
  Met bouwjaar 1949 heb ik 
gelukkig van de oorlog zelf 
weinig tot niks meegekregen. 
Toch waren er in mijn jeugd 
nog genoeg aanwijzingen 
naar die tijd in Rotterdam. 
Alleen ik herkende dat nog 
niet op jonge leeftijd. Zo 
sleeden we bij de Westzeedijk 
in de wintermaanden van de 
dijk, maar gleed je naast de 
bunker het hardst. De bunker? 
Het zei me weinig; ja, je kon 
er schuilen in een oorlog, 
maar je stond daar eigenlijk 
niet bij stil als jong knulletje. 

  Zo is de betekenis van de naam tank-
val, het vijvertje achter de Energiehal 
aan de kant van de Westzeedijk waar 
we zaten te vissen, pas veel later tot 
me doorgedrongen als een erfenis van 
de oorlog. Het was een naam zoals 
zoveel andere aanduidingen van plek-
ken waar we speelden of afspraken. 
“Waar zijn de anderen?” “Oh, bij de 
beer!” De beer was een verhoging op 
de hoek van de woning, precies op 
de punt van de Rochussenstraat en de 
Breitnerstraat waar ik woonde.

    Waarom dat punt de beer heette of 
waar die naam vandaan kwam? Ik had 
geen idee en het interesseerde me ook 
niet. We speelden er gewoon graag en 
je trof er je vriendjes. Pas veel later 
begreep ik dat daar een tandarts De 
Beer zat. Tja, logisch natuurlijk. Net 
zoals die naam tankval. Een diep gat 
in de grond, zodat een tank daar vast 
kwam te zitten, begreep ik later.

     Broederdienst 
Ach, met het leger heb ik helemaal 
geen ervaring. Ik had twee oudere 
broers, dus hoefde niet te dienen in het 
leger en werd niet voor mijn dienst-
plicht opgeroepen.
Nou ja, ik kreeg wel een brief van 
burgemeester Thomassen dat ik was 
ingeschreven voor de dienstplicht, 
maar vanwege de broederdienst de 
titel ‘buitengewoon dienstplichtige’ 
kreeg.
Ach, ik had het land graag gediend, 
maar ze zaten dus niet echt op me te 
wachten, neem ik aan. Ook goed, was 
ik daar mooi van af.
Maar ze waren me niet vergeten. Een 
paar weken later kreeg ik een brief 

van de commissaris van politie in Rot-
terdam. Of ik me daar als vrijwilliger 
wilde aansluiten.

Tja, in die tijd was de politie een 
instantie waar je helemaal niks mee te 
maken wilde hebben. Ik liep toen nog 
met mijn haar over de schouders en 
bezocht met veel plezier verschillende 
popfestivals, zoals de drie dagen in het 
Kralingsebos en Pinkpop in Geleen. 
En dat onder het genot van een lekker 
stickie. Nee, die politie was een ver 
van mijn bed show en ik heb netjes 
bedankt voor de eer.

 Bescherming Bevolking 
Maar ze vergaten je niet hoor, daar in 
Den Haag. Een paar weken later lag er 
een brief op de mat van de dienst Be-
scherming Bevolking van Rotterdam 
en of ik me maar een week later wilde 
melden in een oud gebouw aan de 
Insulindestraat 238 in Rotterdam. Daar 
kreeg ik een grijs uniform aangemeten 
inclusief twee superzware hoge schoe-
nen, gelijkend op soldatenkistjes en 
een platte helm en werd ik ingedeeld 
bij de ambulancedienst.

Ingelijfd als chauffeur GTE bij de 
kringnoodwacht van de A-kring 

Bescherming Bevolking Zuid-Holland 
c. Nou, dat leek me wel wat. Ik was 
al vrachtwagenchauffeur in die tijd en 
wat scheuren op een ambulance was 
best een leuke nieuwe uitdaging.
In dat grijze uniform van de BB 
voelde ik me knap opgelaten met die 
zware kistjes en die platte helm die 
constant van mijn hoofd dreigde te 
glijden.

   Aflopende zaak 
De BB stelde in die tijd nog 
nauwelijks wat voor en was een 
afl opende zaak. Geld werd er niet 
meer voor uitgetrokken en als reserve 
Ambulance-Chauffeur heb ik nooit 
een ziekenwagen gezien. Wel een ou-
derwetse houten draagbaar, waarmee 
we denkbeeldige gewonden moesten 
vervoeren en de grootste lol mee 
hadden om vrijwillige slachtoffers 
van rampen over barrières van touw 
te tillen, waarbij de vrijwilligers bijna 
van die baar gleden en echte slachtof-
fers werden. Samen met nog meer van 
dat langharig werkschuw volk die net 
als ik nou niet echt zo gemotiveerd 
waren.

Dat kwam ook door de desolate 
omgeving van dat oude gebouw en 

de gebrekkige middelen die we tot 
onze beschikking hadden. De centjes 
waren duidelijk op bij deze dienst. 
Toch deden we heus wel ons best er 
wat van te maken. Maar ik denk dat ik 
er hooguit zo’n drie keer ben geweest 
en nooit verder kwam dan dat oude 
lokaal. De mooie verhalen van oudere 
bb’ers over een mooie hindernisbaan 
met grote oefeningen ten spijt.
En toen was het over.

     Buurtpreventie 
Er lag opeens weer een brief op de 
mat en deze keer met de melding dat 
de dienst was opgeheven en ik mijn 
spullen kon inleveren. Ach, achteraf 
was de vrijwillige politie misschien 
niet zo gek geweest, maar daar zouden 
mijn toenmalige vrienden wel heel 
vreemd van opgekeken hebben. Zoiets 
deed je gewoon niet in die tijd.
Maar tijden veranderen en, oh wonder, 
nu loop ik bijna dagelijks in een gele 
jas mijn rondje door de wijk voor de 
WhatsApp buurtpreventie. Het kan 
verkeren.

    Wim van der Klein
06-26305876
klein2@zonnet.n     
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 BB'ers met brancard   

Grafstenen • Reinigen • Restauratie • Rotsen • Vervolginscriptie verzorgen

Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel • Tel. 010 75 28 837

Neem een kijkje in het gastenboek op onze website voor referenties.
www.andersgedenkmonumenten.nl

Betaalbaar, creatief, persoonlijk door passie gedreven
e verzorgen

Betaalbaar, creatief, persoonlijk door passie gedreven
Bezoek onze 
showroom 
op afspraak

Gratis parkeren Tel. 0180-820244
Bel Sylvia Blom
Adverteren?
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Kom ontdekken, beleven, doen
vakantiebeurs.nl
Kom ontdekken, beleven, doen

Koop nu je
kaartje online
met korting!

Zoekt u personeel, denk dan aan een 50 Plusser!!!
Plaats een personeelsadvertentie in De Oud-Rotterdammer. Vele tienduizenden 50 plussers lezen elke 14 
dagen ons blad ( totale oplage 122.000 met een bereik van 338.880 lezers) en velen van hen zijn gemoti-
veerd en willen ( weer)  aan de slag.

Plaats een personeelsadvertentie 
in De Oud-Rotterdammer
Voor uw bedrijf, instelling of stichting. 
Ook voor vrijwilligers is de Oud Rotterdammer een prima krant 
om u wensen en behoefte  onder de aandacht te brengen. 

Geïnteresseerd?  
Bel dan met ons vraag naar Sylvia Blom 
tel. 0180-820244



Wanneer een mens werkelijk honger 
heeft, doet hij dingen, die hij normaal 
niet in zijn hoofd zou halen. Een 
duidelijk voorbeeld is de oorlogswin-
ter van 1944. Na de spoorwegstaking 
begon de narigheid. Er kwam steeds 
minder voedsel naar de grote steden en 
weldra was het levensmiddelenpakket 
van een hele week in een schoenen-
doos te vervoeren.

Alles verstookt
Toen het kouder werd, begroeven de 
meeste mensen hun beschaving en 
hakten hout, waar het maar mogelijk 
was. Meubelen, deuren, strijkplanken 
en alles wat maar hout bevatte, werd 
verstookt om het schamele eten te 
koken. Het was een ‘struggle for life’. 
Ieder probeerde aan voedsel te komen; 
hoe, dat gaf niets! Gouden sieraden, 
textiel, meubelen en allerlei andere 
waarde-artikelen vonden een weg naar 
de boeren, die er aardappelen, tarwe 
en bonen, maar ook suikerbieten en 
bloembollen voor teruggaven. De met 
moeite verkregen artikelen werden per 
fiets (met houten banden) of te voet 

naar huis gesjouwd. Veel voetreizigers 
namen handwagens of ander rollend 
materiaal mee, teneinde meer te kun-
nen dragen en vervoeren.

Zwarte handel
Hoe meer de winter vorderde, des te 
minder gaven de boeren en honger 
werd troef. De prijzen vlogen omhoog. 
Een mud tarwe: tweeduizend gulden. 
Een brood: dertig tot veertig gulden. 
Aardappelen die per stuk verkocht 
werden enzovoort. Dit zijn dingen, 
die alleen in een toestand als in 
1944 voorkomen. Veelal werd niets 
verkocht aan personen, die niet in 
de zwarte handel zaten. Want je wist 
nooit of je niet verraden zou worden!

Poes
Een, achteraf, vermakelijke geschiede-
nis was de volgende. Onze buurman 
was in zijn kelder zijn dagelijkse 
houtje aan het hakken. Plotseling een 
hevig lawaai en daar kwam hij achter 
onze poes aangerend. Ieder keek 
verbaasd naar hem. Wat was er nu 
weer aan de hand? Onze kat had bij 

de een of andere zwarthandelaar een 
groot stuk lever gestolen en wilde het 
gestolene in de kelder van de buurman 
opeten. Daar deze laatste echter ook 
met de scherpte van het hongerzwaard 
had te kampen, zag hij er niet tegenop 
de kat, zo nodig met geweld, de lever 
te ontnemen.

Schutting
Poeslief was helaas leniger en vlugger 

dan de uitgehongerde buur en vluchtte, 
met medeneming van de etenswaar, de 
schutting over. Zo ging het feest dus 
niet door. Ook niet voor mijn vader, 
die wel nog geprobeerd heeft een 
levertje mee te pikken.

Kieskeurig
Nu kijkt de buurman zelfs niet eens 
meer naar lever! Zo gaat het met 
mensen. Zodra de honger is verdwe-

nen, is een ieder weer kieskeurig. Men 
vergeet direct weer, dat men als een 
wild dier achter voedsel aanzat en er 
de gekste dingen voor deed. Aan een 
kant maar gelukkig ook!

Tom A.B. Foort
De Peppel 2
2935 SX Ouderkerk aan den IJssel

Honger is een scherp zwaard
In deze wintermaand denken veel ouderen nog wel eens terug aan 
die verschrikkelijke hongerwinter van 1944-1945. Tom A.B. Foort 
vond een opstel terug, dat hij schreef in 1947 in klas 4c van de Li-
banon hbs in Rotterdam. ‘Honger is een scherp zwaard’ luidde de 
titel. En die titel zegt reeds veel. Hij kreeg er toen een ‘7’ voor… 
en nu een publicatie in De Oud-Rotterdammer.
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U moet maar eens bij Snoek op de 
Meent gaan zoeken, zeg maar dat ik 
u gestuurd heb. Er zijn twee boeken 
uit, het eerste heet meen ik ‘Gouden 
Bergen’.
Jammer dat deze tijd van overvloed 
ook leidt tot uitwassen, het gevolg 
van wijd verbreide arrogantie van 
lieden die geen slechte tijden hebben 
meegemaakt, en alle weelde maar 
normaal vinden, helaas ja, dat is 
voornamelijk de jeugd, de goeden niet 
te na gesproken. Want evenals ik vindt 
u het toch ook niet normaal dat op een 
Oudejaarsavond, waar je iedereen zijn 
feestje gunt, dat er tijdens dat feestje 
voor twintig miljoen schade wordt 
aangericht? Dat de brandweer tientallen 
keren moet uitrukken? Dat er tientallen 
mensen worden gearresteerd? En het 
gekste van al, dat hulpverleners worden 

gemolesteerd?

Mag ik zelf ook nog even een vuur-
werkbommetje plaatsen? Waarom lezen 
wij niet wie dat zijn, de luitjes die met 
vuurwerk gooien naar nota bene ambu-
lancepersoneel? Het is heel erg, maar je 
maakt mij niet wijs dat dat Nederlan-
ders zijn. Zijn het soms figuren “met 
een niet-Westerse achtergrond”, zoals 
dat tegenwoordig zo schijterig heet. En 
als ik het mis heb, schrijf dat dan, dan 
kan ik mij alsnog gaan zitten schamen. 
En als het wel zo is, wordt het dan niet 
eens tijd dit feit onder ogen te zien en 
er iets aan te DOEN?! Waarom zijn er 
geen VERSTANDIGE mensen die deze 
dingen aansnijden?
En in het verlengde hiervan, de ar-
rogantie van de jeugd, en dan in mijn 
vak.

Ik luister naar de radio, dat is nog be-
perkt mogelijk voor wie niet houdt van 
rappers en hiphop en andere ellende, 
ja hoor, begin maar te roepen van 
“Ouwe lul!”, en ik val in een gesprek 
met een cabaretier en de interviewster, 
en die maken zich enorm vrolijk over 
een liedje van Seth Gaaikema dat ze 
laten horen. Dat is een liedje uit zijn 
begintijd, waarin hij speelt met namen 
van steden: 

Waar moet ik mijn ei bergen, zei de kip 
gedwee.
Waar moet ik mijn ei bergen, ‘k zit er nu 
maar mee.

Kan ik misschien bij u t’recht, of moet ik 
zoals u zegt
M’n ei maar bergen aan zee…

Ik vind dat best wel aardig, maar de 
jongelui vonden het bespottelijk. Nog 
een voorbeeld, want ik ken dat liedje:

Als ik met monniken dam joh, als ik met 
monniken dam,
Dan wordt het spel zo tam joh, dat ik 
steeds rotter dam.

‘k Ben eigenlijk een zwammer, dus wordt 

het minder tammer
Als ik als zwammer dam.

Andere voorbeelden:

“’n Boer die naar z’n zwijn dregt”, en
“Ik zag een hinde lopen” enzovoorts.

Nou hoef ik hier echt Seth niet te gaan 
verdedigen, onder ons gezegd, hij 
kon er eigenlijk niet veel van, maar 
heeft het heel ver geschopt en was een 
briljant tekstschrijver, maar ik weet 
bijvoorbeeld zeker dat onze jonge 
vrienden niet wisten dat het hier een 
parafrase betrof op een song van Perry 
Como, namelijk: “What did Della 
wear”, over de staat Delaware, en ik 
betwijfel ook of ze weten wie Perry 
Como was, maar er wel neerbuigend 
over doen.

Ach, weet u, de jeugd, ze weten niks, 
maar ze weten wel alles beter.

 

 

 

Daar gaan we dan…
Iedereen wens ik een gelukkig en gezond nieuw jaar toe. Laten 
we met z’n allen proberen er iets leuks van te maken. Dat moet 
toch te doen zijn, een beetje meer humor en niet alles zo zwaar-
makerig bekijken. Een beetje meer lachen, want als je de boeken 
leest van ik meen dat ze Annejet van Bergen heet, die over die ka-
rige tijd gaan die wij nog in de jaren vijftig hebben meegemaakt, 
en die zij absoluut niet idealiseert, dan drukken die je wel met 
de neus op het feit dat we allemachtig rijk zijn, rijker dan we ooit 
hadden kunnen denken.
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Bij gebrek aan hout werd hout uit slooppanden gehaald in de Hongerwinter, 1944.
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk  
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen 
bent u in onze winkels aan het juiste adres.

Stoffeerwerk  U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd 
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK  meubelen.
 
Leerbewerking  Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het 
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of 
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals  bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

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 door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een 
perfect zitcomfort. 
 
Senioren verhuizingen  Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude 
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien 
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan 
in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk  
en geheel vrijblijvende  
offerte vooraf!

55+
KORTING

Bel voor meer informatie of een  
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577

Miedema & zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05

Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76

Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27

Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

W I J  Z I J N  E R  O M  U  T E  H E L P E N

Uitvaart Zorgcentrum 
van der Kraan
Oudedijk 114 Rotterdam 
telefoon (010) 41 32 582
www.uzk.nl

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

We regelen iedere uitvaart 
met zorg en respect

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door de 

kleine details. Door aandacht en kennis van zaken. 

Door rust en planning. 

Met een historie van 85 jaar weten de mensen van 

Van der Kraan als geen ander, dat een uitvaart 

moet worden omringd met  zorg en respect.

 Joseline Pameijer
U I T VA A R T V E R ZO R G S T E R
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 Ken je dit nog? Het is 1966 en in de Maashaven komt een lading binnen met een product dat sindsdien 
gemeengoed is geworden. Weet u waar het om gaat? En waar het vandaan kwam? Heeft u zelf in de haven 
gewerkt, bijvoorbeeld bij het laden en lossen of kunt u er meer over vertellen? Laat het ons weten, want 
we zijn weer razend benieuwd welke verhalen en anekdotes er allemaal schuilgaan achter deze foto. Stuur 
uw verhalen naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt ook 
reageren via www.deoudrotterdammer.nl. Daar is de foto ook groter (beter) te zien.

    ,   

  Fred Mink: “Dit is de sloop van het ‘oude’ pand 
van C. Jamin. Na Jamin werd het pand nog een 
tijdlang gebruikt door de CHV, Centrale Handels 
Vennootschap. Dit was een groothandel in keu-
kens, pannen van het merk Skultuna (zilver met 
rode deksel) en Frimatic koelkasten, die toen in 
alle kleuren, zelfs zwart, leverbaar waren. Klein 
elektrisch, met merken als General en Hitachi. Ze 
hadden zelfs al Japanse tv’s, die in een meubel 
zaten. Groot waren ze ook in Centrale verwar-
ming, onder andere DSV ketels en alle benodigd-
heden voor de installatie, zoals branders, pompen, 
meters en dergelijke. Het was een groothandel, 
die zijn tijd ver vooruit was.
Helaas stopte het bedrijf in ongeveer 1966. Boven 
de CHV bevond zich een sigarettenfabriek, waar 
onder meer de merken Navy Club (dus niet Navy 
Cut, dat ook bestond) en, speciaal voor de dames, 
Rosita sigaretten werden gemaakt, die een beetje 
ovaal waren.
De voorkant van het pand was aan de Gene-
raal v.d. Heijdenstraat en zat nagenoeg óp het 
veemarktterrein. De koeien en paarden moesten 
zelf naar het nabijgelegen slachthuis lopen (ging 
overigens niet altijd goed, ze wilden niet altijd). 
Aan de achterkant van het pand was de Hugo 
de Grootstraat. Met de afbraak van het pand is 
een stuk Rotterdamse geschiedenis, C. Jamin, 
verdwenen.”

    Ruud Kuipers: “Dit is de fabriek van Cornelis 
Jamin, die in 1878 vanuit Noord-Brabant naar 

Rotterdam kwam. Hij is begonnen als banketbak-
ker. En met succes, want hij kon in 1888 zijn 
Zuid-Hollandsche stoomfabriek van koek, banket, 
chocolade en suikerwerken openen in een pand 
tussen de Hugo de Grootstraat en de Generaal van 
der Heijdenstraat.
Er hebben in de loop van de jaren duizenden 
mensen gewerkt, met name jonge meisjes. Na 
de Tweede Wereldoorlog verdwenen een hoop 
bedrijven uit Crooswijk om plaats te maken voor 
woningbouw. Ook de fi rma C.Jamin moest weg 
en ze konden naar de Spaanse Polder, maar omdat 
ze het met de gemeente niet eens werden over de 
verhuisvergoeding, besloten ze te vertrekken naar 
Oosterhout in Noord-Brabant. In 1957 zijn ze 
weggegaan.
Daarna hebben er nog verschillende bedrijven 
gezeten, waaronder de fi rma Bertels Postorder-
bedrijf, waarbij ik in de jaren zestig gewerkt 
heb. In 1967 ging Bertels verhuizen naar de 
Gouvernestraat en in 1980 is de oude fabriek van 
C.Jamin gesloopt. Door sommige mensen ook 
wel als ‘sjamin’ uitgesproken.”

    Albert Weterings: “De foto no 179 is van de voor-
malige fabriek van Jamin. Als kinderen speelden 
wij daar dikwijls in de buurt. Mijn grootvader had 
een zadelmakerij op de Veemarkt, dichtbij de fa-
briek die ook uitkeek op de Hugo de Grootstraat. 
Naast de zadelmakerij zat de beeldenwinkel van 
Jutte. Aan de Goudse Rijweg; ze verkochten 
onder andere allerlei Christusbeelden en beelden 

van de apostelen.
“Als het beeld van Petrus was uitverkocht, ver-
kochten ze je zonder blikken of blozen in plaats 
daarvan een beeld van Paulus”, zei mijn vader 
altijd. Je kon het verschil toch niet zien.
Op de Veemarkt was het op marktdagen altijd een 
feest om daar rond te dwalen tussen de koeien, 
schapen en de paarden. Terug komend op de 
fabriek Jamin. Ik meen me vaag te herinneren dat 
er een loketje was waar je ijs en snoep kon kopen, 
direct ‘af fabriek’.”

    Rinus Anker: “Onderweg naar de heerlijke 
oliebollen van de familie Visser, op het pleintje 
van de Goudse Rijweg, even voor de zekerheid 
gekeken naar de Generaal van der Heidenstraat. 
En ja, aan die straat stond het pand van Jamin, dat 
op de foto reeds half afgebroken is.
De fi rma Kraaienbrink van de Admiraliteitskade, 
MAN-dealer, was de huisvervoerder van Jamin. 
Een van de dochters van Jamin was gehuwd met 
een Kraaienbrink. Een snoepje van eigen hand 
te vervoeren dus. Een van onze reeds vroeg 
overleden chauffeurs, Aat Zwanenburg, reed daar 
een route met een mooie MAN-koelwagen. Hij 
woonde later samen met de barjuffrouw van de 
Kamer van Koophandel van de Oostzeedijk op 
het Noordereiland aan de Prins Hendrikkade. 
In dezelfde hoek, aan de Van der Takstraat en 
Rosestraat, bezorgden we met de kerst ook de 
bestelde kerstletters en bout.
Als Feyenoord gewonnen had en de gehele ploeg 
Rotterdamse chauffeurs het vierde bij de Klok op 
de Beijerlandselaan hadden we op zondagavond 
nog wat te regelen, voordat alle vrachtauto’s 
weer ordelijk op weg waren. Mijn maatje bij 
WETRAM, Chris Daleman, vertelde mij dat hij 
op zondagmiddag regelmatig naar de jazzmuzi-
kanten in de kantine ging luisteren, die daar dan 
met hun bandjes optraden. Chris zijn moeder was 
de kantinejuffrouw bij Jamin.”

    Lenie Verhoeven-Willems: “Ik denk dat op deze 
foto de oude fabriek van C. Jamin te zien is, in 
de Rotterdamse volksmond ‘Sjamin’. Als kind 
woonde ik vanaf 1943, ik was toen 9 jaar, in een 
nieuwbouwfl at aan de Vondelweg, middenin de 
in 1940 gebombardeerde stad. En wij hadden een 
weids uitzicht over de ‘puin’. Zo konden wij ook 
de fabriek zien.

Ik was 11 jaar vlak na de oorlog en Jamin was 
de eerste zaak die ijs verkocht en wel via een zij-
muur waar een deur in was gemaakt. Dit was zo-
iets heerlijks, dit hadden we jaren niet geproefd! 
De wafels zonder en met chocolade waren meen 
ik vijftien en twintig cent en op mooie dagen 
stond er een lange rij.
Wij in ons gezin discussieerden dan wie er ijs 
ging halen, want je kwam namelijk altijd wel met 
een paar vlooien thuis, die toen nog welig tierden 
en die je dan weer moest zien te vangen. Maar… 
de zin in ijs won het altijd! Jammer dat de fabriek 
naar Brabant is verhuisd. Het was toch iets dat bij 
Rotterdam hoorde.”

    Reier Schot: “De foto is van de afbraak van de 
grote Jamin-fabriek. Het jaartal hiervan is bij mij 
niet bekend. De fabriek stond naast de veemarkt. 
Vanaf 1946 ben ik in de Herman Robbersstraat 
komen wonen. Als kind mocht ik soms een ijsje 
bij de fabriek halen; vanilleijs tien cent en met 
chocola vijftien cent.
Regelmatig stoven losgeslagen koeien en stieren 
naast Jamin door de Generaal van der Heijden-
straat. Alles en iedereen er achteraan om ze weer 
te vangen. Het laden en lossen van de dieren 
gebeurde ook naast de fabriek van Jamin. Van de 
leuke meisjes van Jamin weet ik niets, want daar 
was ik te jong voor…”

    Harry Schep: “In mijn jeugd heb ik nog een tijdje 
op gymnastiek gezeten en op weg daar naartoe 
kwam ik langs deze fabriek, vandaar dat ik het 
plaatje herken. Van de fabriek zelf weet ik weinig, 
maar ik denk dat iedereen van mijn leeftijd herin-
neringen heeft aan Sjamin. In de zomer kwamen 
de ijsverkopers met hun karretjes door de straten 
en dan was het altijd thuis bedelen of we een ijsje 
mochten kopen. Je was dan de koning te rijk als 
je een dubbeltje of vijftien cent kreeg. Daarmee 
kon je zo’n lekkere dubbeldik of zelfs een dubbel-
dik met chocola kopen. Die at je uit het papiertje 
of tussen twee wafeltjes, maar hoe je het ook 
deed, een knoeiboel werd het altijd. Vergeleken 
bij de huidige kwaliteit van het meeste ijs, vrees 
ik dat die ijsjes er niet aan konden tippen, maar 
het water loopt me nóg in de mond als ik eraan 
terugdenk.”

     

 IJsjes halen bij de fabriek van ‘Sjamin’   
  De foto in ‘Ken je dit nog nr. 179’ was voor veel mensen nog heel herkenbaar, ook 
al ging het om een gebouw dat er al jaren niet meer staat. De sloopfoto dateerde 
uit 1980. Het ging om het pand van de voormalige koekjesfabriek C. Jamin, door 
velen liefkozend ‘Sjamin’ genoemd. Later werd het pand ook door anderen ge-
bruikt. Volop herinneringen en anekdotes werden ons toegestuurd. Hieronder kunt 
u daar een selectie van lezen. 
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www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

BLONK
VERHUIZINGEN

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL

   
   
   
 

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

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 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,-

Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

*	Afvoer	restboedel	in	eigen	beheer.
*	Verwijderen	alle	denkbare	
	 stoffering	inclusief	lijmresten.

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij	doen	ook	
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 

e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl
KvK nummer 24448641

(bgg 06 158 204 71)

TUINMAN-STRATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
Gebr. Van Klaveren, 010 - 2210250

>  Alle soorten bestratingen
>  Ophogen & schoonmaken
>  Voor- en najaarsbeurten
>  Onderhoud &  snoeien
>  Wij kunnen ook voor alle  

materialen zorgen

>  Afvoer van het vuil
>  Duidelijke prijsopgave
>  Garantie op al ons werk
>  Onderhoud al vanaf  

€ 30,- per maand 

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.



  Ik heb een neef geld geleend. 
De afspraak was (op papier) 
dat hij na een jaar iedere 
maand een deel zou aflossen. 
We zijn nu twee jaar verder 
en ik heb nog geen cent ge-
zien. Wat doe ik? 

  Om te weten wat u moet doen, is het 
van belang wat u heeft afgesproken 
met uw neef. U geeft aan dat u een 
schriftelijke overeenkomst van schul-
digerkenning heeft. Daarin moet - als 
het goed is - staan wie van wie welk 
bedrag heeft geleend, wanneer er 
afgelost wordt en welke rente vergoed 
wordt over het geleende bedrag en 
tenslotte wat te doen als de schulde-
naar de overeenkomst niet nakomt.
Zorg - voordat u stappen onderneemt 
- dat in ieder geval uw bewijslast in 
orde is. Dus verzamel de offi ciële 
ondertekende overeenkomst en het 
bewijs dat het geld daadwerkelijk is 
overgemaakt of overhandigd.

     Wanprestatie 
Omdat uw neef na een jaar niets heeft 
afgelost, is hij nalatig en is er sprake 
van wanprestatie. Een goede eerste 
stap om het probleem op te lossen, 
lijkt een gesprek over de oorzaak van 
het niet terugbetalen. In dit gesprek 
kunt u nakoming of ontbinding van 
de geldleningsovereenkomst aan de 
orde stellen en zonodig een schade-
vergoeding.
Afhankelijk van het resultaat kunt u 
dan de afl ossingen en rente aanpassen 

of hem offi cieel in gebreke stellen, 
zodat u - als het nodig is - naar de 
rechter kunt stappen. Leg afspraken 
of verzuim steeds vast en informeer 
de schuldenaar per aangetekende post 
over de nieuwe afspraken of vervolg-
handelingen.

   Juridisch circuit 
Komt u met gesprekken niet verder of 
worden toezeggingen gedaan, maar 
gebeurt er feitelijk niets, dan is het 
tijd voor de volgende stap. U komt 

dan in het juridisch circuit terecht. 
Een advocaat of jurist kan uw neef 
tot de orde roepen en vervolgens kan 
de rechter, als tot de orde roepen niet 
helpt, recht spreken. In sommige ge-
vallen (onder meer afhankelijk van de 
grootte van het bedrag) kunt u dit wel-
licht ook zelf bij de rechter aanhangig 
maken. Legt de schuldenaar ook het 
vonnis van de rechter naast zich neer, 
dan is beslaglegging mogelijk. Laten 
we hopen dat het zover niet hoeft te 
komen.

   Erfenis 
Geld lenen aan een kind, familielid of 
vriend is vaak goed bedoeld, maar als 
terugbetaling stokt, is terugeisen van 
het uitgeleende geld niet altijd gemak-
kelijk. Het zet de familieverhoudingen 
op scherp en vriendschappen onder 
druk. Weet dus goed wat u doet als u 
in eigen kring leningen verstrekt. Is 
een kind of toekomstig erfgenaam de 
schuldenaar, overweeg dan de terug-
betalingen te stoppen en neem in uw 
testament op dat deze openstaande of 
kwijtgescholden lening deel uitmaakt 
van zijn/haar erfenis. 

 Uitgeleend geld komt niet terug   
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  Passend verzorgingsniveau 
Het komt voor dat een echtgenoot of 
geregistreerd partner in het testament 
van de eerstoverledene is onterfd. 
Soms is dat zo met elkaar afgespro-
ken, soms is dit een totale en on-
aangename verrassing. In dat laatste 
geval kan de langstlevende partner 
een passend verzorgingsniveau eisen 
bij de rechter. Dit houdt praktisch 
gezien in dat de langstlevende partner 
over voldoende middelen mag blijven 
beschikken om het leven dat hij/zij 
voor het overlijden gewend was, te 
continueren. Samenwonende partners 
die onterfd zijn, hebben dat recht niet.

   Hoe lang duurt afwikkeling? 
De afwikkeling van een testament 
kan heel snel gaan of juist erg lang 
duren. Snel kan het als de overledene 
nauwelijks (in)boedel had en vooral 
een saldo op de bank waarover geen 
erfbelasting verschuldigd is. Lang 
duurt het bij geschillen in de familie 
en de laatste tijd vooral omdat er 
problemen zijn bij de Belastingdienst 
die het opleggen van een aanslag 
erfbelasting ernstig vertragen. Een 
afwikkeling van een erfenis met 
‘normale’ (in)boedel en met aangifte 
erfbelasting duurt gemiddeld een jaar.

   Samen erven 
Is in een testament bepaald dat twee 
fi scale partners ieder van een erfl ater 
erven, dan kan dat gevolgen heb-
ben voor de erfbelasting. Erven ze 
namelijk ieder minder, maar samen 
meer dan de vrijstelling erfbelasting 
dan is er toch erfbelasting verschul-
digd. Man en vrouw zijn voor de 
erfbelasting (en voor de schenkbelas-
ting) een.

   Vrijstelling uitvaartdeposito 
In box 3 van de inkomstenbelasting 
geeft u onder meer aan wat de waarde 
is van uw banksaldo, aandelen en 
tweede huizen. Er is een vrijstelling 
voor groene beleggingen en ook het 
bedrag dat u op een depositorekening 
van een uitvaartbedrijf heeft gestald, 
is tot een maximum per persoon vrij. 
Dit bedrag is voor 2018 € 7.033 en in 
2019 € 7.118.

   Rente uitbetalen 
Bepaalt het testament dat over de 
erfenis/vordering die kinderen op de 
langstlevende hebben een rente ver-
schuldigd is, dan hoeft die rente niet 
jaarlijks betaald te worden. Gebruike-
lijk is dat de verschuldigde rente en 
de vordering vrijvallen bij overlijden 
of faillissement van de langstlevende. 
De vordering en verschuldigde rente 
worden dan eerst als schuld uit de 
nalatenschap uitgekeerd.

   Verbouwen en de vve 
De bezitter van een appartements-
recht is lid van de vereniging van 
eigenaren. De vereniging is eigenaar 
van het gebouw. Wil een lid verbou-
wen, dan is in veel gevallen toestem-
ming van de vereniging nodig. Geen 
toestemming van de vve kan tot ge-
volg hebben dat alles weer in de oude 
staat moet worden teruggebracht.

  Uit de praktijk 
U kent dat wel, aan het begin van een 
nieuw jaar is het goed af te rekenen 
met slechte gewoontes of nu eindelijk 
die ooit gemaakte plannen eens te gaan 
uitvoeren. De drukste maand in de 
sportschool is januari, waarna het al 
snel weer rustiger wordt. Zo gaat dat 
met goede voornemens. Misschien is 
een van uw goede voornemens dit jaar 
nu toch echt eens uw oude testament 
een update te geven. De kinderen zijn 
meerderjarig en getrouwd; de voogdij 
kan er dus wel uit en de uitsluitings-
clausule er juist in. Misschien heeft u 
een goed doel in uw leven dat u een 
warm hart toedraagt en wilt opnemen in 
uw testament. En hoe zit het ook alweer 
met de executeur: niet alleen vanwege 
te verwachten onenigheid, maar ook om 
te ontzorgen, zou u kunnen overwegen 
een (andere) executeur in uw testament 
te benoemen. En als u dan toch bezig 
bent, denk dan ook eens aan maatrege-
len die de erfbelasting reduceren, zoals 
het legateren van een bedrag aan de 
kleinkinderen of het instellen van een 
tweetrapsmaking of vruchtgebruik. Als 
u het afgelopen jaar deze rubriek heeft 
gevolgd en misschien bewaard, kijk dan 
eens terug en ga aan de slag met uw 
goede voornemen.
Heeft u al een goed up-to-date tes-
tament, overweeg dan eens met een 
levenstestament te zorgen dat u de 
regie over uw leven kunt houden als 
u het zelf niet meer kunt. Het op deze 
manier vastleggen van fi nanciële en 
medische volmachten geeft vaak een 
rustig gevoel.
Bedenk dat u voor advies over boven-
staande zaken steeds bij ons terecht 
kunt. En u weet het: voor de executeur 
of gevolmachtigde mag u altijd een 
beroep op ons doen. Zie www. akto.nu 

?

l uw erfcoach en meer l

  Aan de slag met de risico-
opslag  Banken rekenen een 
hogere hypotheekrente naarmate 
het risico voor hen groter is. Dit 
risico is de relatie ‘schuld ten 
opzichte van de marktwaarde van 
de woning’. Nu de prijzen van veel 
woningen fl ink gestegen zijn, kan 
uw hypotheekschuld ten op-
zichte van de marktwaarde van uw 
woning zijn gezakt. Hierdoor kan 
een deel of alle risico-opslagrente 
verdwijnen, zodat u minder kwijt 
bent aan uw hypotheek. Niet alle 
banken maken u hierop attent. Kijk 
zelf uw hypotheek en de mogelijke 
risico-opslag na op de site van uw 
geldverstrekker.

   Wees brutaal  Ergert u zich 
ook aan die cadeautjes die nieuwe 
klanten of abonnees krijgen, terwijl 
u al jaren lid of klant bent en nooit 
wat krijgt? Wees brutaal, bel op en 
vraag er om; in veel gevallen krijgt 
u ook een cadeautje of korting. 
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

plechtigheid en condoleance, 
condoleance boek, bloemen, 
koelingskosten, kosten crematie, 
aangifte overlijden.

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,         
  uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties, 

- Uitvaart compleet € 3695,-

Uitvaart basis  € 2750,-

Budget uitvaart 
v.a € 1495,-

Lengweg 80, Hoogvliet
telefoon 010-216 2258  .   www.fairdent.nl

 Openingstijden: Ma - Do 9-17u. & Vrij 9-12 u.

• Gedeeltelijke prothese en frames
• Klikgebit op implantaten  
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Behandeling aan huis mogelijk 
• Avond- en weekend service
•  Ook voor aanpassingen aan 
 bestaande Prothese

‘n goed kunstgebit? 
Voor FairDent geen kunst!

• Gedeeltelijke prothese en frames
• Klikgebit op implantaten  
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Behandeling aan huis mogelijk 
• Avond- en weekend service
•  Ook voor aanpassingen aan 
 bestaande prothese

‘n goed kunstgebit? 
Voor FairDent geen kunst!

Te koop gevraagd
door verzamelaar:

Indonesische schilderijen en
foto’s van 1860 - 1960

Tel: 0182-393492

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Wijk Oudeland, Hoogvliet
3194 HT, 010 - 438 12 22
www.tmgcentrumhoogvliet.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m Zaterdag
10:00 tot 16:00 uur 

GRATIS VERVOER! Geen vervoer? Geen probleem!
Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes
thuis. Zonder verplichtingen.
Bel gerust voor een afspraak: 010 - 438 12 22

*indien voorradig

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.

- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels, Dressoirs
- Relax/opsta fauteuils
- Klassieke Karpetten
- 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

Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!

Ons adres: Slinge 145 - Rotterdam - Tel. 010 - 293 01 65
Di. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur   -   E-mail: l-v-o@planet.nl
www.lammersenvanoossanen.nl

          
           

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

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

Wist u dat wij:
- Binnen 1 dag uw vloer kunnen vervangen
- De bestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
- Ook uw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
- Bij aankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
- Alle laminaat, vinyl, click-PVC en tapijtvloeren gratis plaatsen
- Uw vloeren, gordijnen e.d. gratis voor u opmeten
- Overgordijnen en vitrages gratis maken
- In Rotterdam en omstreken gratis bezorgen en monteren
- Al uw behang-wit en schilderwerk kunnen verzorgen
- Als u slecht ter been bent, u naar de winkel kunnen ophalen

   

€ 439,00 
 

 

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 
vanaf 10m2 

setprijs

Senioren ledikant Borneo  90 × 200cm  blank eiken 
inclusief vaste lattenbodem en comfort  matras.
  

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Dorpsweg 152c, 
3083 LK Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Basisuitvaart vanaf € 2921,00
Een uitvaart op maat voor u gemaakt vanaf  € 3933,00

010 – 30 74 895 0181 – 70 02 65
www.obitusuitvaart.nl Dag en Nacht bereikbaar

Pijn aan uw voet of enkel kan een fl inke 
belemmering zijn. Orthopedisch chirurg 
dhr. M.H.M. van Haagen vertelt op
woensdag 16 januari tijdens de
informatieavond over de mogelijke 
oorzaken en de diverse behandel-
mogelijkheden. 

Aanmelden kan via de website www.medinova.com/evenementen 
of via onderstaand e-mailadres. Aan de informatieavond zijn geen kosten 
verbonden, u bent deze avond onze gast. U kunt gratis parkeren op 
ons parkeerterrein.

Specialist:  Dhr. M.H.M. van Haagen
Onderwerp:  Voet/enkel
Datum:  Woensdag 16 januari 2019
Tijdstip:  19.00 - 20.30 uur
Locatie:  Medinova Kliniek Zestienhoven 
Aanmelden:  zestienhoven@medinova.com

Informatieavond
voet/enkel

16 januari 2019

www.medinova.comVliegveldweg 65, 3043 NT Rotterdam

Daarom Medinova
 · 100% verzekerde zorg
 · Korte wachttijden
 · Altijd dezelfde specialist
 · Onze patiënten waarderen ons 
met een 8,8 op Zorgkaart 
Nederland

Tel. 0180-820244
Bel Sylvia Blom
Adverteren?



Bij het uitschrijven van een bekeuring 
konden zij het je lastig maken, om 
zo te testen of je stressbestendig was. 
Alles was vijftig jaar geleden nog 
overzichtelijk en politiebureaus waren 
gewoon geopend voor het publiek en 
nog niet wegbezuinigd door reorga-
nisaties.

Kwitantieboekjes
Bij mijn start aan het bureau Centrum, 
aan het Haagseveer 23 te Rotter-
dam, kreeg je bij je aanstelling een 
kwitantieboekje met bonnen van vijf, 
tien en vijftien gulden. Zo kon je 
direct afrekenen met de overtreders op 
straat. Veel eenvoudige verkeersover-
tredingen werden snel en doeltreffend 
afgedaan. Lik op stuk, zullen we maar 
zeggen. Het waren nog leuke bedragen 
in die tijd om mensen lid te maken 
van de “grootste club” van Nederland. 
Wel werd er van je verwacht dat je mi-
nimaal een overtreding per gewerkte 
dienst schriftelijk afdeed.

Mijn eerste optreden op de Coolsingel, 
ter hoogte van de Meent, leverde al 
snel veel werk op, doordat voetgan-
gers massaal het rode voetgangerslicht 
negeerden. Al snel had ik hier bonnen 
tekort en overtreders teveel. Maar had 
ik een paar dagen geen bon uitgeschre-
ven, dan werd het aantal hier altijd 
weer op peil gebracht.

Binnenwegplein
Veel fietsers in de binnenstad waren 
ook toen al van mening dat je het Bin-
nenwegplein en de Lijnbaan sneller 
fietsend dan lopend kunt nemen. Voor 
auto’s ontoegankelijk gemaakt en 
daardoor voor fietsers een walhalla om 
tussen de voetgangers door te racen.
Een jonge moeder kwam met haar 
peuter genaamd Lucy aan het bureau. 
Het kind zat onder de blauwe plekken 

en had diverse ontvellingen. Op het 
Binnenwegplein was de kleine Lucy 
aangereden door een fietser, die na een 
sorry zijn weg vervolgde.
Mijn reactie hierop was; iedereen op 
de bon slingeren die daar fietste.

Een dame, met een keurig voorko-
men, maar een gillerige stem ging 
helemaal los en vroeg mij of ik niks 
beters te doen had dan hard werkende 

burgers te pesten. Met al mijn sociale 
vaardigheden probeerde ik de zaak be-
heersbaar te houden. Zij had geen tijd 
voor dit soort oponthoud en was als 
chef-verkoopster in een juwelierszaak 
onderweg naar de zaak en weigerde 
iedere medewerking.
Gevolg, onder hevig protest mee naar 
het politiebureau waar de zaak werd 
afgehandeld.

Asociaal parkeren
Prioriteit in de binnenstad was par-
keerovertreders flink aan te pakken om 
zo Rotterdam voor een verkeersinfarct 
te behoeden. Ik had hier een eigen 
beleid voor ontwikkeld; een soort 
schijf van vijf.

1. Parkeren op trottoir. 2. Parkeren 
op een invalidenparkeerplaats. 3. 
Parkeren voor een uitrit. 4. Stilstaan 
waar een stopverbod van kracht is. En 
5. Stoppen binnen vijf meter voor een 
voetgangersoversteekplaats.

Op de West-Kruiskade waren veel 
winkels en cafés, maar parkeerruimte 
te weinig. Dus werd er stevig fout 
geparkeerd. Vooral cafébezoekers 
waren niet onder de indruk als er een 
prent werd uitgeschreven. Het was in 
die jaren wel de taak van de politie 
om, wanneer de overtreder ter plaatse 
was, de personalia te noteren. Daarna 
moest de overtreding direct worden 
beëindigd en moest na de prent de 
auto meteen worden weggehaald. Er 
waren overtreders die mij als jonge 
agent op de proef stelden en op een 
barkruk zittend je uitlachten of de 
vraag stelden: weet je moeder wel 
dat je bij de politie werkt. Na twee 
keer te hebben gevorderd de auto weg 
te halen werd de zaak, bij het niet 
voldoen aan de vordering, ook een 
misdrijf. Een aanhouding volgde en de 
overtreder moest mee naar het bureau. 
Met behulp van assistentie lukte het 
dan de klus te klaren. Vaak liet de 
overtreder zich niet kennen voor zijn 
cafévrienden en verzette zich hevig 
tegen zijn aanhouding, wat opnieuw 
een strafbaar feit opleverde (verzet 
tegen het bevoegd gezag).

Rijden zonder rijbewijs
In het dagelijks verkeer troffen we 
nogal eens bestuurders aan die, bij 
controle, niet over het vereiste rijbe-
wijs beschikten. Daar waren tal van 
redenen voor.
Als autoverkoper, door omstandighe-
den, geen rijbewijs hebben, is lastig. 
Vaak was het theorie-examen de 
boosdoener, want autorijden zelf was 
geen probleem. Later bleek deze ver-
koper zelfs over coureurskwaliteiten te 
beschikken.
Als wijkagent hoorde je soms zaken 
waar je niet omheen kon. Klikken 
is van alle tijden en je kreeg dan te 
horen dat iemand niet in het bezit was 
van een rijbewijs. Als wijkagent ging 
ik dan een kop thee drinken bij die 
persoon, die mij altijd achter het stuur 
van zijn auto vriendelijk gedag zei, 
maar, zoals later bleek, geen rijbewijs 
had. De waarschuwing bij de kop thee 
werd gewaardeerd en daarna was het 
opgelost en liet de overtreder zich in 
het Oude Westen niet meer achter het 
stuur van een auto zien.
Een keer controleerde ik een bestuur-
der die vertelde niet in het bezit te zijn 
van een rijbewijs. Ik vroeg waarom hij 
geen rijbewijs had en de bestuurder 
vroeg of ik de tien geboden kende. In 
mijn opvoeding waren die uitgebreid 

aan de orde geweest en volgens mij is 
het Wetboek van Strafrecht daar een 
zeer uitgebreide versie van. Maar toch 
ik begreep zijn vraag niet. Ik moest 
toch kunnen begrijpen dat hij geen 
pasfoto kon laten maken, verklaarde 
hij, omdat hij dan handelde tegen het 
gebod: ‘geen beeld of gelijkenis te 
maken van wat in de hemel, op aarde 
of onder de aarde is’.

Botsauto
Lastiger was het met bestuurders op 
hoge leeftijd, die zelf van mening 
waren nog goed te kunnen rijden. 
Zoals die huisarts op hoge leeftijd 
die zijn auto op het trottoir voor een 
pinautomaat parkeerde, nadat hij vele 
tevergeefse pogingen had gedaan 
ergens in te parkeren.
Of die dame op leeftijd, die bij een 
wegafsluiting een andere route moest 
nemen en als een soort botsauto op de 
kermis door Rotterdam toerde, met 
dank aan al die andere verkeersdeel-
nemers die haar wisten te ontwijken. 
Het rijbewijs werd dan ingenomen en 
geïnformeerde familieleden waren blij 
met het optreden van de politie.
Verkeer maakte het politiewerk veel-
kleurig en iedere situatie was anders.

Han Karels
hankarels@kpnplanet.nl

 

Wie schrijft, die blijft
Tijdens de politieopleiding in 1968 aan de Boezemdwarsstraat in 
Rotterdam-Crooswijk werd er veel nadruk gelegd op wetskennis. 
Vooral de Wegenverkeerswet en de reglementen kwamen uitge-
breid aan de orde. Iedere gemeente had ook nog zijn eigen Alge-
mene Plaatselijke Verordening, ook wel (APV) genoemd, waar via 
deze regeling zaken snel en doeltreffend strafbaar waren. Aan de 
Boezemkade kon uitgebreid worden geoefend en wijkagenten in 
burgerkleding waren dan als rollenspeler beschikbaar.
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Begeleiding van een optocht (foto: Han Karels)

Op de bon! (foto: Fotocollectie Anefo/Nationaal Archief)

Januari 1973: begeleiding bij een demonstratie (foto: Han Karels)

Heren, het visseizoen is nog niet geopend... (foto: Fotocollectie Anefo/Nationaal Archief)
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GlassWorks, drie solo-exposities
Onder één naam, GlassWorks, tonen drie solo-exposities de veelzijdigheid van geblazen glas. 
Ambachtsman Henk Verweij startte zijn loopbaan als glasblazer op 14-jarige leeftijd in de Glasfa-
briek Leerdam en ontwikkelde zich tot een waar ambachtsman, die weloverwogen en precies te 
werk gaat. Hij werkt in de typisch Leerdamse stijl: strak en sober. My inheritage…? Is de titel van 
de expositie van Geir Nustad. Het verwijst naar zijn wortels in de Sami-cultuur. Oeroude tradities, 
gebruiken en objecten uit de Sami-cultuur verenigt Nustad met zijn eigen visie op hedendaagse 
glaskunst. Onder de titel Longing - Materializing memories onderzoekt Ma’ayan Pesach de 
mogelijkheden van nieuw geblazen glas in combinatie met tweedehands voorwerpen en spullen, 
waar persoonlijke verhalen van oudere vrouwen uit Tel Aviv aan verbonden zijn. De basisvorm 
van Ma’ayan’s glaswerk is afgeleid van flessen en kruiken, geblazen en vervormd in de glasblaze-
rij van het Nationaal Glasmuseum. Voor meer info: kijk op www.nationaalglasmuseum.nl
 
Concert Dirk Scheele in Theater Zuidplein
In Theater Zuidplein is zondag 13 januari een voorstelling van Dirk Scheele te zien met vrolijke 
liedjes. Joes en tante Viola, bekend uit de televisieafleveringen ‘Huis,- tuin- en keukenavonturen’, 
zijn ook van de partij. Dit keer maak je een reis door zijn huis waar de grappigste dingen gebeu-
ren, Stofzuigers komen tot leven, boterhammen dansen de boogie en de dieren in de tuin zingen 
mee met alle liedjes. Zie ook elders op deze pagina.
 
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige 
met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. 
Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag. 
Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 
uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Info: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.
 
Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat 
oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude 
onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, 
zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 
tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij 
Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 030-6063944.
 
Het vakantiegevoel op Leefgoed de Olifant
U waant zich culinair in een vakantieland. Dicht bij huis serveert Restaurant & theehuis De Da-
mes namelijk vijfgangenmenu’s, geïnspireerd op vakantielanden uit de hele wereld voor slechts 
26,50 euro p.p. Nu nog Oostenrijk, vanaf 16 januari volgt Spanje, iedere twee weken later, tot en 
met maart, achtereenvolgens Italië, Frankrijk, Brazilië en Japan. Inspirerend voor een vrienden- 
of familielunch of diner op een kwartiertje rijden van metropool Rotterdam. Dat alles, maar ook 
andere gerechten smaken naar meer in het landelijk groen van Leefgoed de Olifant. Reserveren 
en meer informatie: www.leefgoed.nl. U kunt ook bellen met 0180-323414. Niet vergeten te 
melden dat u geïnspireerd bent door dit bericht in De Oud-Rotterdammer. Groenendijk 325, Ver-
Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Parkeren voor de deur is gratis.
 

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

Januari
 
Bij Restaurant De Dames bent u op vakantie
U hoeft er niet voor naar Oostenrijk of Spanje! Voor het ware vakantiegevoel kunt u bij De Dames 
Oostenrijks of Spaans eten voor 26,50 euro p.p.. Maar liefst vijf gangen in de prachtige natuur. Zie 
ook elders op deze pagina. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk a/d IJssel. Reserveren www.
leefgoed.nl/agenda of 0180-323414.

Zondag 13 januari
 
Huis-, tuin- en keukenavonturen met Dirk Scheele
Hoera! Dirk Scheele komt terug naar Theater Zuidplein. Kom met de familie genieten van zijn nieuw-
ste theaterconcert. Met vrolijke liedjes neemt kinderpopster Dirk Scheele je mee op avontuur. Een 
interactief concert voor het hele gezin. Aanvang: 14.00 uur. Gebruik promocode AVONTUUR010 en 
betaal slechts € 9,75 i.p.v. € 19,50. Boek nu via www.theaterzuidplein.nl of +31 (0)10 20 30 203.
 

Orgelconcert Iddo van der Giessen in Fonteinkerk
In de Fonteinkerk aan de Terbregselaan 3 in Rotterdam-Hillegersberg geeft Iddo van der Giessen 
zondag 13 januari een orgelconcert. Het concert begint om 15.00 uur. Sinds 2017 is Iddo van der 
Giessen de cantor-organist van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek in de Goede Herderkerk in 
Rotterdam. Recent nam hij een cd op, samen met trombonist Joram van Ketel, getiteld ‘Wachet auf!’, 
met muziek van Koetsier en Guilmant en orgelrepertoire van Mendelssohn, Bach en Wammers.

T/m zondag 7 april
 
Expositie ‘GlassWorks’ in Nationaal Glasmuseum
Drie solo-exposities onder één naam, ‘GlassWorks’, 
tonen de veelzijdigheid van geblazen glas, gezien 
door de ogen van de Israëlische vormgeefster 
Ma’ayan Pesach, de Leerdamse meesterglasblazer 
Henk Verweij én de Noorse beeldend kunstenaar Geir 
Nustad. Nationaal Glasmuseum - museum, Lingedijk 
28-30, 4142 LD Leerdam.
 

Vrijdag 18 januari, vrijdag 15 februari, vrijdag 15 maart
 
Rotterdam vanuit uw zetel
Kunt u niet (meer) deelnemen aan wandelingen door Rotterdam? In de maandelijkse bijeenkomsten 
van ‘t Gilde “wandelt” u mee vanuit uw stoel in Bibliotheek IJsselmonde. Geniet onder het genot van 
een kopje koffie of thee van de verhalen van de gidsen en deel uw eigen herinneringen. De bijeenkom-
sten vinden plaats op 18 januari, 15 februari en 15 maart van 10.30 tot 12.00 uur te Herenwaard 15. 
De toegang is gratis, maar aanmelden is wel vereist. Dat kunt u doen via de website van Bibliotheek 
Rotterdam, aan de balie van de bibliotheek of telefonisch via 010-2816368.

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de 
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of 
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl. Meer info elders op deze pagina’s.
 

Elke donderdag

Goud, zilver, kunst, curiosa en militaria
Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblij-
vende taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht 
bij MPO/Heritage, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.
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Het korps de baas

Jan Jacob Mekes legde de geschiedenis 
vast van het Rotterdamse politiekorps. 
Hij deed dit aan de hand van alle hoofd-
commissarissen (of korpschefs) die in 
de voorgaande eeuwen leiding gaven 
aan het korps. Het boek is echter veel 
meer dan een beschrijving van de hoofdcommissarissen. Het 
beschrijft nauwkeurig hoe deze leidinggevenden het korps door 
soms moeilijke, vaak wisselende tijden loodsten.

 

Poffen 

Auteur Peter Bakker heeft na 
‘Dorp in de rivier’ een tweede 
boek geschreven over het Noor-
dereiland. Over het reilen en 
zeilen van de middenstanders in 
dit bijzonder stukje Rotterdam. 
In ‘Poffen’ schetst hij aan de 
hand van interviews met oud-
winkeliers en hun kinderen een 
prachtig beeld van het Noordereiland van weleer. 192 pagina’s 
vol prachtige verhalen en nostalgische privéfoto’s.

 

Rotterdam van 
vroeger en nu 
2019 - kalender

Deze maandkalen-
der biedt wederom 
twaalf mooie foto’s 
van Rotterdam van 
vroeger en nu. De maandkalender biedt ook voldoende ruimte 
om op elke dag afspraken of verjaardagen te noteren.

 

Rotterdam Scheurkalender 2019

De Rotterdamse Scheurkalender is weer 
een ode aan de Maasstad geworden. De 
liefde voor de stad druipt als vanouds 
uit de poriën van deze alweer zevende 
editie.Opnieuw met rubrieken als De 
Rotterdamse Taal, humor en anekdotes, 
Rotterdam in beeld, citaten en oneli-
ners, Rotterdamse havens en liederen en gedichten.

 

Combiset van de enige 
echte
De Oud Rotterdammer 
muts en sjaal

De Oud Rotterdammer houdt 
je warm deze herfst en winter. 
Niet met een krant onder je 
jas, maar met zo’n prachtige zwart-groene sjaal en een heerlijk 
warme ijsmuts. Allebei met een fraai geborduurd De Oud 
Rotterdammer-logo natuurlijk. Uniek en als combinatieset 
goedkoper dan los.

 

Het Rotterdams ABC
Rotterdammers? Mooiste volk ter 
wereld! Het Rotterdamse taaltje? 
Klinkt ook al zo lekker. Rotter-
damse humor? De leukste die er 
is. En dat blijkt allemaal wel uit 
deze verzameling typische woor-
den die veel gebruikt worden 
door de Rotterdammers. En zo 
is dit een klein woordenboek ge-
worden met het mooiste van wat de Rotterdamse woordenschat 
te bieden heeft. Leven het Algemeen Beschaafd Rottudams!

 

Puin en vriendschap

De bekende Rotterdamse schilder Jan 
Wagner beschrijft in dit boek de mensen 
die hem tijdens zijn leven hebben ge-
vormd, geraakt en geinspireerd. In elk 
hoofdstuk komt een andere verwant, 
vriend of collega uit het Rotterdamse 
kunstenaarscircuit aan bod. In het boek komt ook de 
pijnlijke familiegeschiedenis van Wagner aan bod als kind van 
‘foute Nederlanders’ tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Target Rotterdam

Het auteur-duo Jac. Baart en Lennart 
van Oudheusden heeft alle bombar-
dementen van de geallieerden op de 
regio Rotterdam ontleed, beschreven 
en in een context geplaatst. ‘Target 
Rotterdam’ is het resultaat van 
jarenlange research in archieven. 
Een boeiend boek over verschrikkelijke 
gebeurtenissen.

 

Rotterdam, de allereerste
kleurenfoto’s

Uit de periode 1937-1945 heeft 
het Stadsarchief Rotterdam 
niet minder dan driehonderd 
bijzondere kleurendia’s 
teruggevonden. Hieruit is 
voor dit boek een ruime en diverse keuze 
gemaakt, aangevuld met bekende kleurendia’s van Alphons 
Hustinx en Hugo Jaeger. Een prachtig boek van de geschiedenis 
van Rotterdam. In kleur, waar we zwartwit gewend waren.
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€ 19,00 € 29,90 € 20,00
Bestelbon ‘t Winkeltje

Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk 
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 
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(aangepaste verzendkosten)

De Oud Rotterdammer wintermuts (aangepaste verzendkosten) € 16,95
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Rotterdam, de allereerste kleurenfoto’s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  20,00

Groeten uit Rotterdam, honderd jaar veranderingen in de stad .  . €  25,00

Simon Stokvis . Voeten in de Maas (cd)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €  13,95

STUUR DEZE BON op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,  2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel 
OF GA NAAR DE WEBSHOP OP 
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL EN BESTEL DIGITAAL.



Vooraf eerst enige wetenswaardig-
heden over Schiebroek. Het ambacht 
Schiebroek werd in 1817 een zelfstan-
dige gemeente. De burgemeester van 
Schiebroek was tevens burgemeester 
van Overschie. Schiebroek telde in het 
begin van de twintigste eeuw tussen 
de drie- en vierhonderd inwoners. Op 
1 augustus 1941 werd Schiebroek, 
evenals Hillegersberg en Overschie, 
officieel ingelijfd bij de gemeente 
Rotterdam.

Regels handhaven
Natuurlijk moesten de regels der wet 
worden gehandhaafd. Vanaf 1 januari 
1901 tot en met november 1929 werd 
dit met verve gedaan door Willem 
Naaijen, in de functie van veldwach-
ter, tevens de rechterhand van de 
burgemeester.

Ik ben in het verleden van deze veld-
wachter ‘gedoken’. Willem is geboren 
op 15 januari 1861 te Drongelen, een 
dorp dat tegenwoordig valt onder 
de gemeente Aalburg in de provin-
cie Noord Brabant. Zijn vader was 
genaamd Jan Gerritse Naaijen en zijn 
moeder Maria Bouman.

Vertrek naar Nederlands 
Oost-Indië
In 1881, Willem was toen 20 jaar oud, 
vertrok hij als koloniaal naar Neder-
lands Oost-Indië en vocht in Atjeh. 
Voor zijn moedig gedrag aldaar werd 
hij beloond met de zilveren medaille 
in de Orde van Oranje Nassau.

Na een lange termijn aldaar van circa 
achttien jaren keerde hij als gepensi-
oneerd militair terug naar Nederland. 
Hij voelde zich echter te vitaal om 
van zijn pensioen te gaan genieten, 
daarbij in aanmerking genomen dat dit 

pensioengeld ook zeker niet voldoende 
toereikend was om onbezorgd te kun-
nen leven.

Huwelijk en gezin
Op 19 januari 1900 trad Willem 
in het huwelijk met Adriana in ‘t 
Veld, geboren in 1875. Het huwelijk 
werd voltrokken in de Nederlands 
Hervormde kerk van Drongelen, zijn 
geboorteplaats.
Willem maakte vervolgens de overstap 
van militair naar politieman. Op 3 
december 1900 vestigden Willem en 
Adriana zich in Vlaardingen, waar 
Willem werd aangesteld als agent van 
politie voor deze gemeente.

Aanstelling als veldwachter
Kennelijk was het vertrouwen in 
hem groot, want al op 1 januari 1901 
werd hij als zelfstandig veldwachter 
aangesteld in de gemeente Schiebroek. 
Behalve veldwachter vervulde hij ook 
de functies van deurwaarder der belas-
tingen, gemeentebode en ambtenaar 
der burgerlijke stand.

Het echtpaar Naaijen ging wonen 
aan de Plaswijcklaan 8. Het was een 
vruchtbaar huwelijk, want zij kregen 
acht kinderen. De kindersterfte was 
echter nog hoog in het begin van de 
vorige eeuw. Zo ook in het gezin van 
Willem en Adriana Naaijen. Drie van 
hun kinderen overleden binnen het 
eerste levensjaar.

Respect
Willem genoot zeer veel respect in 
Schiebroek. Problemen waren er 
voor hem om op te lossen. Zijn enige 
wapens waren zijn mond en zijn wa-
penstok. Uit de Leeuwarderkrant van 
25 januari 1925 valt op te maken dat 
W. Naaijen, veldwachter te Schiebroek 
en gewezen Oost-Indië militair, een 
met een revolver gewapende inbreker 
weet te grijpen, die ‘s nachts aan het 
inbreken was in een boerderij aan de 
Hoge Limiet. Hierbij wordt Willem 
ook nog tweemaal beschoten. De 
volgende dag worden de andere twee, 
dankzij zijn telefoontje, door Rotter-
damse rechercheurs in de Zwaanshals 

aldaar aangehouden. Dit alles leverde 
hem een compliment van de president 
van de Rechtbank op. Vermeldens-
waardig is nog dat één van hen, op de 
vlucht voor Naaijen, in een beerput 
was gevallen.

Behalve met dit incident, dat zelfs de 
krant in Leeuwarden haalde, wist Wil-
lem meerdere keren de pers door zijn 
optreden te halen. In november 1929 
ging hij definitief met pensioen en van 
een welverdiende rust genieten.

Laatste rustplaats
In april 1935 wordt hij opgenomen 
in het toenmalige ziekenhuis aan de 
Bergweg 323, wegens een infectie 
aan een van zijn onderbenen. Op 
woensdag 10 april 1935, ‘s middags 
om één uur, overlijdt de voormalig 
veldwachter op 74-jarige leeftijd. De 
doktersverklaring vermeldt ‘gangraena 
cruris’, wat verstervend weefsel van 
het onderbeen inhoudt. Vaak is hierbij 
sprake van onderliggend vaatlijden, 
waardoor de wond niet goed geneest. 
Indien niet afdoende (operatief) be-
handeld, leidt het tot bloedvergiftiging 
en overlijden, wat Willem uiteindelijk 
ook overkomen is.

Hij was nog steeds zeer geliefd in zijn 
gemeente, een gemeente die groeiende 
was en een politiekorps van inmid-

dels vijf man had. Ze hadden nu ook 
een eigen bureau, gesitueerd in het 
gemeentehuis aan de Ringdijk. Dit 
gemeentehuis staat er nog steeds, nu in 
gebruik bij de SKVR.

Willem werd onder zeer grote belang-
stelling, onder meer van vele notabe-
len, ten grave gedragen door zijn vijf 
opvolgers, op de begraafplaats naast 
het gemeentehuis. Het kerkhof bleek 
te klein voor alle bezoekers.

Het graf is nog steeds aanwezig 
en wordt netjes onderhouden door 
zijn kleinkinderen. De grafsteen is 
voorzien van een medaillon, met een 
beeltenis van Willen Naayen in zijn 
veldwachtersuniform.

De begraafplaats is als zodanig niet 
meer in gebruik en behoort tot de his-
torische monumenten van Schiebroek 
en zal ook als zodanig bewaard en 
onderhouden worden. Dit geldt ook 
voor de mooie laatste rustplaats van 
veldwachter Willem Naaijen. Een bij-
zondere man en na alles wat hij voor 
Schiebroek heeft betekend, komt hem 
dit zeer zeker toe.

Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

 

Een veldwachter die respect genoot
In een tijd dat onze hulpverleners, of het nu agenten zijn, brandweerlieden of ambulancepersoneel, 
regelmatig worden uitgescholden, belaagd en zelfs bekogeld met vuurwerk is het aardig eens terug 
te lezen hoe dat pakweg tachtig jaar geleden in Nederland ging. Een mooi voorbeeld is dit verhaal 
van Harry Pruijsten, die de archieven indook om het leven van Willem Naaijen te reconstrueren. 
Een veldwachter in de toenmalige gemeente Schiebroek, die diende van januari 1901 tot november 
1929. Een verhaal uit een heel andere tijd. Harry vertelt.
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Willem poseert in Fotostudio Erasmus te Rotterdam. Op zijn jekker gespeld de Atjehmedaille en 
de medaille in de Orde van Oranje Nassau. Foto collectie Gemeente Archief Rotterdam.

In een van de huizen aan de rechterzijde van de Plaswijcklaan woonden Willem en Adriana Naaijen

Het oude Raadhuis aan de Ringdijk, waar Willem kwam te werken
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te gooien. Tot slot veegden ze de 
restanten vuil en water over de 
stoepbandrand. Voor één week was 
alles weer spic en span. Als laatste 
bezemde een gemeentelijke straat-
veger de goot langs de stoepband 
schoon.

De bakker, melkboer en olieman 
konden hun bezorgkar moeite-
loos kwijt langs de stoeprand. 
Auto’s waren er nauwelijks, dus de 
straatveger had de ruimte. De bel-
lenpoetser liet de koperen trekbel 
en brievenbus weer volop glimmen.

Saamhorigheid
Kinderen speelden zorgeloos op 
de stoep of de rijstraat. De enkele 
auto die er reed, toeterde wel als 
de jeugd met een bal bezig was. 
Die laatste beelden zijn al geruime 
tijd verdwenen en nu worden de 
huizen ook nog afgebroken. Ik 
begrijp de weerstand en protesten 
van de bewoners tegen de afbraak 
van hun woonbuurt. Het is altijd 
een volksbuurt geweest met een 

grote saamhorigheid. Dat is na het 
‘verbuitenlandsen’ zo gebleven. 
Bewoners van de jaren vijftig en 
zestig zijn vrijwel allemaal verdwe-
nen. Winkeliers van toen eveneens; 
hun panden zijn afgebroken of 
verbouwd tot een woning. Een 
wandeling door de wijk betekende 
destijds dat je altijd in het oog werd 
gehouden, want er hingen altijd wel 
moeders uit het raam die zorgden 
voor sociale controle. De Tweebos-
straat bestond uit een lang stuk tus-
sen de Martinus Steynstraat en de 
Putselaan en het korte gedeelte liep 
van de Martinus Steynstraat naar 
de Riebeekstraat. Op de hoek met 
de Tweebosstraat zat een vestiging 
van het (zware) transportbedrijf 
Konig. Het was er altijd fijn spelen 
op de aanhangers en sleepwagens 

die in afwachting waren van een 
reparatie- of onderhoudsbeurt. 
Helaas was er altijd wel weer een 
in smerig ketelpak gestoken werk-
nemer die je wegjoeg. Als je niet 
snel genoeg verdween, kreeg je een 
stevige trap onder je achterste.

Een man van gezag
In de Korte Tweebosstraat woon-
den op 29b Jan van den Dries en 
zijn gezin. Zijn benedenwoning 
was net een doorgangshuis, want de 
kleine en grijze Jan was voorzitter 
van buurtvereniging Tweebosstraat. 
Een man van gezag, zeker bij de 
jeugd. Als er een liep te lummelen, 
kwam meneer Van den Dries naar 
buiten met een bezem. “Ga jij de 
straat maar eens aanvegen.” En dat 
gebeurde dan ook. Van den Dries 

was van ‘niet ouwehoeren, maar 
doen’. Hij was voorzitter van de 
Tweebosstraat én van het wijkor-
gaan Afrikaanderwijk. Buurtgenoot 
Pim Vermeulen (de latere PvdA-
wethouder voor stadsvernieuwing) 
had al snel door; ‘Met die Van den 
Dries kan het kwaad kersen eten 
zijn’. Samen ruimden ze in de jaren 
zestig veel kleine en enkele grote 
pijnpunten in de wijk op.
Als schuchter joch van 17 jaar 
kwam ik met Van den Dries in 
contact. Hij als secretaris van de 
Rotterdams Centrale voor het 
Buurtverenigingswerk (RCB) en ik 
als bestuurder van buurtvereniging 
Bevrijding van de Polderbuurt 
en omgeving. Ik verzorgde het 
maandblad van de RCB, dat onder 
zeshonderd vrijwilligers van de 56 
aansloten buurtverenigingen werd 
verspreid. Jan van den Dries was 
eindredacteur en tikte me soms op 
de vingers bij een taal- of stijlfout, 
want wat dat betrof had hij beter 
Jantje Precies kunnen heten.

Filmochtenden
Jan en ik leerden elkaar goed ken-
nen, zeker op een rustig moment. 
Dan was hij Jan van het neutje en 
ik Rein van het goudgele. Ik was 
secretaris van de Contactcommis-
sie wijk Oud-Zuid, een koepel van 
buurtverenigingen en clubhuizen. 
Jan was daar weer voorzitter van. 
Doelstelling: onderling een betere 
verstandhouding realiseren tussen 
gesubsidieerde (beroeps)clubhuizen 
en niet-gesubsidieerde vrijwil-
lig werkende buurtmensen. Zo 
realiseerden we voor alle kinderen 
acht gratis filmochtenden in de 
bioscopen Colosseum (Beijerland-
selaan) en Harmonie (Gaesbeek-
straat). Betaald door de RET, waar 
ik met een staalhard gezicht had 
verteld dat de buurtverenigingen 
en clubhuizen de kinderen steeds 
hadden voorgehouden niet te 
spelen in de metrobouwputten en 
dat daardoor zo weinig schade was 
aangericht. De RET-directie trapte 
er met voorlichter Hans Bergren 
met open ogen in.
Reacties:reinw@telfort.nl

De Tweebosbuurt van mijn jeugd verdwijnt. Volgens persberichten wacht de komende tijd de 
sloop van zeshonderd woningen en komt er minder dan de helft voor terug. Met gemengde 
gevoelens heb ik kennisgenomen van de berichtgeving in kranten en op RTV-Rijnmond. In 
de Tweebosstraat en omringende straten als Hilledijk, De la Reystraat, Paul Krugerstraat, 
Putselaan en Christiaan de Wetstraat heb ik mijn jeugd doorgebracht.

Toen waren het nog vrij statige 
straten, keurig onderhouden en on-
derdeel van de Afrikaanderwijk. De 
huisvrouwen boenden vaak op vrijdag 
hun straatje en gaven de raampartijen 
aan de straatkant een goede beurt. Het 
afspoelen werd gedaan door water 
met een steelpannetje tegen de ramen 

Korte Tweebosstraat vanuit 
de Riebeekstraat. Halverwege 

rechts de woning van Jan van den 
Dries. Foto's Rein Wolters

Tweebos-
buurt verdwijnt

Christiaan de Wetstraat met op de achtergrond de Putselaan

Martinus Steynstraat vanaf de kruising Johannes Brandstraat en Afrikaanderplein

Hoe pest ik begin-
ners?
Ieder bedrijf kende vroeger een 
soort ontgroening van jonge 
medewerkers, die nog niet veel 
ervaring hadden met de gang van 
zaken binnen een bedrijf. Soms 
stuurden collega’s, die al jaren 
met het bedrijf waren vergroeid, 
ze van hot naar her gestuurd om 
iets ongrijpbaars op te zoeken dat 
nodig was om het werk binnen het 
bedrijf te kunnen uitvoeren. Iedere 
branche had zijn grappen en grol-
len en iedere keer was het weer 
gillen van de lach als er iemand 
met open ogen in trapte.

Schilders vroegen hun slachtoffers vaak om 
een plintenladdertje. Dat was nodig om de 
plinten zonder heilige dagen te schilderen. 
Zo’n beginner was onmiddellijk bereid op 
zoek te gaan naar zo’n plintenladder en 
werd rondvragend van het kastje naar de 
muur gestuurd. Totdat hij uiteindelijk door 
een bereidwillige collega bitwijs gemaakt 
werd.
Natuurlijk bestonden zulke pesterijen ook 
binnen verzekeringsmaatschappijen, waar 
nieuwelingen eropuit werden gestuurd het 
boek van het vijfde kwartaal op te snorren. 
Als je even nadacht, kon je weten dat dat 
een kansloze missie was. Net als het doosje 
ponsgaatjes dat ergens moest rondzwerven. 
Ja, de tijd van de ponskaarten van de jaren 
vijftig, zestig. En dan was er nog de map 
van de zoekgeraakte stukken. Zoek en gij 
zult niet vinden, was het motto. Soms was 
zo’n jongeling op zo’n missie voorbereid 
en vertrok hij stiekem huiswaarts om de vol-
gende dag terug te keren met de mededeling 
dat hij lang gezocht, maar niets gevonden 
had.

Schop met het voetje
In timmerbedrijven werd een jongere kracht 
eropuit gestuurd een schop met het voetje 
tevoorschijn te toveren. Na lang zoeken 
werd hem gewezen waar het hulpstuk lag. 
Hij moest dan voorover bukken om het 
voorwerp te kunnen pakken, want het lag in 
een hoek. En als hij dan bukte om het niet 
bestaande voorwerp op te pakken, kreeg hij 
een ongenadige trap onder het zitvlak. Op 
dat moment wist hij dat hij ‘de schop met 
het voetje’ gevonden had.
In medische kringen werd een beginner ver-
zocht een pan met placenta op te halen op 
de afdeling pasgeborenen. Men wist dat die 
beginner in de pan zou kijken en schrikken 
van de bloederige inhoud. Misschien liet hij 
of zij de pan wel uit de handen vallen en dat 
gaf weer een gruwelijk beeld.
Bij andere bedrijven werd de nieuweling 
gevraagd ene mevrouw De Beer of De 
Leeuw te bellen. Wanneer men dat deed 
kreeg men….Diergaarde Blijdorp aan de lijn 
en de hele afdeling lag in een deuk. In fruit-
kwekerijen was de grap iemand eropuit te 
sturen voor de kersenschaar. En die bestaat 
niet voor het plukken van het zachte fruit. 
Natuurlijk had ieder vakgebied zijn grappen 
om beginnende werkkrachten te ontgroenen. 
Wie voorbeelden heeft kan misschien eens 
reageren, want er moeten er talloze zijn.
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Schinkelse Baan 6 - 29808 LE - Capelle aan de IJssel - info@welzijnswarenhuis.nl - Tel: 010-7600122

MAXIMALE WENDBAARHEID IN HUIS 
MET UITSTEKENDE PRESTATIES BUITEN
Ben je op zoek naar een design rollator waarmee je comfortabel en veilig in huis en ook buitenshuis 
kunt wandelen? Dan is de Gemino 30 Comfort rollator de perfecte keuze voor jou! Compact, stabiel, 
licht van gewicht en met uitstekende rijeigenschappen. Deze design rollator met grote, zachte 
wielen en mooie velgen zorgt ervoor dat je overal comfortabel en veilig kunt wandelen, ook op 
oneffen terrein. Boodschappen gedaan? De extra sterke mand draagt tot 10 kilo. En met het 
unieke vouw-klik-systeem vouw je hem snel op. Vanaf nu verkrijgbaar bij: 

NIEUW!

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1450,00  
 

Kijk voor meer informatie op de  
website, of vraag een folder aan. 

Tel.:  010-4194010 

www.budget-uitvaartverzorging.nl 
email: info@uvvw.nl 

Krijgt u binnenkort, of heeft u 
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.
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+  Creëren sociale werkgelegenheid  

+  Ontlast milieu door hergebruik

  Hergebruik werkt!

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling 

Voor bijzondere spullen!

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

� 088 - 676 43 89  � www.opnieuwenco.nl

WIJ WENSEN U VOOR 2019
DE ALLERBESTE PRIJZEN
NIEUW IN 

NEDERLAND
KUNSTSTOF VLOER 

CERAMIN, 100% WATERVAST 
MET KLIK VERBINDING 

Leverbaar in diverse hout decoren.
per m2 incl. btw    normaal 35.95 nu

15.95
 

RUSTIEK EIKEN
MET KLIK VERBINDING 

19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag, 
gerookt naturel geolied.

28.95
per m2 incl. btw  van 63.95 voor

vanaf 

625.-
Complete traptreden, diverse kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN

 
EXTRA BREED & LANG

17.95

LAMINAAT XXL
10 mm dik, in diverse hout decoren, 

klasse 33, met topclick.
per m2 incl. btw  van 63.95 voor

LANDHUISDELEN

14.95per m2 incl. btw  van 29.95 voor

PLAK PVC
2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm, leverbaar in

 8 verschillende kleuren.
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RUSTIEK EIKEN

MET KLIK VERBINDING 
19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag, 

gerookt naturel geolied.

28.95
per m2 incl. btw  van 63.95 voor

LAMELPARKET

VLOER HET ZELF CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
Lylantse Baan 3, Woonboulevard Capelle XL. 

Tel. 010-2640110.

ELKE ZONDAG GEOPEND 12.00-17.00 UUR.
WWW.VLOERHETZELF.NL



  Hoe deze impasse in de toekomst 
wordt opgelost, is nog onzeker. Een 
ding weet ik zeker, een eventuele 
beslissing zal weer voor felle discus-
sies zorgen.

Op enig moment ging ik, na jaren 
afwezigheid, ook weer eens over het 
belang van de Kuip nadenken. En 
kwam, terugdenkend, tot de ontdek-
king dat het bestaan van het stadion 
een onmiskenbaar deel van mijn 
historie heeft beheerst. Hier volgt die 
overdenking.

     Luchtbrug 
Voor de oorlog was ik een jonge 
import-Rotterdammer, die opgroeide 
op Zuid. Na schooltijd en vakanties, 
weer of geen weer, was dat gehele 
stadsdeel voor jongens van mijn leef-
tijd één grote speeltuin. Ik struinde op 
klompen met vrienden langs de ha-
vens, keek tijdens zwerftochten mijn 
ogen uit en genoot van het geraas van 
de indrukwekkend grote stoomboten 
en -kranen. Thuis konden we trouwens 
de havengeluiden goed horen. Soms 
liepen we langs de havens over de 
bruggen naar de binnenstad. Altijd wat 
te beleven.

Opeens zag ik mij in gedachten als 
tien- of elfjarige met vriendje Roel 
spelen bij de nieuwbouw van het 
stadion en de luchtbrug. We reden mee 
met de lorries voor de zandophoging 
naar de toegang van het stadion. En 

klommen op de bogen van de nieuwe 
luchtbrug.

   Gebak 
Wat waren we trots op ons Feyenoord 
Stadion toen het eindelijk klaar was. 
Al gauw is toen in de volksmond de 
Kuip ontstaan. Daags na de offi ciële 
openingswedstrijd hielden we ons 
weer op in de omgeving van het 
stadion. Plotseling hoorden we een 
dame van de bediening luidkeels 
roepen en zagen wij haar gebaren bij 
haar te komen. Een beetje schuchter 
kwamen we naderbij. Zij droeg een 
grote houten bak met overgebleven 
brokken gebak en vroeg of wij die 
lustten. Stel je voor, jonge jongens, 
in crisistijd en altijd hongerig, of wij 
de overblijfselen van een feest wilden 
opeten. Grote stukken GEBAK MET 
SLAGROOM! Dat kregen we in ons 
grote gezin nooit! Dat was smullen 
geblazen. Ik kan me herinneren dat in 
die armoedige tijd een krentenbol al 
een hele luxe was. In weinige ogen-
blikken was de bak schoon leeg. Wat 
waren de thuisblijvers jaloers toen we 
dat smulverhaal vertelden.

   Razzia 
Maar de herinneringen gingen verder. 
Gedurende de oorlog ging het gerucht 
dat de Duitsers het stadion in beslag 
zouden nemen en zouden afbreken. 
Zij hadden staal nodig voor de oor-
logsindustrie. Gelukkig is het er niet 
van gekomen. Als de sloop wel was 

doorgegaan, was ik bij de grote razzia 
op 10 november 1944, niet opgesloten 
geweest in het stadion. Als 17-jarig 
jochie de gehele namiddag en nacht 
tussen honderden scheldende mannen 
in de regen op het natte speelveld 
gestaan. Machteloos in de lopen van 
schiettuig van de vijandige soldaten 
op de tribune gekeken. De andere dag 
onder gewapende geleide met voor 
personenvervoer totaal ongeschikte 
transportmiddelen gedeporteerd 
naar Duitsland. Op allerlei manieren 
gedwongen te werken in de oorlogs-
industrie. Meermalen betekende (een 
poging tot) vluchten, de dood. Een 
gebeurtenis om nooit te vergeten!

   Familiefeest 
Ondanks alle geleden ellende, ein-
delijk weer vrij. En gelukkig na veel 
omzwervingen heelhuids weer thuis. 
Langzamerhand kwam het normale 
leven op gang. Ook het stadion kwam 
opnieuw tot leven. Er kwamen weer 
evenementen waarvoor het stadion 
was gebouwd. Tientallen jaren met 
vrouw en later kinderen, altijd met res-
pect voor tegenstanders, genoten van 
honderden voetbalwedstrijden. Een fa-
miliefeest met ook wieler-, speedway-, 
boks-, internationale en europacup-
wedstrijden. In herinnering heb ik alle 
bekende voetbalgrootheden over mijn 
voetsporen van 1944 op het speelveld 
zien draven. Totdat het lekker zitten 
in de zon waar het zo gezellig is, jam-
mer genoeg geleidelijk plaats maakte 

voor een heel ander soort, zichzelf 
clubsupporters noemende, bezetters 
op de tribunes. Zij beschouwen iedere 
voetbaltegenstander of supporter van 
die club als een vijand. En die vijand 
moet in een pseudo-oorlog vanaf de 
tribune met allerlei projectielen en 
gevaarlijk vuurwerk worden bestookt. 
En ter afkoeling werd niet geschroomd 
ook de eigen supporters op de eerste 
ring te besprenkelen met bier en urine. 
In hun gedopete geest vindt men dat 
blijkbaar een goede manier om de club 
te dienen.

   Lekker thuis 
Het tegendeel is duidelijk bewezen. 
Zij hebben in het verleden hun clup-
pie al vele hoge boetes bezorgd en 
daardoor wellicht de aanschaf van een 
goede speler tegengewerkt. Tevens 
heeft al dat geweld, in of buiten het 
stadion en in het buitenland, de naam 
en faam van de zorgvuldig opgebouw-
de clubnaam Feyenoord afgebroken. 
Zij misbruiken dat ene sterke woord 
tot een rijmwoord dat op hun geweld-
dadig optreden lijkt, Feyemoord.

  Onder de dreiging van deze bezetter 
van het stadion kon ik niet wegkomen. 
Maar van deze bedreigingen vanaf de 
tribune kon ik als regelmatig bezoeker 
wel vrijwillig afstand nemen. En om 
dat nodeloze geweld te ontlopen bleef 
ik, zoals vele anderen, lekker thuis. Ik 
wilde niet met dat verfoeilijke gedrag 
vereenzelvigd worden. En volg nu 
het voetbal op tv. Is het voetbal nu 
verloren, nee, integendeel, het leeft als 
nooit tevoren, maar deze uitwassen 
blijven die mooie sport toch bedrei-
gen.
Een echt bezoek aan de Kuip beperkt 
zich de laatste jaren tot de herdenking 
van bovenomschreven gewelddadige 
razzia. Daar ontmoet ik nog levende 
slachtoffers van wat een echte oorlog 
met mensen doet. Mensen die destijds 
de bedreigingen van de vijand op de 
tribune noodgedwongen hebben door-
staan. Het geweld en onderdrukking 
aan den lijve hebben ondervonden en 
het gelukkig hebben overleefd.

    M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl   

 Bijzondere band met Feyenoord Stadion   
  Er wordt de laatste tijd nogal veel over de Kuip gesproken. Blijft hij in zijn huidige staat voorlopig 
als sportpaleis in dienst of gaat hij plaats maken voor een nieuw stadion. Supporters denken daar 
verdeeld over. Een deel denkt aan behoud van de Kuip. Weer anderen vinden dat het tijd wordt dat 
er een nieuwe voetbaltempel moet komen. 
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 Voor Feyenoord-Sparta kwamen in 1947 50.000 mensen op de been (foto: Anefo/Nationaal 
Archief)   

 Door de lens van Hartog (278-279)

    Eerder verscheen in 2009 bij uitgeverij Voet het fotoboek 
‘Rotterdam gefotografeerd 1960-1970’, als eerste deel van 
een serie met bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog 
in Rotterdam schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 kwam 
op 23 april 2011 van de pers. Foto’s van deel 3 kunnen wor-
den bekeken en besteld via arnoudvoet@online.nl of www.
fotovanrotterdam.nl of 0647-775893. Als speciale aanbieding 
voor lezers van De Oud-Rotterdammer geldt dat de delen 1 
en/of 2 (elk 168 pagina’s met 180 foto’s) voor 12,50 euro (bei-
de voor 24,00 euro) inclusief verzendkosten te bestellen zijn. 
Reacties op de foto’s in deze rubriek zijn uiteraard van harte 
welkom en worden - voor zover van toepassing - afgedrukt in 
De Oud-Rotterdammer.

     

     

        

 279) Wie herkent deze padvinders 
tijdens een kampeervakantie in 1962? 
Reactie: reinw@ telfort.nl   

 278) Bouw segmenten metrotunnel in 1962. Waar gebeurde dat?   
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Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

Bijvoorbeeld:
Basis          Compleet
€ 2.565,--   € 3.345,--

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

C o n c e p t  U i t v a a r t
010 - 419 08 72

Openings �jden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag        8.00-19.00 u.
Zaterdag     8.00-17.00 u.

 

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Viswinkel Hesseplaats, Hesseplaats 11b, 3069EA Ro erdam 
Tel 010 2867520

Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Ro erdam
Tel 010 7370866

 
Kibbeling 

 

 

 
        

500 gram +

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 12 januari 

 
100 gram

Lekker warm gebakken 

GRATISmet gra�s
SAUSJE

ALTIJD 10 - 30% KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE!

voor betaalbare kwaliteit!

Dorpsstraat 119
2761 AN Zevenhuizen

T (0180) 63 11 11  
F (0180) 63 30 24

E info@voorbrood.nl
www.voorbrood.nl

Geopend van 9.00 - 18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.

LIKE US OP         /VOORBROODMEUBELEN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS!LIKE US OP         /VOORBROODMEUBELEN EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONS LAATSTE NIEUWS! GRATIS PARKEREN

Profi teer van ons “alles onder één dak” principe! Bij ons vindt u een eigen stoffeerderij, meubelmakerij, 
Deco Shop en deskundige woonadviseurs. Kom langs in onze showroom van 6000 m². 

FAUTEUIL
‘MEMPHIS’
zoals afgebeeld 
van € 732,-
nu voor € 655,- RELAX FAUTEUIL ‘TWICE’

3-motorig in leder Runner.

vanaf € 1.895,-

DRESSOIR 
‘BROOKLYN’
van € 999,- 

nu voor € 899,-

OVADA EETTAFEL 
‘BROOKLYN’
van € 999,- 

nu voor € 949,-

DRESSETTE 
‘BROOKLYN’
van € 1.199,- 

nu voor € 1.149,-

BERGKAST BROOKLYN’
van € 1.299,- 

nu voor € 1.199,-

Elektrisch

BOXSPRING VELDA 
MODEL ‘PHYSIO’

Vlak nu voor € 2.698,-
nu voor € 4.398,-

PTMD ‘DENVER’ 
HANGLAMP

    Normaal € 169,-
nu voor € 135,-

2E KERSTDAG GEOPEND 11.00 - 17.00 UUR

DE BESTE KWALITEIT

EN
BESTE SERVICE!

100 JAAR
100 JAAR

ALTIJD 10 - 30% KORTING OP ONZE GEHELE COLLECTIE!

RELAX FAUTEUIL ‘TWICE’
3-motorig in leder Runner.3-motorig in leder Runner.

vanaf € 1.895,-

nu voor € 135,-

N
BBBEEE

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

De beste wensen en de lekkerste  

   
 

    2019aardappelen voor

0180
619 411

bandjeverstandje.nl

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

voorraad

>3.000
24 uursservice

7 Dagen  per week van 08.00-23.00 uur

Tel. 06-19160110 / 010-8485408
voor al uw Reparaties, installaties, netwerken, laptops, onderdelen 

en nieuwe/gebruikte computersystemen.

Al 10 jaar een begrip in Rotterdam en omgeving.
info@computerstoday.nl                       www.computerstoday.nl

 Ook voor uw adsl en kabel aansluitingen

De Ardennen, de Champagne streek  en Reims
6-daagse busreis

Vakantie vieren als een vorst in Duitsland
6-daagse busreis

All inclusive in de Eifel
6-daagse busreis

Reiscode: ebboi02

Reiscode: ebneh01

Reiscode: ebsdk01

Hythe in het veelzijdige Kent
6-daagse busreis

Reiscode: ebhyt04

vanaf € 379*
p.p. 

vanaf € 479*
p.p. 

vanaf € 429*
p.p. 

vanaf € 459*
p.p. 

 Busreizen Autoreizen Vliegreizen Verre reizen Steden reizen

Rijncruise vanuit Rotterdam
8-daagse riviercruise

Paascruise: Nederland en België
5-daagse riviercruise vanuit Rotterdam

www.dejongintra.nl
Bel 0180 - 457 803

*  Reissom p.p. excl. € 19,50 reserveringskosten 
en € 2,50 Calamiteitenfonds

Reiscode: crcr448

Reiscode: crcr407

vanaf € 609*
p.p. 

vanaf € 299*
p.p. 

Kom naar onze riviercuise open dag in Rotterdam
12 januari: 10.00 - 16.00 uur | Maashaven Noordzijde | op het schip de MPS Horizon12 januari: 10.00 - 16.00 uur | Maashaven Noordzijde | op het schip de MPS Horizon

De mooiste riviercruises met gegarandeerd vertrek

De mooiste Excursie- en Rondreizen met gegarandeerd vertrek



Vallen en opstaan
De column van Gerard Cox (CCtje 
Vallen en opstaan) in uw uitgave 
van 11 december is mij uit het hart 
gegrepen. De door de heer Cox be-
schreven gebeurtenis dreigt gemeen-
goed te worden. Grof gezegd: je mag 
van maandag t/m donderdag en van 
vrijdag t/m maandag van 17.00 tot 
08.00 uur niet ziek worden of iets 
gaan mankeren, want dan is er geen 
huisarts of dienstdoende apotheek in 
de buurt (tenminste, als je niet vlakbij 
een ziekenhuis woont). Vooral oude-
ren zijn de dupe geworden van de, 
sinds Hoogervorst, zo gepropageerde 
privatisering van de gezondheidszorg. 
De concurrentie zou alles goedkoper 
maken! Wat een misvatting is dat 
gebleken. Maar terugdraaien? Ho 
maar. Een hulppost met apotheek mag 
nooit verder dan drie kilometer van 
de hulpbehoevende verwijderd zijn. 
Ideetje?
Ook ziekten en aandoeningen die in 
het buitenland wel behandeld en/of 
genezen kunnen worden, zijn in Ne-
derland niet behandelbaar of te duur 
gebleken. Waarom dan de zorgverze-
keraars niet verplichten bijvoorbeeld 
50% van hun nettowinst in een aparte 
pot te storten om daaruit die kosten te 
bestrijden?

J.J. van Katwijk
Graaf Willemlaan 110
3341 CH Hendrik-Ido-Ambacht
078-6814025
w.vankatwijk@hetnet.nl

Moffenmeiden (1)
‘Moffenmeiden’, een artikel van 
Martin Landman in De Oud-Rot-
terdammer van 11 december. Een 
raak artikel over de gevolgen van de 
Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. 
Vooral het feit van het kaalscheren van 
vrouwen en meisjes als volksgericht 
na de bevrijding voor hun omgang 
met Duitsers was treffend. Een 
afschuwelijke vernedering, die niet in 

verhouding stond tot hun omgang met 
Duitsers. Als heel jong kind heb ik een 
paar keer zo’n tafereel gezien, waarbij 
ze vervolgens op een vrachtwagen 
gezet werden en in hun vernedering 
voor iedereen zichtbaar rondgereden 
werden. Hoewel ik het toen nog niet 
zo kon benoemen, kwam er bij mij 
een spontane en grote afkeer op over 
die mensonterende situatie. Niet iets 
om naar te kijken, snel wegwezen was 
het enige verstandige. Dat volgens 
de Werkgroep Herkenning de staat 

daar nu nog verontschuldiging voor 
zou moeten aanbieden is nonsens. 
Het was een tijd van chaos en geen 
weldenkend mens was voor zo’n 
walgelijk moffenmeiden tribunaal. 
In zijn verdere verhaal geeft Martin 
Landman een voortreffelijk geschied-
kundig beeld van de Duitse bezetting 
in Rotterdam. Dat alle helden pas 
na de oorlog als paddestoelen uit de 
grond schoten is ook treffend. Feit is 
dat een groot deel van de Nederlandse 
bevolking de bezetting vrij laconiek 
accepteerde. Pas na 1943, toen Duits-
land aan de verliezende kant kwam, 
verhardde de situatie zich. Maar de 
groep van het echte georganiseerde en 
actieve verzet is beperkt gebleven tot 
zo’n vier procent van de bevolking. 
De wraakzuchtigen kwamen pas na de 
bevrijding tot hun kwalijke acties.

Wim Broeder
wimbroeder@gmail.com

Moffenmeiden(2)
De opmerking van Joop Hitsert in 
DOR 2018-25 onderschrijf ik volledig. 
De agressie tegen die zogenoemde 
‘moffenmeiden’ werd mede gedra-
gen door leden van de Binnenlandse 
Strijdkrachten, die de Nederlandse 
Staat vertegenwoordigden. In 2018 
is de regering gevraagd om excuses 
aan deze vrouwen; misschien komt 
er nog ooit iets van erkenning. Laten 
we bedenken dat ‘Goed en Kwaad, 

Kaf en Koren’, zo doorzichtig zijn als 
matglas. Frank Boeijen schreef ooit: 
“Denk goed na aan welke kant je staat, 
Denk niet wit, denk niet zwart. Denk 
niet zwart-wit, maar in de kleur van je 
hart.” Het kaf is soms het koren; het 
koren af en toe het kaf.

Paul Seesink (82)
paul@seesinkweb.nl

Op de pof
Ik wilde even reageren op De Oud-
Rotterdammer van 11 december. Op 
het artikel ‘Op de pof’. Ik kwam in 
1952 wonen in de Leliestraat 14 en 
was vaste klant bij Van der Meijden. 
Mijn zoontje Rob speelde met Hans, 
ook in ‘t pakhuis. Mijn man heeft er 
ook eens de huiskamer behangen. 
Toen ik ging verhuizen heeft Anneke 
mijn dressoir gekocht. Ik zit nu in de 
verzorging bij Hoppensteijn en wens 
de familie alle goeds toe.

Mevr. Bramsen
010-8466534

Bram van Leeuwen
Naar aanleiding van het stuk Bram 
van Leeuwen alias Prins de Lignac het 
volgende. In 1968, na mijn dienst-
tijd, kwam ik te werken bij Vroom 
en Dreesmann in de Grote Markt-
straat in Den Haag. Begonnen bij de 
kinderkleding- en na enkele jaren de 
herenconfectie-afdeling. V&D liet in 

die tijd een lift bouwen, zodat de rijke 
klanten op het dak konden parkeren en 
zo ook Bram van Leeuwen. Hij was 
mijn eerste klant bij de introductie 
van de confectie maatkleding; in die 
tijd heette dat Force maatkleding. Met 
zijn witte Mercedes met rode lederen 
bekleding (kan ook andersom zijn ge-
weest) was hij een publiekstrekker op 
die afdeling. Jarenlang mocht ik hem 
op de afdeling helpen bij het uitzoeken 
van een stof voor zijn maatpakken.

dhr. E.Tuitel
Dr A Schweitzerdreef 85
3146 AA Maassluis
etuitel@kpnmail.nl

Kruidenier
Even een reactie naar aanleiding van 
het stukje ‘Mijn vader was kruide-
nier’. Schitterend! Wij, mijn man 
en ik, hadden een winkel van 20 
vierkante meter op een hoek in Oud 
Mathenesse van 1960-’90. Een kelder 
voor opslag, een tweekamerwoning 
aan de straatkant en een keuken en 
douche die al heel vlug niet dage-
lijks te gebruiken waren, want daar 
moesten ook spullen in, zodat je hem 
telkens moest leegruimen als je wilde 
douchen! Het was woningnood, dus 
zaten er meer krap. In die jaren zaten 
er in de buurt veel winkeltjes; allemaal 
bediening en klein. We sliepen na 
een paar jaar met z’n vieren in een 
slaapkamer van tweeënhalf bij vier. 
Onze jongste sliep nog in het kinder-
ledikantje. Dat stond vlakbij het raam. 
Als de Melkunie ‘s morgens kwam om 
vijf uur ging ze staan, trok het gordijn 
opzij en kon iedereen ons zo zien 
liggen. Na zeven jaar konden we een 
appartement kopen, vlakbij de winkel 
en werd de slaapkamer ook opslag. 
Het assortiment was flink uitgebreid 
en we stonden met z’n drieën te 
helpen. Als we vrij waren, trokken we 
met de kinderen op. Toen we vier jaar 
in de winkel zaten, konden we mo-
derniseren en we draaiden lekker. Het 
was hard werken. Van 7.30 tot 19.00 
uur waren we in de winkel en dan 
had ik thuis nog het nodige te doen. 
Ja en ‘s avonds van tevoren afwegen. 
Bestellingen deden we natuurlijk ook 
bij vaste klanten, boekje halen en de 
volgende dag bezorgen. Ook hebben 
we eens een grote bestelling gehad. 
Die moest naar een boot in een haven 
en ik moest mee. Vreselijk, met dozen 
een voor een over een loopplank en 
dan in de winter, hartstikke donker! 
Ja, en de witte schorten/jassen keurig 
gesteven. Een vergeten beroep en heel 
anders dan nu. We hebben mooie en 
leuke herinneringen. Bij het afscheid 
leek het wel een bloemenwinkel. Het 
laatste half jaar hadden we vijf inbra-
ken en dan word je bang. We hebben 
de zaak nog kunnen verkopen, maar 
nu bestaat hij niet meer.

Wil Janse-v.d. Slik
0180-396970
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Stukloon in borstelfabriek Overschie
Fietsen, op de brommer of een eind 
lopen naar ‘de baas’ en tegen de 
avond naar huis was rond de Tweede 
Wereldoorlog doodnormaal. Zeker 
in Overschie waar zich diverse grote 
bedrijven bevonden, waar veel mensen 
uit de omgeving hun brood verdienden. 
“In mijn geval was dat niet anders’’, 
memoreert de 79-jarige Sjaan Horeweg 
(j.horeweg@upcmail.nl). “Op de dag dat 
ik in 1953 14 jaar werd, ging ik werken 
bij Van den Burg’s Borstelfabrieken aan 
de Oudendijkse Schiekade. Ik heb het ruim zeven jaar volgehouden op de kwastenafdeling. Wij stonden op stukwerk en 
dat was best aanpoten”, vertelt ze verder. “Je werd immers betaald naar wat je produceerde. Destijds was in gezinnen de 
jaarlijkse grote schoonmaak nog een traditie. Daar werden witkwasten voor gebruikt en daar verdiende ik het meest aan. 
Ik ben daar gaan werken voor zeven gulden per week. Dat is nu niet meer voor te stellen.’’

Sjaan Horeweg en ik hadden in 1959 collega’s kunnen zijn bij Van den Burg. In dat jaar solliciteerde ik er voor een 
baantje, samen met buurjongen Sjoerd van de Lende uit de Pantserstraat. Hij reed op een (gestolen) Berini-eitje en samen 
zouden we het gaan maken bij de kwastenfabriek aan de andere kant van de Nieuwe Maas. Ik moest gaan werken als 
gevolg van problemen thuis. Vader was naar een andere vrouw gegaan en had ons moeder laten zitten met ons, acht kin-
deren, in een kleine driekamerwoning. Werken was volgens mij het passende antwoord op alle problemen thuis, evenals 
het lokkende vrije leven van niet meer naar de technische school te hoeven gaan. Het gesprek met personeelschef Ger van 
der Hoest leverde echter niets op. Hoewel Van den Burg dringend behoefte had aan jong personeel, kreeg ik van hem te 
horen dat het beter was mijn school af te maken en dat ‘belangrijke papiertje’ te halen. Dus werd ik leerling-banketbakker, 
maar wat had ik na enkele maanden spijt dat ik de school de rug had toegekeerd.
Sjaan Horeweg (meisjesnaam Adriana Hartog) krijgt nog rillingen als ze terugdenkt aan haar eerste baantje. Bij weer en 
wind elke dag lopend van het ouderlijk huis in het oude centrum van Overschie naar de bijna tegen de noordrand van Rot-
terdam gevestigde fabriek van Van den Burg. “Ik heb daar heel wat kilometers gelopen”, vertelde ze tijdens een bezoek 
aan museum Oud-Overschie ‘De Hoop doet leven’. “Tot 1960 heb ik het volgehouden. Van de ‘bazen’ herinner ik me nog 
meneer Theo van den Burg en zijn zoon Paul, baas Kind en baas Verschoof wiens zoon bij Feyenoord voetbalde.’’
Van den Burg kon op den duur de concurrentie niet meer bolwerken en verhuisde in de jaren zeventig naar Limburg, 
waar het fuseerde met de Laura Groep. In 1986 werd het complex gesloopt, maar niet de markante schoorsteenpijp, die de 
status van Rijksmonument heeft.

Coen Moulijn 
In De Oud-Rotterdammer van 16 oktober staat een foto van een aanrijding 
met een trein en in De Oud-Rotterdammer van 30 oktober reageren drie 
briefschrijvers dat dit de aanrijding van Coen Moulijn betrof. Dit is echter 
niet juist. Het ongeval met Coen vond plaats in 1971 en hij reed in een rode 
Peugeot 404. Mijn toenmalig leraar Engels op de mulo in IJsselmonde heeft 
toentertijd nog een gedicht in Het Zuiden geplaatst, waarvan de strekking was 
dat Coen alleen was af te stoppen door een trein.

Dick Goudswaard
dirkjacobus@tele2.nl



Vijftig jaar tram in Schiebroek
“Lijn 5 … Fijn dat jij er bent!” Op 
24 januari is het vijftig jaar geleden 
dat de eerste lijn 5 over het viaduct 
reed en Schiebroek een eigen tramlijn 
kreeg. Zijn er nog oud-bestuurders, 
reizigers of “bewoners langs de lijn” 
die zich die eerste ritten kunnen herin-
neren? Vijf(!)de klasleerlingen van 
zeven scholen in Schiebroek zongen 
een welkomstlied; “Naar de stad of ‘t 
Willemsplein met lijn vijf, wat is dat 
fijn!” Was je erbij, zong je ook mee?
Zaterdag 26 januari wordt dit jubileum 
gevierd met rondjes door Schiebroek 
met een historische Düwag 600-serie. 
Bovendien kan buslijn 45 herbeleefd 
worden. (45+5=50!) Per die datum is 
er ook een foto-expositie in de biblio-
theek en verschillende andere locaties. 
Vanaf april wordt er tevens in het 
RoMeO-museum aan de Kootsekade 
aandacht aan dit jubileum besteed. 
We zoeken naar enthousiaste verhalen 

en sfeervolle foto’s. Je kunt ze sturen 
naar vijftigjaarlijn5@hotmail.com (Of 
per post naar Stichting RoMeO, Post-
bus 156, 3000AD Rotterdam, t.a.v. 
onderstaande namen.) Zie voor meer 
informatie www.stichtingromeo.nl.

John Krijgsman en Henk Vermeulen
namens RoMeO en ‘Schiebroek’

Reuma Inloop Boekenberg 
Elke maand een inloopmiddag in De 
Boekenberg in Spijkenisse voor men-
sen die op zoek zijn naar een luiste-
rend oor of informatie. Zij kunnen die 
vinden bij medepatiënten die uit eigen 
ervaring bekend zijn met soortgelijke 
vragen of problemen door de ziekte. 
Donderdag 3 januari 2019 is weer 
een Reuma Inloop in De Boekenberg, 
Markt 40, Spijkenisse. Iedereen die 
informatie wil over reuma, artrose en 
fybromyalgie en/of de activiteiten van 
de Reumapatiëntenvereniging Spijke-

nisse (waaronder hydrotherapie bij de 
Zuidwester en zaaloefen-/hydrothera-
pie en andere vormen van bewegen bij 
Delta Sportcentrum) is welkom van 
13.30 tot 15.30 uur. Mensen hoeven 
geen afspraak te maken, maar kunnen 
hun vragen combineren met een be-
zoek aan de bibliotheek. Iedere eerste 
donderdag van de maand.

Foto’s Engelandvaarders
Voor mijn boek ‘Sprong naar het 
duister’ (verschijnt april 2019 bij 
Omniboek) over Engelandvaarder en 
geheim agent Pieter Dourlein ontbre-
ken nog twee foto’s: van marechaus-
see Han Buitenhuis, die de Duitsers in 
1941 eerst ontsloegen en vervolgens 
weer vastzetten, waarschijnlijk in 
Scheveningen. Ik neem aan dat hij is 
omgebracht. Hij woonde in de Voor-
schoterlaan in Kralingen. De andere 
foto is van Bouke Pier Hazenberg, de 
laatste burgemeester van de toen nog 
zelfstandige gemeente IJsselmonde, en 
betrokken bij de ontsnapping van mijn 
hoofdpersoon naar Engeland, in 1942. 
De enige foto die ik van burgemees-
ter Hazenberg vond, is onbruikbaar 
door de lage resolutie. Wie mij uit 
de brand helpt, beloon ik graag met 
een exemplaar van het boek. Pieter 
Dourlein kwam in mei 1940 op de Hr. 
Ms. Van Galen terug uit Indië en kon 
in Rotterdam meteen aan de bak. Zijn 
schip zonk in de Merwehaven na een 
Stuka-aanval. Dourlein vocht daarna 
mee met de mariniers. Gezocht door 
de Duitsers ontsnapte hij naar Enge-
land, waar hij werd gerecruteerd voor 
de spoedopleiding tot geheim agent.

John Brosens
06-53109042
secretariaat.john.brosens@gmail.com

Fotoportret gezocht
Ik ben op zoek naar een fotoportret 
van mijn achterneef Jan Kooijman. Hij 
is geboren op 18-06-1924 in IJssel-
monde. Op aandringen van zijn fami-
lie weigerde hij deel te nemen aan de 

Arbeitseinsatz. Hij dook waarschijn-
lijk in 1943 onder in het Achterhoekse 
dorp Aalten. Net als mijn vader, 
Marius Stapelkamp, en zijn broer 
Anton en vele andere Rotterdammers. 
Hij zat ondergedoken op boerderij 
Navis, in het buurtschap Lintelo. 
Tijdens de kerkrazzia van 30 januari 
1944 in de Gereformeerde Westerkerk 
is hij opgepakt, samen met ongeveer 
46 mannen. Hij probeerde zich nog te 
verstoppen op de zolder, maar werd 
toch opgepakt. Via Kamp Amersfoort 
is hij terechtgekomen in Sachsenhau-
sen bij Oranienburg. Toen dat kamp 
ontruimd werd vanwege de komst 
van de Russen, is hij vermoedelijk op 
26-04-1945 gestorven tijdens deze zo-
genaamde Todesmarsch Wittstock. De 
kerkrazzia van Aalten wordt 30 januari 
herdacht tijdens een bijeenkomst in de 
Oosterkerk. Ook komt er in het najaar 
een tentoonstelling in het National On-
derduikmuseum. De organisatoren zijn 

op zoek naar een foto van bovenge-
noemde Jan Kooijman. Zou iemand, 
die hem heeft gekend, die mogelijk 
nog hebben? Of heeft er na de oorlog 
misschien nog eens iets in een lokaal 
blad over gestaan? Ik hoor het graag 
via: a.stapelkamp@icloud.com

Anton Stapelkamp
Aalten

Wilt u zingend nieuwe jaar in?
Kom dan gezellig bij ons koor Capella 
Mundo in Capelle aan den IJssel! Wij 
zijn een gemengd 55+ koor en zingen 
muziek uit alle werelddelen, met een 
dirigent en begeleiding van accordeon 
en gitaar. Wij repeteren iedere donder-
dagochtend van 10.30-12.30 u. Kom 
gerust eens luisteren/kijken.

Marjan van Dijken
06-27073321
marjanvandijken@ziggo.nl
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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.

Bridgecursus voor semi-beginners
Na de starterscursus ‘Bridge in een Flits 1’ organiseert Denksportcentrum 
de Lombard de vervolgcursus ‘Bridge in een Flits 2’. De vervolgcursus start 
dinsdag 8 januari 2018 en duurt 23 weken. Deze cursus is ook geschikt voor 
(club)bridgers die willen bijleren over speelplan sans, speelplan troefcontract, 
limietbiedingen, uitkomen, herbieding van de openaar, snijden, doubleren, 
signaleren, herwaarderen en azen vragen. Bij de lessen wordt gebruik ge-
maakt van het boekje ‘Bridge in een Flits 2’ van oud-wereldkampioen Berry 
Westra. De cursus wordt gegeven in de benedenruimte van het Denksport-
centrum de Lombard, Lombardkade 28, Rotterdam. Aanvang 19.45 uur. Voor 
inschrijven en meer informatie zie www.denksportcentrumdelombard.nl

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

   € 54,90 (in Nederland)                        € 105,00 (buitenland)

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

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

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

Diapresentatie Stichting Ons Rotterdam 
Zondag 20 januari van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt Chris Vennix een dia-
presentatie met als onderwerp ‘Een wandeling langs de Rotterdamse Haven, 
deel 3’. De heer Vennix heeft talloze dia’s van de havens van Rotterdam 
gemaakt en kan veel over de havens vertellen. Ook deze keer worden origi-
nele kleurendia’s getoond en hij neemt ons voor de derde keer mee voor een 
prachtige wandeling. U bent van harte welkom. De presentatie vindt plaats 
in het onderkomen van Stichting Ons Rotterdam aan de Kerkwervesingel 53 
te Rotterdam-Pendrecht, bereikbaar met buslijn 67. De aanvang is om 14.00 
uur, de zaal is open om 13.30 uur. De toegang is, zoals altijd, gratis. Mocht u 
de presentatie willen bijwonen, dan graag van tevoren even aanmelden. Dit 
kan via 010-4804513 of diawerkgroep@onsrotterdam.nl. Kijk ook op www.
onsrotterdam.nl of op www.facebook.com/onsrotterdam

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Bab Riem Vis, 
Rein Wolters en vele lezers

Adverteren:
Sylvia Blom, 
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: advertenties@deoudrotterdammer.nl

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.

Administratie, webshop en 
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. transactie waarbij men voor geld iets aan een ander overdoet; 7. iemand ten huwelijk vragen; 12. wijfje van het huishoen; 13. 
brandverf; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. nummer (afk.); 17. spijskaart; 19. oude Italiaanse munteenheid; 21. zijne ma-
jesteit (afk.); 22. afsluiting van een fles; 24. brandend jeukende uitslag; 27. dierenhoofd; 28. koraaleiland; 30. plechtige belofte; 31. 
familielid; 32. kiekje (opname); 33. tennisterm; 35. aanspreektitel voor een Joods godsdienstleraar; 37. dierengeluid; 38. waterver-
warmingstoestel voor badkamer of keuken; 41. Chinese vermicelli; 42. militaire strijd tussen twee of meer volkeren; 44. slap (fut-
loos); 46. openbaar vervoermiddel; 47. zomermaand; 48. diner (ontbijt); 49. rijstbrandewijn; 50. schets (ontwerp); 52. uitwerpselen 
van sommige dieren om het land vruchtbaar te maken; 54. jonge leeuwen; 56. lor; 58. munteenheid in Indonesië; 61. boomsoort; 
62. houten blaasinstrument; 64. zonder werklust; 65. opklimmende reeks van posities in het leger; 67. zot (idioot); 68. grond rond 
boerderij; 70. grote kraaiachtige vogel; 72. hoop (stapel); 73. stotteraar; 76. bladgroente; 77. verbrandingsrest; 78. stoom (walm); 
79. afdeling van een gebouw (team dat deel uitmaakt van een grotere groep); 81. getijde; 82. afgemat; 83. geweldig (groots); 84. 
raar (vreemd); 86. onmisbaar attribuut bij het lassen; 87. persoon die een analyse verricht.
 
Verticaal
1. op deze dag (heden); 2. godsdienst (afk.); 3. horizon; 4. toegankelijk; 5. benaming voor een klein kind; 6. haarloos; 7. gehalte 
aan zuiver goud of zilver (Fr.); 8. onvriendelijk; 9. oceaan; 10. ondernemingsraad (afk.); 11. verzameling van inlandse woningen 
in Indonesië (dorp); 16. bedorven; 18. ontkenning; 20. in overleg met (afk.); 21. gek (dwaas); 23. polikliniek (afk.); 25. plaats in 
Noord-Holland; 26. lang vrouwenkleed; 27. matig koud; 29. niet kunnende zwijgen (los in zijn mond); 32. vormer (samensteller); 34. 
Indische praatvogel; 36. beoefenaar van de leer van de levende wezens; 37. reuzenslang; 39. muzikale compositie ter oefening; 
40. een in prozastijl geschreven verhaal; 42. bevel (lastgeving); 43. herkauwend dier in centraal Afrika; 45. kerel (vent); 46. keuken-
kruid; 51. Nederlandse rivier; 53. muzieknoot; 54. onsamenhangend praten (nonsens); 55. deel van fototoestel; 56. dagroofvogel; 
57. voorwerp waarop men schiet (mikpunt); 59. trekpop; 60. het a-b-c; 62. soort tuinverlichting (toorts); 63. kwetsing van de psyche 
door een hevige gemoedservaring; 66. lokspijs; 67. middelbaar agrarisch onderwijs (afk.); 69. enthousiast bewonderaar van een 
zanger; 71. Engels bier; 73. prostituee; 74. heldendicht; 75. hoofdstad van Letland; 78. zeehond; 80. ogenblik; 82. multiple sclerose 
(afk.); 85. kunstmatige inseminatie (afk.).

De oplossingen en de prijswinnaars van de kerstpuzzel in de laatste krant van vorig jaar maken we pas in ons 
volgende nummer bekend. Maar natuurlijk starten we het nieuwe jaar weer met een nieuwe puzzel. Een lekkere 
ouderwetse kruiswoordpuzzel, zoals u van ons gewend bent.

Voor de eerste puzzel van het nieuwe jaar hebben we meteen een leuke prijs. Vijf prijswinnaars krijgen ieder een 
exemplaar van het boek ‘Rotterdam Zuidplein in de 20e eeuw’ van Tinus en Bep de Does, dat door uitgeverij De 
Oude Stad, ook de uitgever van deze krant, is uitgegeven.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Stuur uw oplossing dan 
voor DONDERDAG 18 JANUARI 12.00 UUR naar info@
deoudrotterdammer.nl of per post naar De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de 
puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal  1. transactie waarbij men voor geld iets aan een ander overdoet; 7. iemand ten huwelijk vragen;
12. wijfje van het huishoen; 13. brandverf; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. nummer (afk.); 17. spijs-
kaart; 19. oude Italiaanse munteenheid; 21. zijne majesteit (afk.); 22. afsluiting van een fles; 24. brandend jeu-
kende uitslag; 27. dierenhoofd; 28. koraaleiland; 30. plechtige belofte; 31. familielid; 32. kiekje (opname); 33.
tennisterm; 35. aanspreektitel voor een Joods godsdienstleraar; 37. dierengeluid; 38. waterverwarmingstoe-
stel voor badkamer of keuken; 41. Chinese vermicelli; 42. militaire strijd tussen twee of meer volkeren; 44. slap
(futloos); 46. openbaar vervoermiddel; 47. zomermaand; 48. diner (ontbijt); 49. rijstbrandewijn; 50. schets
(ontwerp); 52. uitwerpselen van sommige dieren om het land vruchtbaar te maken; 54. jonge leeuwen; 56. lor;
58. munteenheid in Indonesië; 61. boomsoort; 62. houten blaasinstrument; 64. zonder werklust; 65. opklim-
mende reeks van posities in het leger; 67. zot (idioot); 68. grond rond boerderij; 70. grote kraaiachtige vogel;
72. hoop (stapel); 73. stotteraar; 76. bladgroente; 77. verbrandingsrest; 78. stoom (walm); 79. afdeling van
een gebouw (team dat deel uitmaakt van een grotere groep); 81. getijde; 82. afgemat; 83. geweldig (groots);
84. raar (vreemd); 86. onmisbaar attribuut bij het lassen; 87. persoon die een analyse verricht.

Verticaal  1. op deze dag (heden); 2. godsdienst (afk.); 3. horizon; 4. toegankelijk; 5. benaming voor een klein
kind; 6. haarloos; 7. gehalte aan zuiver goud of zilver (Fr.); 8. onvriendelijk; 9. oceaan; 10. ondernemingsraad
(afk.); 11. verzameling van inlandse woningen in Indonesië (dorp); 16. bedorven; 18. ontkenning; 20. in over-
leg met (afk.); 21. gek (dwaas); 23. polikliniek (afk.); 25. plaats in Noord-Holland; 26. lang vrouwenkleed; 27.
matig koud; 29. niet kunnende zwijgen (los in zijn mond); 32. vormer (samensteller); 34. Indische praatvogel;
36. beoefenaar van de leer van de levende wezens; 37. reuzenslang; 39. muzikale compositie ter oefening;
40. een in prozastijl geschreven verhaal; 42. bevel (lastgeving); 43. herkauwend dier in centraal Afrika; 45.
kerel (vent); 46. keukenkruid; 51. Nederlandse rivier; 53. muzieknoot; 54. onsamenhangend praten (nonsens);
55. deel van fototoestel; 56. dagroofvogel; 57. voorwerp waarop men schiet (mikpunt); 59. trekpop; 60. het a-
b-c; 62. soort tuinverlichting (toorts); 63. kwetsing van de psyche door een hevige gemoedservaring; 66. lok-
spijs; 67. middelbaar agrarisch onderwijs (afk.); 69. enthousiast bewonderaar van een zanger; 71. Engels bier;
73. prostituee; 74. heldendicht; 75. hoofdstad van Letland; 78. zeehond; 80. ogenblik; 82. multiple sclerose
(afk.); 85. kunstmatige inseminatie (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Razzia
Ik reageer op het artikel over de 
razzia en de 40-jarigen in De Oud-
Rotterdammer van 11 december. In 
het voorjaar van 1944 is mijn moeder 
overleden en bleef ik met mijn vader 
en een oudoom en de jongere broer 
van mijn moeder, achter in ons huisje 
aan de Rodenburgstraat te Overschie. 
Op een gegeven moment kwamen 
er ook Duitse soldaten in de school, 
waarvan ons huis, met nog een huis, 
grensde aan het schoolplein. Ik was 
te jong om mij daar veel van te herin-
neren. In november echter werd het 
andere koek. Mijn vader, van 1907, en 
mijn jonge oom, werden dringend ver-
zocht zich aan te melden bij de Duit-
sers om weggevoerd te worden. Daar 
was geen ontkomen aan. Pas bij het 
ouder worden besef je wat dat moet 
hebben betekend voor alle vaders die 
dat meemaakten. Maar wat moest er 
met dat kind van net zes jaar? Mijn 
vader had een ongetrouwde zuster, 
mijn lieve tante Jo, en die werd inge-
schakeld. Zij kon node gemist worden 
bij haar hoogbejaarde moeder, maar 
er was geen andere oplossing. Op de 
ochtend van het vertrek van de man-
nen uit onze buurt kreeg mijn tante 
een soort karretje te leen, waarmee ze 
met mij de Oude Delftweg afliep naar 
Delft, waar de mannen te voet heen 
waren gevoerd. Zo probeerde zij haar 
broer en mij toch nog even bij elkaar 

te krijgen. Halverwege kwamen we 
echter alweer diverse vrouwen op de 
fiets tegen, die dezelfde gedachte had-
den gehad. Zij vertelden ons dat alle 
mannen inmiddels met een trein waren 
vertrokken en verder lopen geen zin 
had. Ik werd achterop een fiets gezet, 
tante Jo op een andere bagagedrager 
en het karretje werd door een derde 
persoon mee getrokken.
Hierna gingen we een afschuwelijke 
winter tegemoet. Mijn tante heeft ont-
zettend goed voor mij gezorgd. Ik zie 
haar en de oudoom, een goeiige man, 
maar niet zo slim, nog zitten achter 
een bordje gekookte suikerbieten. Ik 
daarentegen had altijd een boterham. 
Waar die vandaan kwam, weet ik niet. 
Helaas heb ik dat later nooit gevraagd. 
Het was ontzettend koud en er mocht 
ook geen sprankje licht uit een raam 
naar buiten piepen. Soms hoorde 
je een Duitser op het schoolplein 
schreeuwen: “Licht aussss!” Veel licht 
was er trouwens niet, hoogstens wat 
karbietlontjes. Om ‘s nachts warm te 
blijven, zong mijn tante liedjes met 
mij, samen in één bed, met behalve 
dekens ook nog jassen erop. Het was 
echt ijskoud.
Mijn vader is ook nog even met verlof 
thuis geweest. Hij durfde toen niet 
onder te duiken, want hij voelde zich 
verantwoordelijk voor zijn jonge zwa-
ger. Die zou immers gestraft kunnen 
worden als hij niet meer terugkwam. 

Zij zaten in een boerderij in Ben-
nekom. De mensen die er woonden 
waren eruit gestuurd. Hij moest daar 
met een aantal mannen hard werken. 
Omdat alles uit die boerderijen werd 
gestolen, heeft mijn vader nog een 
paar kinderboekjes, die er nog lagen, 
voor mij meegebracht.
Uiteindelijk heeft mijn vader er eerst 
voor gezorgd dat zijn jonge zwager 
heeft kunnen vluchten naar het gezin 
van zijn verloofde, die in het Westland 
woonde en na een tijdje heeft hij ook 
zelf de benen genomen naar huis. 
Inmiddels was ik verplaatst naar een 
andere tante, omdat tante Jo voor haar 
toen stervende moeder moest zorgen. 
Daar heb ik het voorjaar doorgebracht. 
In 1945, na de schoolvakantie, heeft 
mijn vader mij weer bij zich thuis 
genomen en mij verder opgevoed.
Helaas moet ik constateren dat ik over 
die verschrikkelijke tijd veel te weinig 
vragen heb gesteld. Misschien is dit 
een aanvulling op het stukje van Peter 
Danz.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Slachthuis
Ik vond het een mooi verhaal over het 
slachthuis, op de voorpagina van De 
Oud-Rotterdammer van 25 decem-
ber. Ik heb zelf een poos bij de VVH 
gewerkt, met ook de heer Soesman als 

mede-directeur. Er was toen de voor-
verpakking boven voor supermarkten, 
Spar-zaken, Galeries Modernes enzo-
voort. En beneden was de export, met 
voorman Koos de Groot. Ik pakte alle 
werk aan, toen vier gulden per uur, of 

vier gulden per voet. Hard gewerkt, 
veel gelachen. Maar er waren wel 
teveel directeuren.

L. Booster
l.booster@chello.nl

Tonny van Ede
Ph.J. Ham (pjham@outlook.com) mailt: “Ik meen in foto 275 in ‘Rotterdam 
gefotografeerd’ de oud-voetballer Tonny van Ede van Sparta te herkennen. 
Als ik me goed herinner speelde hij rechtsbuiten in het elftal dat in 1959 
landskampioen werd. Ik was bij die beslissende wedstrijd aanwezig en zat 
voor 35 cent op de jongenstribune. Na afloop heb ik nog met de vermaarde 
Rinus Terlouw op mijn nek gelopen.’’
Kees Verhulst (verhulsenhoek@kpnmail.nl): “De bedoelde persoon op de 
foto 275 is Tonny van Ede. Over zijn voetbalcarrière weet ik niet veel, maar 
wel over zijn hoofdfunctie als vertegenwoordiger bij Gestetner, een zaak 
in stencilmachines en kantoor-offsetmachines. Later als vertegenwoordiger 
bij Delbana, bekend door de kortingpasjes voor horloges/uurwerken en 
huishoudelijke artikelen. Enige tijd runde hij ook in de Westenwagenstraat 
een winkel in uitheemse artikelen. Op zijn grote bekendheid liet hij zich bij 
anderen nooit voorstaan en hij was altijd als heer gekleed.’’

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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Horizontaal  1. transactie waarbij men voor geld iets aan een ander overdoet; 7. iemand ten huwelijk vragen;
12. wijfje van het huishoen; 13. brandverf; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. nummer (afk.); 17. spijs-
kaart; 19. oude Italiaanse munteenheid; 21. zijne majesteit (afk.); 22. afsluiting van een fles; 24. brandend jeu-
kende uitslag; 27. dierenhoofd; 28. koraaleiland; 30. plechtige belofte; 31. familielid; 32. kiekje (opname); 33.
tennisterm; 35. aanspreektitel voor een Joods godsdienstleraar; 37. dierengeluid; 38. waterverwarmingstoe-
stel voor badkamer of keuken; 41. Chinese vermicelli; 42. militaire strijd tussen twee of meer volkeren; 44. slap
(futloos); 46. openbaar vervoermiddel; 47. zomermaand; 48. diner (ontbijt); 49. rijstbrandewijn; 50. schets
(ontwerp); 52. uitwerpselen van sommige dieren om het land vruchtbaar te maken; 54. jonge leeuwen; 56. lor;
58. munteenheid in Indonesië; 61. boomsoort; 62. houten blaasinstrument; 64. zonder werklust; 65. opklim-
mende reeks van posities in het leger; 67. zot (idioot); 68. grond rond boerderij; 70. grote kraaiachtige vogel;
72. hoop (stapel); 73. stotteraar; 76. bladgroente; 77. verbrandingsrest; 78. stoom (walm); 79. afdeling van
een gebouw (team dat deel uitmaakt van een grotere groep); 81. getijde; 82. afgemat; 83. geweldig (groots);
84. raar (vreemd); 86. onmisbaar attribuut bij het lassen; 87. persoon die een analyse verricht.

Verticaal  1. op deze dag (heden); 2. godsdienst (afk.); 3. horizon; 4. toegankelijk; 5. benaming voor een klein
kind; 6. haarloos; 7. gehalte aan zuiver goud of zilver (Fr.); 8. onvriendelijk; 9. oceaan; 10. ondernemingsraad
(afk.); 11. verzameling van inlandse woningen in Indonesië (dorp); 16. bedorven; 18. ontkenning; 20. in over-
leg met (afk.); 21. gek (dwaas); 23. polikliniek (afk.); 25. plaats in Noord-Holland; 26. lang vrouwenkleed; 27.
matig koud; 29. niet kunnende zwijgen (los in zijn mond); 32. vormer (samensteller); 34. Indische praatvogel;
36. beoefenaar van de leer van de levende wezens; 37. reuzenslang; 39. muzikale compositie ter oefening;
40. een in prozastijl geschreven verhaal; 42. bevel (lastgeving); 43. herkauwend dier in centraal Afrika; 45.
kerel (vent); 46. keukenkruid; 51. Nederlandse rivier; 53. muzieknoot; 54. onsamenhangend praten (nonsens);
55. deel van fototoestel; 56. dagroofvogel; 57. voorwerp waarop men schiet (mikpunt); 59. trekpop; 60. het a-
b-c; 62. soort tuinverlichting (toorts); 63. kwetsing van de psyche door een hevige gemoedservaring; 66. lok-
spijs; 67. middelbaar agrarisch onderwijs (afk.); 69. enthousiast bewonderaar van een zanger; 71. Engels bier;
73. prostituee; 74. heldendicht; 75. hoofdstad van Letland; 78. zeehond; 80. ogenblik; 82. multiple sclerose
(afk.); 85. kunstmatige inseminatie (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Als u last heeft van knie- of heupklachten, kan het 

zijn dat u artrose heeft. In eerste instantie kunnen 

klachten dan worden behandeld met medicijnen, 

fysiotherapie en het gebruik van hulpmiddelen. 

Maar er kan een moment komen waarop alleen nog 

het vervangen van het gewricht door een prothese 

voldoende verlichting geeft van de klachten. 

Graag informeren wij u over de behandelmogelijk- 

heden tijdens een speciale voorlichtingsbijeenkomst. 

Onze specialisten geven samen met de 

regieverpleegkundigen en de fysiotherapeut 

uitgebreide voorlichting over knie- en heupartrose, 

niet-operatieve behandelingen, het vervangen van 

het knie- of heupgewricht door een prothese, 

risicofactoren en het behandeltraject. Uiteraard 

krijgt u ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze voorlichtings-

bijeenkomst via het formulier rechts of via

www.maasstadziekenhuis.nl/knieheup.

U ontvangt een bevestiging na aanmelden.

Parkeren is deze avond kosteloos. U ontvangt 

een uitrijkaart voor de parkeergarage.

Knie- of heupslijtage

✁

Wordt u in uw dagelijks leven beperkt door een pijnlijke knie of heup?  

Is werken, boodschappen doen of traplopen een probleem? Graag informeren 

wij u over de behandelmogelijkheden in het Maasstad Ziekenhuis.

Dinsdag 5 februari 19.00 - 21.00 uur

UITNODIGING VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

AANMELDEN

Praktische informatie

Datum  : Dinsdag 5 februari

Tijd  : 19.00 - 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

Locatie : Maasstad Ziekenhuis, Maasstadzaal, 1e etage 

    Maasstadweg 21 in Rotterdam

O
R

* Voor het evaluatieformulier na de bijeenkomst.

   Ja, ik kom naar de voorlichting op 5 februari  

 en ik kom: 

   alleen     met 1 introducé     met 2 introducees

  Dhr.     Mevr.

Naam

Straat

Postcode/Plaats

E-mail*

Telefoonnummer

Geboortedatum

Dit formulier in een gesloten envelop en zonder 
postzegel sturen naar:  
Maasstad Ziekenhuis
t.a.v. Polikliniek Orthopedie, locatiecode 0H2.125. 
Antwoordnummer 1872, 3000 WB Rotterdam.
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