht liep ik en later mijn broertje met een door onze pa en zijn 
gouden handjes zelfgemaakte lampion. Ware kunstwerken waren dat. Ieder jaar 
maakte hij een nieuw ontwerp, zoals een Hollandse molen en de Gouden Koets, 
waarmee wij in de prijzen vielen. De bijgevoegde foto is gemaakt tijdens het 25-jarig 
jubileum in 1958 van de Strijders voor Oranje. Met alle mensen die actief betrokken 
waren bij de vereniging. Tweede van rechts onze opa Gerrit Visser (geboren in 1887) 
en staande derde van links onze pa David Visser (geboren in1920).
 Ria Visser

Drieling
In De Oud-Rotterdammer van 5 april (nr. 
7) stond een oproep met foto over de ge-
boorte van een drieling in de Putseplein 
Kliniek. Mevr. C.M Kooiman deed deze 
oproep. We hebben inmiddels contact 
met haar gehad en maken binnenkort een 
afspraak om elkaar te ontmoeten. Hierbij 
een recente foto van de drieling van Rijn, 
v.l.n.r. Lyda, Marry en Rebecca. Wij zijn 
geboren in 1951 en worden binnenkort 
dus 60 jaar.

Rebecca Nossent van Rijn
e-mail, nossent@zonnet.nl

het net zitten en hoefde je alleen maar 
snel op te halen. Nog iets verder kon 
je linksaf naar de singel die het Witte 
Dorp begrensde. Het laatste stuk van 
het Zwarte Weggetje liep te midden van 
weilanden.
Bij de overweg gekomen, had je even-
wijdig aan de spoorlijn Schiedam-Rot-
terdam naar rechts een brede spoorsloot, 
waar grote snoeken zaten. Het rook er 
altijd zoet naar mint. Voor kleine kinde-
ren was het weggetje niet altijd veilig. 
Zelf heb ik als 6-jarige meegemaakt dat 
op een stil moment een man naar mij 
toekwam met de vraag of ik een gulden 
wilde verdienen. Ik hoefde alleen maar 
“iets “vast te houden. Ik vond het een 

White Strangers
Rond 1963 was ik lid van de fanclub 
van The White Strangers met avonden 
in dancing De Spil, daarna gingen 
ze verder als Freddie Scott and the 
Condors. Wie kan mij hier meer over 
vertellen en mijn geheugen opfrissen? 
Misschien ben ik abuis.

P de Bruin
debruinlouis@gmail.nl

------------------------------------------------
Speeltuin 110 Morgen,
Op zondag 18 september 2011 organi-
seert de feestcommissie van de buurt- 
& speeltuinvereniging 110 Morgen 
in de Minosstraat 6 in Rotterdam een 
reünie en feestdag ter gelegenheid van 
het 35-jarig bestaan. Deze dag begint 
om 14.00 uur met een optocht van de 
boerenband door de wijk. De opening is 
om 13.00 uur. Voor de kinderen zijn er 
diverse attracties. Wij zijn op zoek naar 
oud-bewoners. Iedereen is welkom.

tvanderhor@hotmail.com
j.esacabache@wandaoo.nl
Rayma89@hotmail.nl
hvanwordragen@hotmail.com
j.vos22@chello/n

------------------------------------------------
Poëziealbum
Ik zou heel graag mijn poëziealbum 
terugvinden. Ik ben het al meer dan 
60 jaar kwijt. Mijn naam was T. van 
Putten en ik woonde in de Puntstraat in 
Rotterdam.

T. Kleywegt
Noordhoutstraat  44
4353 BL Serooskerke

------------------------------------------------
Sint Teresiaschool
Ik zoek klasgenoten van de Sint Tere-
siaschool aan de Strevelsweg periode 
1964-1966. We kregen les van zuster 
Agnes en juffrouw Weber. Ik herinner 
me nog de leerlingen: Ria van Loon, 
Rita Harteveld, Erika Kruith, Marian 
Gunneweg, Ria Westerman, Carla de 
Korte, Wieneke Regels, Marjan Bier-
huis, Mariette van Nies, Hetty Rool-
aard, Annie Coenen, Annie Verharen, 

Corrie de Kort, Henny Brohm, Winnie 
te Boekhorst.

Cora Snijders
caam@hotmail.nl

------------------------------------------------
School Zwartewaalstraat
 Ik zoek de klasgenoten Peter Brui-
neberg en Marian Rietveld, die in de 
periode 1960-1965 op de Prins Willem 
van Oranje school in de Zwartewaal-
straat 38b in Rotterdam hebben gezeten. 
Hoofdonderwijzer was J. Oosthoek, 
onderwijzeres juffrouw Bouwmeester

Cora Snijders
caam@hotmail.nl

------------------------------------------------
Nichten en neven Boot,
Heel graag zou ik, Lies, dochter van 
Beppie Boot en Jaap Vliegenthart 
en kleindochter van Oma Boot, die 
woonde in de Slaghekstraat, in contact 
willen komen met mijn neven en nich-
ten Boot. Dochters en zoons van mijn 
tantes en ooms: oom Leen, oom Gabie, 
oom Frans, oom Bas, tante Sjaan, tante 
Cor, tante Marie, tante Annie en ‘mijn 
moeder’ tante Bep (de jongste). We zijn 
nu allen wat ouder en in wat rustiger 
vaarwater, mogelijk het moment om de 
familiebanden te versterken.

Lies Vliegenthart
Wethouder Schipperstraat 33
2651 EC Berkel en Rodenrijs

School in Charlois
Onze oudste zoon, inmiddels 56 
jaar, heeft in Charlois de christelijke 
kleuterschool en daarna christelijke 
lagere school nabij de Boergoensevliet 
bezocht. Ik zou graag de naam van die 
school weten.

J. van Neutegem-Loman
Kromme Hagen 226
3078 RL Rotterdam
010-4835442

------------------------------------------------
Goudsedwarsstraat
Zijn er nog mensen die in de jaren 40-
46 in de Goudsedwarsstraat gewoond 
hebben? Ik woonde op nummer 12. 
Leeftijdgenoten waren Jan Brouwer, 
Adrie Bosgieter, Jan de Ridder, Suze 
Waayer, Lenie Terwiel, Corrie van 
Bilsen.

Henk Brans
h.iperen5@upcmail.nl

------------------------------------------------
Bergse Dorpsstraat 
Gezocht een dvd-opname, destijds 
gemaakt van de winkeliers in de Bergse 
Dorpsstraat in Hillegersberg. Ik wil 
graag in bezit komen van deze dvd.
Wie heeft er één? En mag ik deze kopi-
eren of hebben?

R Jansen
073-6212857

Stamboom Schreuder 
Wie kan mij een foto bezorgen van 
de zussen van mijn overgrootva-
der? Johanna Pleumenia Schreu-
der(1848-1924) gehuwd met Arie Bos, 
woonachtig Schiedam. De andere zus 
was Pleumenia Schreuder(1854-1885) 
gehuwd met Arie Vosbergen.

Elwyn Schreuder
e.schreuder@chello.nl

------------------------------------------------
Machinekamer
Wie kan mij helpen aan 
machinekamerfoto`s van de Intritas 1 
en de Trekvogel, beide Rijnsleepvaart-
boten van Van Ommeren. Ik heb in de 
periode december 1952 tot eind 1954 
op de Intritas 1 in de machinekamer 
gevaren met de heren Meerseman, 
Gelling en Van der Linden. Daarna 
ben ik overgeplaatst op de Trekvogel, 
daar was de heer D. Bout uit Brielle 
eerste machinist. In die periode had ik 
nog niet het geld om een fototoestel te 
kopen, vandaar deze oproep.

W.C. van der Ent
W.v.d.Ent 2@kpnplanet.nl

------------------------------------------------
Poëziealbum
Voor mijn dochter Althea Tournier, die 
rond 1977-1978 haar poëziealbum op 
de Titus Brandsma School in Rotterdam 
Zuid heeft uitgeleend, maar nooit heeft 

teruggekregen, zoek ik dit album.
J.W.Tournier.
j.tournier96@upcmail.nl

------------------------------------------------
Reünie KPN en PTT
Wij en hopelijk u ook, zouden het 
heel leuk vinden met alle oud PTT- en 
KPN’ers, die ooit gewerkt hebben in 
één van de telefooncentrales van Rot-
terdam Centrum, een reünie te organi-
seren. Graag vernemen wij uw reactie, 
het liefst natuurlijk positief, zodat we 
de vervolgstappen kunnen zetten, zoals 
het plannen van en datum en het zoe-
ken naar een gezellige locatie. Namens 
de werkgroep Reünie Bsl Rt-Centrum:

Wijnand Nouwels
W.Nouwels@hetnet.nl
06-51341914

------------------------------------------------
Boeken
Wegens de opruiming van mijn woning 
heb ik een groot arsenaal boeken die 
ik kwijt wil. Onder meer over 50 jaar 
Euromast, de 1000 beste voetballers 
aller tijden, 100 jaar Ned. Scheepvaart 
HAL, WO-2 boeken, Hondenboeken 
en Harley Davidsonboeken. Heeft u 
interesse, bel dan:

H. Beeren
0625015047

------------------------------------------------
Oproep
Home-Start zet vrijwilligers in in ge-
zinnen waar het even niet lekker loopt. 
Home-Start zoekt altijd vrijwilligers, 
er zijn namelijk altijd gezinnen die een 
steuntje in de rug nodig hebben van 
vrijwilligers. Home-Start is actief in 
Rotterdam Zuid en op de Noordelijke 
Maasoever van Rotterdam. In heel Rot-
terdam zoeken wij daarom vrijwilligers 
die affiniteit hebben met dit vrijwil-
ligerswerk. In mei/juni start er weer een 
training; er zijn nog plaatsen vrij!

Ina Gebuijs
Coördinator Home-Start Rotterdam
Eudokiaplein 32, 3037 BT Rotterdam
010-2653930/06-22280993
Werkdagen: ma, di en do
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De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75 (redactie)
Tel: 0180 – 82 02 44 (advertenties)
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Advertenties:
Sylvia Blom, Tel. 0180 - 82 02 44

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
o	 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
 o	f 49,90 (in Nederland)                      o f 75,00 (buitenland)

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

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

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

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

Eindredactie:
Dirk Mellema

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

Drieling
Rond 1950 werd in de kraaminrichting Putseplein 
een drieling geboren. Het was een groot feest. Deze 
foto heeft destijds ook in de krant gestaan. Het waren 
drie meisjes, die volgens mij op het Noordereiland 
woonden. Op de foto staat rechts de veelbesproken 
zuster Popke, in het midden directrice Weijers en links 
sta ik. Wie kan mij vertellen wat er van deze drieling is 
geworden? Ze zouden nu ongeveer 60 jaar moeten zijn.

C.M. Kooiman-Voordendag
Hoofdland 29a
Zwijndrecht
078-6122966



Nazaten
Mijn vraag: Ik ben op zoek naar na-
zaten van Andreas Hofmans,  geboren 
09.09.1823 in Hillegersberg en Helena 
Schülzgen geboren 1822 in Ahrweiler 
Duitsland. Wie kan mij helpen? Ik ben 
bezig met stamboomonderzoek .

Henriëtte Schulzgen
hamschulzgen@kpnmail.nl
------------------------------------------------

Aad Barendrecht
Ik zoek een dienstkameraad genaamd 
Aad Barendrecht. Wij zaten destijds 
1959/1960 in de Krayenhoff-kazerne te 
Nijmegen. Hij woonde destijds aan ‘t 
Dijkje in Rotterdam, waar ik hem toen 
een slof belastingvrije sigaretten ben 
gaan brengen, (ik was inmiddels gele-
gerd in Duitsland) maar hij was helaas 
niet thuis, wel de slof afgegeven. Zou 
graag weten hoe het hem is vergaan.

Bert van Heijgen
berjos@ziggo.nl
------------------------------------------------

Pacelli groep –Delfshaven
In de jaren ’55-’60 was ik als welp lid 
van de scoutinggroep Pacelli. Via de 
Petruskerk in de Schoonderloostraat 
kon je lid  worden. In 1956 werd ik 
officieel als welp geïnstalleerd. Ons 

clubhuis/onderkomen heette ‘De Kluis’ 
en was gelegen aan de Havenstraat.. 
Enkele namen: Harry, Cas en Leo 
Cornellisse, Henk en Wijnand Dickhoff, 
Tonnie en Jan Mulder,Leo en John 
Waayer, Dick en John Dickhoff, John 
Kievits, Wim Schefferli en Theo den 
Edel. Ik ben heel benieuwd hoe het met 
deze mensen is gegaan in de loop der 
jaren. Mocht iemand mij nog wat meer 
weten te vertellen over deze groep dan 
zou ik contact via de e-mail zeer op 
prijs stellen.

Theo Corpeleijn Luciadonk 23 ,
4707VH Roosendaal.
E-mail: corpeleijn@home.nl
------------------------------------------------

Boschlaan
In mijn genealogisch onderzoek ben ik 
op de Boschlaan in Rotterdam gestoten. 
Het Rotterdams archief zegt dat deze 
naam in 1942 is opgeheven. Gaarne 
zou ik willen weten of iemand mij 
verder kan helpen met een kaartje en/of 
foto van deze laan. Ik vermoed dat het 
ergens bij het Kralingse Bos was. Maar 
waar precies?

Bob van den Broek,
bvdbroek@sympatico.ca
Guelph, ON,  Canada
------------------------------------------------

Koor Willibrordus Kerk
Het moet tussen denk ik 1955 en 1958 

zijn geweest, waarbij wij als katholiek 
opgevoed gezin lid waren van het kerk-
koor van de Willibrordus Kerk op de 
Beukelsdijk. In die tijd zongen wij als 
kleine jongens bij de heer De Keyzer. 
Er is toen met het koor een radio 
uitzending geweest waarbij een elpee 
is opgenomen. Kan iemand mij verder 
helpen?

Fons Borst
Middellantweide 17
3223 NE Hellevoetsluis
------------------------------------------------

Boeken- en rommelmarkt
Zaterdag 28 mei is er voor de zesde 
keer boeken- en rommelmarkt rond 

de Wilhelminakerk te Slikkerveer. 
Om deze dag  tot een succes te maken 
moet er weer een mooie voorraad 
boeken, kleding, speelgoed, potten en 
pannen, gereedschap en huishoudelijke 
artikelen worden opgebouwd met 
uitzondering van pc’s, beeldschermen 
en meubelen. Inleveren van de spullen 
kan elke maandagavond van 19.00 tot 
20.00 uur aan de Bourgondischelaan 1 
te Slikkerveer. Op afspraak kunnen ook 
spullen bij u worden opgehaald. Hier-
voor kunt u bellen naar 0180-413114 
en 411335.
------------------------------------------------

Broer van opa Van den Berg
Ik ben op zoek naar familieleden van 
een broer van mijn opa Cornelis Adri-
anus van den Berg, roepnaam Kees. 
Deze broer is geboren in Dordrecht en 
later verhuisd naar Rotterdam en woon-
de – dacht ik - in de Batavierenstraat. 
Hij was werkzaam als machinist op een 
locomotief bij de spoorwegen. Ik ben 
namelijk bezig met een stamboom en 
kom nog wat gegevens te kort. Hij had 
kinderen en volgens mijn vader hadden 
die in Rotterdam een sportschool. Elke 
informatie is welkom.

M.V.G. John van den Berg
J.berg488@chello.nl
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Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
o	 Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
 Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:

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

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

Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
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Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

Hermes Ulo
Omdat er op de oproep van 11-1-2011in De Oud-Rotterdammer nog niet 
zoveel reacties zijn ontvangen, plaatsen wij nu een foto van klas 2b van de 
Hermes Ulo uit 1960-1961. Wij hopen dat wij nu meer reacties ontvangen. 
Misschien is het leuk om toch nog een reünie te organiseren.

Bep den Haan en Rine Noordegraaf
haan-c@telfort.nl
 0180318375
noord534@planet.nl

Oproepjes
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Aad en Fie van Vliet
Ik ben op zoek naar Aad en Fie van Vliet. Aad was indertijd onze drummer 
bij ‘The Singing Ambassadors’, in de jaren zestig een zang- en muziekgroep 
van de VEG-Rotterdam. Ik (Jan) was toen dirigent van het koor en we 
hebben met Aad heel wat plezierige avonturen (avonduren…) beleefd. We 
hebben zelfs twee LP’s  met de groep opgenomen en Aad drumde erbij dat 
het een lieve lust was! Indertijd woonden Aad en zijn vrouw Fie in Schie-
dam. Op de foto v.l.n.r. Henk Hempenius, Lydia Beek, Peter de Jong, Hans 
Muis, Henk Dik, Evert Fortuin, Aad van Vliet en Marinus de Neef.  Wie kan 
helpen?

Jan Visser
(janvisser1940@gmail.com)
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Puzzel mee en win !!! Met de nieuwe puzzel hebben we als prijs voor drie 
winnaars de magnifieke luisterbox ‘De Tweede 
Wereldoorlog in Nederland’. Daarin schetsen zes 
historische specialisten een nieuw en verhelderend beeld 
over Nederland in de Tweede Wereldoorlog. De box is een 
uitgave van uitgeverij Veen Magazines en het Historisch 
Nieuwsblad en is te koop in de winkel voor 49,95 euro.

U kunt uw oplossing 
VOOR WOENSDAG 11 MEI 2011 
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

Aprilletje zoet, brengt wel eens een witte hoed. Behalve in 2011. Wat een heerlijk voorjaar. Wat is Nederland dan 
mooi. Op de fiets langs De Rotte of wandelend over De Zwaan of door het Kralingse Bos. De zon maakt mensen 
vrolijker en toleranter. Laten we hopen dat als u dit stukje in mei leest, de weergoden ons nog steeds goed gezind 
zijn. Zeker tegen de tijd dat we op vakantie gaan. Daar had de vorige slagzin ook alles mee te maken. De uitkomst 
van de puzzel van 19 april luidde:

Waar gaan we heen op vakantie?
De volgende inzendingen worden beloond met een CD van The 3 Jacksons:

H.J. Leening, M. Peperkamp, J. Rietveld, H.Gijswijt, W.Y.Faber

Horizontaal
1. hoenderachtige vogel;  7. klein knaagdier; 12. rivier in Portugal; 13. vaarwel; 
14. boomsoort; 15. heden; 17. Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (afk.); 
19. grafsteen; 21. voorzetsel; 22. meisjesnaam; 24. roofvogel; 27. slaapplaats; 
28. walm; 30. insect; 31. internationale arbeidsorganisatie (afk.); 32. halfaap 
uit de familie der maki’s; 33. modegek; 35. tor; 37. nagerecht; 38. voedertrog; 
41. lagere landbouwschool (afk.); 42. jeugdig persoon; 44. heldendicht; 46. 
verlegenheid; 47. haarloos; 48. kleine kreeftensoort; 49. grote kraaiachtige 
vogel; 50. militair voertuig; 52. taaie grondsoort; 54. grote (drink)beker; 56. 
schil (vel); 58. varkensvet; 61. grote toeloop; 62. sleeën; 64. plaats in Bra-
zilië (afk.); 65. niet wijd (smal); 67. godin der verblinding; 68. vordering; 70. 
vette mist; 72. verpakkingsmiddel; 73. langzaam voortgaand dier; 76. paraplu 
(afk.); 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. wintervoertuig; 79. restje opge-
warmd eten; 81. familielid; 82. insect; 83. monopoly-straat; 84. heidemeer; 86. 
zoogdier met lange nek; 87. vrouwelijk roofdier.

Verticaal
1. zangvogeltje voor in huis; 2. laus deo (afk.); 3. omhulsel van de graankor-
rels; 4. op enig moment; 5. de aandacht vestigen (klemtoon); 6. schaakstuk; 
7. soldaat van de (lichte) cavalerie; 8. handelsteken (label); 9. baardje; 10. 
te koop (afk.); 11. groot hertachtig dier; 16. United Nations Organisation 
(afk.); 18. familielid; 20. Electric Light Orchestra (afk.); 21. Europeaan; 23. 
zacht (Engels); 25. insectenetend zoogdier; 26. smerig; 27. betrekking; 29. 
bekende zeevis; 32. vliegend dier (vampier); 34. bierkraan; 36. insect met 
volkomen gedaanteverwisseling; 37. bewegingsorgaan van een vis; 39. muze 
van het minnedicht; 40. schietpatroon; 42. planter (kweker); 43. verdieping; 
45. vruchtennat; 46. bitter vocht; 51. European Article Numbering (afk.); 53. 
roem; 54. marterachtig roofdier; 55. stoel zonder leuning; 56. groentesoort; 
57 verdriet; 59. moerasgrond; 60. hagedisachtig dier; 62. plaats in Grieken-
land; 63. smeerdopje; 66. binnenvaartuig; 67. tennisterm; 69. plaaggeest; 71. 
boomsoort; 73. pantoffel; 74. half warm; 75. jongensnaam; 78. bladgroente; 
80. biljartstok; 82. vrouwelijk (afk.); 85. windrichting (afk.).

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.

Rijnmond Hoogvliet Sport 
50 jaar! 
Het jaar 2011 is een belangrijk jaar voor 
voetballend Hoogvliet. De Hoogvlietse 
voetbalvereniging Rijnmond Hoogvliet 
Sport viert haar 50 jarig jubileum. Dit 
jubileum zal gepaard gaan met een groot 
scala aan activiteiten op 2, 3 en 4 juni. 
Rijnmond Hoogvliet Sport is een fusie 
tussen twee Hoogvlietse voetbalverenigin-
gen, te weten sv Hoogvliet opgericht in 
1934 en sv Rijnmond opgericht in 1961. 
Donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) staat 
volledig in het teken van de jeugd. Vanaf 
10.00 uur staat er een compleet voet-
baldorp op het complex van Rijnmond 
Hoogvliet Sport. Op vrijdag 3 juni is er 
vanaf 16.00 uur een “meet en greet”voor 
bestuurders, oud bestuurders etc op uitno-
diging. Vanaf 20.00 uur volgt een officiële 
receptie. Op zaterdag vanaf 14.00 uur is 
er de reünie voor (oud)spelers, trainers, 
stafleden etc. Het gehele jubileum wordt 
afgesloten met een fantastische feestavond 
vanaf circa 20.00 uur. Denkt u in aanmer-
king te komen voor de “meet en greet” of 
reünie? Meld u dan aan via onze website.

www.rijnmondhs.nl
06-40298848

Reünie bleekneusjes
Voor alle (ex) bleekneusjes en (ex) werk-
nemers die vroeger in de vakantiekolonie, 
later kinderhuis Sint Antonius Heereweg 
114 te Bakkum gemeente Castricum heb-
ben verbleven of gewerkt.  0p 9 juli 2011 
is de officiële sluiting van het tegenwoor-
dige Kinderhuis in Castricum. Een reünie 
voor “ex-bleekneusjes” is onderdeel van 
de festiviteiten. Ook is er Bakkumhyves 
met 173 namen. Ook bezit ik nog 35 

namen. De oudste is daar geweest in 1939 
en de jongste is onder de 30 jaar.
Ook staan er 266 foto’s op: http://antoni-
usst.hyves.nl/

Truus Knijnenburg
tamar_no1@hotmail.com
---------------------------------------------------
Strijensestraat
Ik ben geboren en getogen in de Strijen-
sestraat en in 1969 geëmigreerd naar Zuid 

Afrika. Ik bezocht de ambachtschool op 
de Hillevliet van 1956 -1958 en werkte 
bij mijn vertrek bij Willem Everts. Ik 
zou heel graag nog iets willen horen van 
buren, oud collega’s en schoolgenoten of 
andere bekenden. 

Henk Stuivenberg    
621 bombanistr Elarduspark
Pretoria  0181, Zuid Afrika.
stuivi@mweb.co.za

Mandoline orkest DE GASTEN
Wij zoeken met spoed mensen die graag 
muziek maken  Wij zoeken een man of 
vrouw die gitaar, mandoline of ukulele  
spelen . Bij voorkeur een wat ouder 
iemand. Voelt u aangesproken, neem dan 
contact op.

L.v.Bever  
010 4808841
vanbever@telfort.nl

Bevrijdingsfeest 
Duizendschoonstraat
In de Duizendschoonstraat was het direct na de bevrijding, zoals overal in 
Rotterdam, groot feest. Ik ben nieuwsgierig of er nog lezers zijn, die zichzelf 
herkennen op de foto en het misschien leuk vinden om als vroegere jeugd 
van deze straat, elkaar nog eens te ontmoeten. Ik ben benieuwd.

J.J. van der Rijst
Ganzekant 15
2995 VC Heerjansdam.
Tel.: 078-6772606
E-mailadres: j.vander.rijst@hetnet.nl
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Stichting Humanitas 

Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
Tel.: 010 - 461 51 00

Email: info@stichtinghumanitas.nl 
Web: www.stichtinghumanitas.nlHumanitasnieuws

Wonen bij Humanitas? 
010 - 461 51 24
Werken bij Humanitas? 

010 - 461 51 51
Vrijwilliger bij Humanitas? 
010 - 461 52 48

Ook in het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk staan 
vrijwilligers weer borg voor plezier bij de zorg

Vrijwilliger bij Humanitas... 
vast en zeker iets voor u! (2) 
2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Dit jaar 
is een initiatief van de Europese Raad van Ministers en is een 
podium waarop Europa alles wat op dit gebied gebeurt in 
de schijnwerpers zet. Humanitas zet daarbij natuurlijk óók 
haar beste beentje voor.  In deen aantal nummers van De Oud-Rotterdammer zetten wij 
de diverse mogelijkheden om vrijwilligerswerk bij Humanitas te doen in de schijnwerpers. 
Vorige keer kon u lezen over  Aktie Frisse Lucht  en Buddyzorg, deze keer besteden wij 
aandacht aan Het ‘Maatjesproject’ en ‘Steun bij verlies en rouw’.

Special Vrijwilligers (2)

Geen hospitalisering
De goede toegankelijkheid en 
de multifunctionele voorzie-
ningen bevorderen dat ook 
velen ‘van buiten’ de Humani-
tasvestigingen bezoeken.
De aanwezigheid van wijkbe-
woners en ook vrijwilligers bij 
Humanitas bevordert de gees-
telijke vitaliteit en de wens 
van de bewoners zelf iets te 
doen of te ondernemen. Zon-
der deze 
vrijwilligers 
b e s t a a t 
de kans 
op hospi-
t a l i s e r i n g . 
Mensen ra-
ken dan zó 
gewend aan 
v e r z o r g i n g 
dat men zich 
d a a r b u i t e n 
moeilijk meer 
kan handha-
ven.

Eigenwaarde
De vrijwilligers 
vormen dus een 
belangrijk on-
derdeel in de ou-
derenzorg. 
Zij zorgen 
immers o.a. 
voor ont-
spanning 
en recre-
atie. Dat 
is niet 
a l l e e n 
voor ie-
dereen 
e e n 
p r e t -
t i g e 

afwisseling in het dagelijkse 
leven, maar versterkt ook de ei-
genwaarde. Bezig zijn met zaken 
die je leuk vindt, werken met je 
handen, creatief zijn, wandelen 
in de natuur, koffie drinken met 
een goede bekende. Kortom: ei-
genlijk gewone dingen die het 
leven aangenaam maken, maar 
zonder de inzet van velen vaak 
niet mogelijk zijn.

Maatschappelijke
dienstverlening
Niet alleen voor ouderen, maar 
ook op het terrein van de maat-
schappelijke dienstverlening 
werkt Humanitas met gemoti-
veerde, sociaal ingestelde vrijwil-
ligers, die onmisbaar zijn bij hulp-
verlening aan mensen die om de 
een of andere reden, vaak buiten 

hun schuld, maat-
schappelijk in de 
knel zijn gekomen.

Eén familie
Bij Humanitas in 
Rotterdam zijn 
duizenden vrij-
willigers actief. In 
de reguliere zorg 
ontbreken vaak 
welzijnselemen-
ten die in de 
Humanitasvisie 
onontbeerlijk 
zijn. Natuurlijk 
doen we er iets 
voor terug. 
De vrijwilliger 
hoort er als 
b e l a n gr i j k e 
medewerker 
helemaal bij. 
Cliënten, fa-

milie, vrijwilligers en personeel 
vormen één ‘extended family’. 

Het is altijd 
zinvol werk 
in een brui-

sende omge-
ving.

Maatwerk
Niet iedere vrij-
williger zoekt 
hetzelfde en de 

motivatie van 
waaruit men vrij-
willigerswerk wil 
verrichten kan 
sterk verschillen. 

Niet al- leen voor een ander 
willen zorgen kan de drijfveer 
zijn, maar bijvoorbeeld ook aan 
de persoonlijke ontwikkeling 
willen werken door werkervaring 

Elke veertien dagen vindt u op deze achterpagina berichten over de 
dienstverlening van Humanitas, over het wonen en werken en de 
nieuwste ontwikkelingen. Nadere inlichtingen over Humanitas, een 
vraag of misschien een tip? Bel 010 - 461 53 47. Bel voor informatie 
over huren Humanitas woonmakelaar Coby Bosker: 010 - 461 51 24 
en over kopen Harry Scheffers: 010 - 461 52 67

Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011

Humanitas en A&G Thuiszorg
sluiten overeenkomst 

 

Humanitas en A&G ThuiszorgHumanitas en A&G Thuiszorg

Deze maand tekenden de directie van A&G Thuiszorg, dat haar 
kantoor heeft in Rotterdam-Zuid, en de bestuurders van Stichting 
Humanitas Gijs Kempen en Rob van Damme) een onderaannemers-
contract. De overeenkomst omvat de levering van AWBZ-thuiszorg 
aan met name Spaanstalige cliënten. Humanitas hoopt op deze 
manier ook deze Rotterdammers naar tevredenheid zorg en dien-
sten te kunnen leveren.
Op de foto geheel links mevrouw Muzo en geheel rechts de heer De 
Boer, beiden van A&GThuiszorg, en in het midden de heren Kem-
pen en Van Damme, beiden Humanitasbestuurders.

Vrijwilligers van het Maatjesproject 

bieden kortdurende, praktische en 

sociale ondersteuning aan men-

sen met een ernstig chronische of 

levensbedreigende ziekte. In de 

regel gaat het om ontspannende, 

alledaagse activiteiten, waarbij het 

centrale doel is het isolement van 

de deelnemer te doorbreken. De 

deelnemers aan het project zijn 

mensen die geen beroep kunnen 

doen op familie of vrienden.

Het maatjesproject koppelt een 

vrijwilliger één-op-één aan een 

deelnemer en neemt daarbij ieders 

wensen en mogelijkheden als uit-

gangspunt.

Bij een maatje staan menselijke 

kwaliteiten centraal, zoals warm-

te, tijd, nabijheid, respect, humor 

en begrip. Het maatjesproject 

biedt begeleiding per activiteit 

en eenmaal per twee maanden is 

er een gezamenlijke bijeenkomst 

met andere maatjes.

Maatje worden? Bel  Joke Veraart: 

010 - 425 01 04 of mail: jveraart@

stichtinghumanitas.nl

Het MaatjesProject

op te doen kan het uitgangspunt 
zijn. Ons uitgangspunt is dan ook 
maatwerk, zowel voor vrijwilliger 
als cliënt. We beginnen niet met 
een takenpakket, waarbij we de 
passende vrijwilligers zoeken. 
Ons vertrekpunt is de vrijwilliger, 
met zijn capaciteiten, behoeften 
en motieven. De een zoekt een 
zinvolle bezigheid,        de ander 
heeft behoefte aan contacten, wil 
ergens bijhoren. Een volgende is 
werkloos, zoekt naar een nieuwe 
baan en wil in de tussentijd zijn 
deskundigheden op peil houden. 
Weer een ander geeft het voldoe-
ning om te zorgen voor een pret-
tige en gastvrije sfeer voor een 
groep. Kortom: het moet leuk zijn 
voor de cliënt, maar óók voor de 
vrijwilliger! We zijn pas tevreden 
als iedereen er beter van wordt!

Werk dat bij u past
Vrijwilligers kunnen bij Huma-
nitas dus kiezen uit een zeer ge-
varieerd aanbod van werkzaam-
heden. Sterker nog: we zoeken 
met u naar werk dat bij u past. 
Natuurlijk krijgt u een onkosten-
vergoeding, WA-verzekering en 
mogelijkheden voor scholing 
en begeleiding. In al onze vesti-
gingen is er ieder jaar een fees-
telijke vrijwilligersdag.Voor onze 
cliënten zijn wij altijd op zoek 
naar nog veel meer van deze uit-
blinkers. Hiernaast weer een paar 
voorbeelden van onze activitei-
ten. Een volgende keer méér!

Belangstelling?
Willt u als vrijwilliger aan de 
slag? Dan kunt u op de site van 
Humanitas (www.stichtinghu-
manitas.nl) zoeken naar leuk, 
aansprekend vrijwilligerswerk 
bij de Stichting Humanitas. De 
keuze is groot en de mogelijkhe-
den zijn uiteenlopend.
Vrijwilligers bij Humanitas ver-
richten hun taken bij individuele 
cliënten of groepen cliënten en 
het werk valt in grote lijnen uit-
een in vrijwilligerswerk bij spe-
cifieke projecten maatschappe-
lijke dienstverlening en vrijwil-
ligerswerk in de vestigingen van 
Humanitas (ouderenzorg) Het 
vrijwilligerswerk geeft vele men-
sen regelmatig een heleboel vol-
doening. Heeft u ook interesse in 
de talrijke mogelijkheden die dit 
werk biedt? Wilt u zich als vrij-
williger bij Humanitas inzetten? 
Vraag vrijblijvend informatie:
010 – 461 53 47, mail naar vrij-
willigerswerk@stichtinghuma-
nitas.nl of kijk op
www.stichtinghumanitas.nl

Het project ‘Steun bij Verlies en 
Rouw’ zet zich in om mensen die 
een dierbaar persoon hebben ver-
loren te ondersteunen bij de ver-
werking van het verlies. Mensen 
willen graag met een onafhankelijk 
persoon praten over wat ze door-
maken. De Stichting Humanitas 
biedt zowel individuele trajecten als 
groepsbijeenkomsten. De werkwij-
ze is afhankelijk van de doelgroep. 

Bij kinderen en jongeren maken 
we veel gebruik van creatieve 
middelen, bij volwassenen ver-
loopt de ondersteuning meestal 
in gespreksvorm. De doelgroe-
pen zijn: kinderen, jongeren en 
volwassenen.Pieter de Hoochweg 1103024 BH  RotterdamTelefoon: 010 - 425 01 99Email: sbr@stichtinghumanitas.nl

Steun bij Verlies en Rouw
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