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Het verwoestende bombardement:

14 over de 14de mei 1940

Beroemd oud-voetballer Faas Wilkes vertelt: ,,Die 14de mei 1940
was ik 17 jaar oud. Ik woonde in
het noorden van Rotterdam. Op de
Soetendaalseweg. Daar was toen
vrij veel land, waar we altijd voetbalden. Op een gegeven moment
werd Rotterdam gebombardeerd.
We zijn natuurlijk gestopt met
voetballen...
Je zag uit de verte al dat het ernstig was wat daar gebeurde. We
zijn toen die richting opgegaan.
Je zag rook en vuur, erg, heel erg.
En een herrie! Natuurlijk door de
vliegtuigen die je zag. Je wist dat
de Duitsers waren binnengevallen
en nu bombardeerden ze Rotterdam!’’
Het is het begin van het relaas van de oudvoetbalinternational in het zojuist verschenen
boek ‘Onder de trap’. Rotterdams burgemeester Ivo Opstelten nam het afgelopen zondag
in ontvangst in restaurant ‘dik-t’ in de centrale
bibliotheek. Veertien bekende Rotterdammers
vertellen aan Rotterdams radioverslaggever
Wim de Boek hun herinneringen aan die
noodlottige dag aan het begin van de oorlog.
Directe getuigenissen die nooit uit hun geheugen zijn gewist en nu voor het nageslacht in
boekvorm zijn opgeslagen.

Faas Wilkes vervolgt zijn verhaal met: “Je was
jong en had nog niets meegemaakt. Je reactie
was aan de ene kant: erg. Aan de andere kant
wist je niet wat het allemaal betekende. Pas
naderhand heb ik er veel van geweten. Vanuit
de verte zagen we het en omdat iedereen wel
eens nieuwsgierig is, wij dus ook, wilden wij
er zo dicht mogelijk bij in de buurt komen. We
kwamen tot de Schiedamsedijk, toen konden
we niet verder en moesten we terug. Wat ik
onderweg allemaal zag? Alles kapot, alles
gebombardeerd en in stukken, verschrikkelijk.
En branden! Werkelijk het was verschrikkelijk.’’
Gillende bommen
Naast voetballegende Wilkes komen andere
min of meer bekende Rotterdammers aan het
woord. Het zijn: Anna Vingerhoets, Ben Dukker, Herman Romer, Joop van den Bos, Hans
Sonnenberg, Tinie Speksnijder-Boele, Jelke
van Wattum, Joop Willebrandts, Rien Peeters,
Frans Engels sr., Adrianus Houniet, Dick A.
van den Berg en Henk J.A. Hoﬂand.

collectie Wim de Boek
- Van de Laurensstraat en omgeving bleef weinig over -

Het is nu 66 jaar geleden dat het allesverwoestende bombardement op de Rotterdamse
binnenstad plaatsvond. De eerste bommen
vielen op die dramatische 14de mei om 13.30
uur. Reden waarom elk jaar, ook afgelopen
zondag, om precies 13.30 uur de klokken van
de eveneens zwaar getroffen Laurenskerk
beginnen te luiden. Op die fatale dinsdag
moesten in Rotterdam de Nederlandse troepen
capituleren. Het beruchte beeld van die Hollandse militair met witte vlag bij de Willemsbrug is geen enkele rechtgeaarde Rotterdammer vergeten. Toen niet en tot op de dag van
vandaag zeker ook niet.
Oud-horeca-ondernemer Rien Peeters: “Ik
was 15 jaar toen de oorlog uitbrak. Ik zat
op school, ik was scholiertje. Ik woonde
aan de Zalmhaven. Mijn vader had daar een
café, genaamd ‘Café Peeters’, bekend bij de
scheepvaart. De waterklerken en kapiteins van
verschillende rederijen hadden hun eigen tafel
achter in de hoek. Ik had een oudere zus en
twee jonge broertjes.
Die 14de mei... Wij waren al op 10 mei
gevlucht, omdat we in het schootsveld van de
Duitsers op het Noordereiland zaten. Vader,
moeder en de kinderen zijn bij een kennis op
de Schiedamseweg in huis getrokken. Vanaf
de Schiedamseweg hebben wij dat enorme
bombardement gezien. We zagen de vliegtui-
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gen over de stad komen, hele horden van die
dingen.
Je wist niet dat er zoveel vliegtuigen bestonden. Die vliegtuigen maakten een grote brom,
van al die motoren natuurlijk. De bommen zag
je eruit rollen. Dan klapten ze met een enorm
gedaver op de stad neer. Die bommen gilden
en ﬂoten...!’’
Over onze kop
Rien Peeters vervolgt: ”Voor het bombardement stonden er batterijen met kanonnen in
het Kralingse Bos opgesteld. Die schoten op
het vliegveld Waalhaven. Die projectielen
zeilden over onze kop, over de Zalmhaven
heen. Je hoorde dan dat jankende, onheilspellende geluid. Je zag niks, je hoorde ze alleen
gaan en na enige tijd hoorde je ze met een
enorme knal inslaan. Die Waalhaven stond
daar goed onder vuur.
Nou, we stonden te trillen op onze benen. Dat
kun je wel nagaan. Het werd één grote rookmassa, allemaal rookwolken. En mensen die
de stad uitvluchtten met een dekentje onder de
arm en een kanariepiet in een kooi. We waren
opeens in de oorlog terecht gekomen...”, aldus
Peeters.

trap’, met veel historische zwart-wit foto’s
van de puinhopen in Rotterdam, laat radioreporter Wim de Boek de geïnterviewden
uitgebreid en bijzonder openhartig aan het
woord. Bijzonder, omdat vooral de oudere
Rotterdammers, geboren in de jaren twintig
of dertig van de vorige eeuw, doorgaans zeer
terughoudend zijn – of waren – over hun
herinneringen aan het bombardement.
Zo ontstond in kort bestek via de gesprekspartners van De Boek een dramatisch tijdsdocument. De jongste geïnterviewde is geboren
in 1933, de oudste in 1913. Zij zijn nu dus in
de zeventig of al in de negentig.
Enkelen van hen moesten uit het puin worden
gedolven en ontkwamen ternauwernood aan
de dood. Anderen namen de verschrikkingen
waar vanaf afstand, vanuit het Noorden van
de stad of vanuit Zuid, aan de overkant van
de Maas. Bij allen liet het bombardement
onuitwisbare herinneringen na die hen voor
het leven hebben getekend. Ook wat de
periode daarna betreft, toen de resten van de
stad nog maanden lang nasmeulden. Of de
periode daarna: het opruimen van het puin of
het soldaatje spelen tussen de ruïnes.
Jim Postma

Onuitwisbare herinneringen
In het 64 bladzijden tellende boek ‘Onder de
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Via postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel of e-mailen naar info@deoudrotterdammer.nl kunt u reageren op artikelen in de OudRotterdammer. (Er worden geen anonieme brieven geplaatst en de redactie behoudt het recht brieven in te korten of niet te plaatsen).
Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de brieven die ingezonden zijn teruglezen.

TANTE POST(BUS)
Rode kool
Met veel plezier lees ik jullie krant,
mijn compliment. Ik ben een kookboekje aan het maken voor mijn
kinderen. Nu was ik toe aan de rode
kool, maar nu gaat het verhaal dat je op
maandag geen rode kool eet, want dat
was ruzie. Wie o wie kan mij vertellen waarom dat was! Het is nergens te
vinden waarom. Wel kent iedereen het
gezegde.
Jetty Mucek- Erkens
Havenbogen 99
Schiedam 3117 NT
----------------------------------------------File,
In uw door mij van A tot Z gelezen
blad vond ik op pag.16 van 18 april
een foto met als onderschrift: “Wat een
ﬁle. Wat was daar aan de hand?” Op
deze vraag heb ik een antwoord. De
foto is op een zaterdagmiddag of aan
het begin van de avond gemaakt op
de hoek Aelbrechtskade/Aelbrechtsplein, waar ik van 1941 tot 1958 op
Aelbrechtskade 6c gewoond heb. Die
middag speelde het Nederlands elftal
een interland tegen Frankrijk in het
stadion Feyenoord. Na de wedstrijd
werd alle verkeer met bestemming Den
Haag en Amsterdam via de Aelbrechtskade richting rijksweg 13 gestuurd.
De Aelbrechtskade was, zoals u op
de foto kunt zien, vrij breed, maar
de Abraham van Stolkweg was veel
smaller, en dus stroopte het verkeer
daar op. Als je goed naar de modellen
kijkt, zie je dat de meeste auto’s van
vóór 1940 waren, dus het zal omstreeks
1950 zijn geweest. Kenners kunnen

wel ergens vinden wanneer Nederland
tegen Frankrijk heeft gespeeld en als ik
me goed herinner, gewonnen met 4-1.
In het artikel bij de foto van mevrouw
Holterhues staat, dat zij op nr. 10 heeft
gewoond en dat huis is te zien, linksboven achter de eerste bus. Rechts ziet u
de zandbergen, een geliefd speelterrein
voor de jeugd. Ik heb er dan ook vele
uren met mijn broertje en vriendjes
gespeeld.
Leen Burger
----------------------------------------------Gastronoom,
Graag wil ik reageren op het bericht
van Gerard Haagberg in uw uitgave
van 2 mei.
In dit bericht twijfelde deze mijnheer
waar de Gastronoom nou precies stond.
De Gastronoom was inderdaad een
hout krakkemikkig gebouwtje waarin
je natregende als je bij regen binnen
niet op de goeie plek zat. Het was
oorspronkelijk een poffertjeskraam en
stond op de plaats waar nu de Doelen
staat. Het was er in de jaren vijftig nog
een kale vlakte. Ik woonde in Schiebroek en ging met een aantal vrienden
’s zaterdagsavonds naar ‘de stad’.
Eerst naar de bioscoop en daarna naar
de Gastronoom. Het was een ontmoetingsplaats voor jongens en meisjes. Op
zaterdagavond speelde er een bandje
met aan de piano Jack Wilson, tevens
de leider. Deze man was zo klein (ik
schat ongeveer 1.40 meter), dat hij op
zijn stoel een omgekeerd Coca Cola
kratje plaatste met daarop een kussentje
zodat hij toch piano kon spelen.
A.Groeneweg
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Utrechtse Dorp
----------------------------------------------Utrechtse Dorp
De foto van het Utrechtse Dorp, in
de krant van 2 mei, was niet van het
Utrechtse, maar van het Drentse Dorp,
ofwel het Houten Dorp.
Dat heeft langs het Noorderkanaal
gestaan van 1940 tot en met 1945. Het
Utrechtse Dorp werd in 1941 gebouwd
en stond aan het Noorderkanaal tegenover het Sophia Kinderziekenhuis. Het
waren 109 bakstenen eengezinswoningen. Het Utrechtse Dorp maakte later
plaats voor de nieuwe rijksweg A-20.
Ik ben in 1943 in het Utrechtse Dorp
geboren en heb er tot de afbraak in
1962 gewoond. In 2001 en 2002
hebben we een reünie gehad met de
vroegere bewoners.
Omdat er zo weinig bekend is over dit
dorp, het kleinste van Rotterdam, heb
ik er een boekje over geschreven met
foto’s. Ik zou graag willen weten of er
mensen zijn die nog foto’s van het dorp
hebben of hierop willen reageren.
Aad Frederiks
Rozegaarde 52, 3075 VL Rotterdam
tel: 010-4199734
email: frederiks.a@zonnet.nl
----------------------------------------------Viola
Het verhaal van mevrouw HolterhuesDe Ruijsscher komt mij heel bekend
voor en klopt precies. Ik woonde in de
jaren vijftig in de Schans. Mijn vriendinnetje heette Viola de Ruijsscher en
woonde in de Kleine Visserijstraat. Ik
had haar leren kennen via de fanclub

Klikgebit, dé oplossing voor een loszittende prothese

van de beroemde ﬁlmheld Roy Rogers.
Viola heeft een tijdje in een sanatorium
vertoefd en in die tijd correspondeerden wij met elkaar. Na haar terugkomst
verhuisde de familie De Ruijsscher
naar de Aelbrechtskade 10. Ik heb nog
enige tijd contact met Viola gehad,
maar dat verwaterde. Ik weet nog dat
haar vader werkte in de kantine van
voetbalvereniging Xerxes aan de Xerxesweg. Is de vrouw met de lichte jurk
op de foto soms Viola? Ik zou graag
weten hoe het met haar is en nog eens
contact met haar hebben.
Jan Groen in ’t Woud
Madeliefstraat 49c
3083 TD Rotterdam
----------------------------------------------De geuren van vroeger
Telkens als ik in De Oud Rotterdammer lees, bekruipt mij een gevoel van
heimwee. Dan borrelen uit het moeras
van mijn geheugen kleurige bellen op
met allerlei herinneringen. Het zijn
niet alleen mooie dingen, maar ook
de minder mooie. Je beleeft ze als het
ware opnieuw, maar nu als volwassene.
Wat ooit echt kinderleed was, vind je
nu wel meevallen, en wat je toen in
verrukking bracht, heeft nu veel minder
glans.
De jaren van mijn jeugd
een veel te korte droom
vol warme kindervreugd’
en alles was gewoon
De wereld van die tijd
op foto’s en voorbij
maar nimmer raak ik kwijt
die kinderdroom in mij
Willy Alberti zong: “De glimlach van

een kind doet je beseffen dat je leeft”.
Ik heb gelukkig veel glimlachende
kinderen en kleinkinderen. Ze staren je
echter glazig aan, wanneer je ze vertelt
over wat jijzelf als tienjarige meemaakte. Bijvoorbeeld een leven zonder
televisie. De enige elektronica in huis
was een zwart-bakelieten telefoon en
we vonden dát al een tiran! Toen jogden we niet, maar ondernamen lange,
spartaanse wandelingen met mijn vader
rond de Kralingse Plas. Als we thuiskwamen, lieten we ons vollopen met
heerlijk Rotterdams leidingwater…..
En dan iets waarover nog niemand geschreven heeft: de geuren! Wij woonden in de Krekelstraat op nummer 16a,
in het blok waar nu een grasveldje ligt.
In het voorjaar begon de liguster op de
Joodse begraafplaats aan de Gerdesiaweg te bloeien en hulde de buurt in een
weeïg, zoet parfum. Het doet mij tot op
de huidige dag denken aan dat inmiddels verdwenen kerkhof, waaruit de
ligusterworteltjes de grondstoffen voor
die geur opzogen. Ook in het voorjaar
voerde de oostenwind in koele vlagen
het landelijke aroma van mest aan en
van weilanden die uit hun winterslaap
ontwaakten. Dat kon toen nog met die
ongerepte polders aan de oostkant van
onze stad. Liep je langs de enorme gashouders die Kralingen toen nog telde,
werd je neus getroffen door de typische
stank van het oranje-gele water waarin
ze stonden. Ik heb echter in de loop der
jaren geleerd dat er geen rottere stank
bestaat dan stank voor dank.
Alfred Dekker
Hunze 82, Rotterdam
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- Volledige vergoeding via basis en aanvullende verzekering
- Kunstgebit op implantaten (KLIKGEBIT)
- Nieuwe prothese op maat gemaakt
- Reparaties en aanpassingen aan bestaande prothese
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“Van kwajongensstreek tot moord”
“Van kwajongensstreek tot moord.” Dit zijn enkele gebeurtenissen in het leven van Kok
Bouwens die samen te vatten zijn in deze vier woorden. Het eerste deed zich voor in zijn
jeugdjaren, het tweede is meer recent en typeert de verandering van de maatschappij.
“Het was enkele dagen voor het
bombardement van de Rotterdamse binnenstad”, zo start de
nu 73-jarige Kok (vroeger Cock)
Bouwens in zijn ruime woning aan
de Oudendijk zijn verhaal. “Met
mijn broer Wim en een vriendje,
die trouwens van Duitse afkomst
was, liepen we te slenteren door
de stad. Op een gegeven moment
liepen we op de Schiedamsesingel,
waar prachtige bomen stonden.
Rondom die bomen lagen van die
grote keien. Je begrijpt het al, wij
gingen van die keien in de singel
lopen ﬂikkeren.
Ja hoor, er komt een smeris aan.
Die andere twee lopen weg, ik
als jongste blijf staan en was de
l..! Opgepakt en mee met oom
agent. Daar zat ik dan. Ik janken
natuurlijk, vader naar het bureau.
Bang dat ik was dat ik een nachtje
in de cel zou moeten doorbrengen.
Boos op m’n pa omdat die gewoon
met die smeris zat te ouwehoeren
en te lachen, terwijl ik daar in de
zenuwen zat, omdat ik niet wist
wat voor straf er boven mijn hoofd
hing”, zo vertelt de nog vitale
Bouwens.

Het meest boos was Kok echter op
Wim en dat vriendje. “Ze waren
zo’n jaar of elf, dus vier jaar ouder
dan ik. Woest was ik op ze, ze
lieten me gewoon stikken.” Echter
op beide was de wraak zoet. Kok
vertelt bulderend van het lachen
verder: “Eerst heb ik Wim gepakt.
Wij woonden in die tijd aan de
Kruiskade boven een groentezaak.
De eigenaar, een Jood met de naam
Nathan Dromer, had een behoorlijk
kale kop. Op een gegeven moment
liet ik een knikker in het venster
liggen, die naar beneden viel toen
Wim uit het raam hing. Zo op het
kale hoofd van groenteboer Dromer. Ik naar beneden en gezegd dat
m’n broer de dader was. Ik kreeg
een beloning en m’n broer een pak
rammel”.
Ook het vriendje kreeg een beurt.
Kok: “We zwierven vaak langs
de kades waar de schepen werden
gelost en geladen. Op een keer
stonden er wat lege stroopvaten
te wachten om ingescheept te
worden. Voor ons een buitenkansje
om van dat lekkere zoete goedje te
snoepen. Met een lepel, gebonden aan een roe van de traploper,

konden we net onderin komen om
de restanten onderuit de vaten te
schrapen. Toen ons vriendje met
z’n kop door dat gat stond te schrapen, pakte ik hem bij zijn poten en
zette hem zo met z’n kop naar beneden in het stroopvat.” Zo was de
rekening tussen de drie kwajongens
in ieder geval vereffend.
Enkele dagen later begon het
Duitse bombardement op Rotterdam. Het gezin Bouwens bracht de
eerste uren door in de opslagruimte
van groenteboer Nathan Dromer.
Deze had ondertussen ook nog een
invalide meisje met z’n vrachtwagen in veiligheid gebracht. Kok:
“Voor we naar binnen gingen,
hebben we op het dak staan kijken
naar de vliegtuigen. Het klinkt raar,
maar het was eigenlijk een prachtgezicht. Toen we in die ruimte bij
Dromer zaten, zat mijn broertje
met wat stro te spelen en maakte er
een poppetje van. Je zult het niet
geloven. Als hij zat te spelen leek
het wel of het minder werd. Lag hij
het bosje stro neer dan barstte het
bombardement weer in volle hevigheid los. Wonderlijk he?“

CCtje Op Zuid

Als je overmorgen oud bent, wie zal er dan bij je blijven
Om je pijntjes weg te wrijven en je zorgjes weg te doen.
En niet al te erg te kijven als je weer praat over toen.
Als je overmorgen oud bent, wie zal je dan moed inspreken
En wie helpt je oversteken als het niet alleen meer gaat.
En wie zal de stilte breken die als ijs rondom je staat.
Als je overmorgen oud bent, wie zal dan je bed opmaken
En wie doet je kleine zaken en wie zorgt er voor je brood.
En wie zal er bij je waken op de avond voor je dood.

c foto burosolo.nl

Als je overmorgen oud bent, zo oud dat je oren tuiten,
Wie zal je neus dan snuiten en wie helpt je op te staan.
En wie zal je ogen sluiten als ze niet vanzelf dicht gaan.

Cox Column

Dit is een liedje van Jules de Corte,
de zwaar onderschatte grootmeester van het Nederlandse lied. Hij
schreef het in 1974, ik denk dat
hij toen pas een jaar of vijftig was,
misschien nog niet eens. Nou ja,
hij heeft het dan ook over “overmorgen” oud worden. Wat is dat
eigenlijk een gekke geschiedenis
met dat oud worden. Je merkt er
zelf niets van. Ik stond laatst in de
hal van de bank te wachten om te
kunnen pinnen (want de banken
bestoken je wel maandelijks met
folders en brieven hoe je via hen
moet beleggen en andere activiteiten
waar ze zelf rijk van worden, maar
gewoon aan het loket je geld halen
is er niet meer bij, en dan mag je

nog heel blij zijn dat op de automaat
niet staat: “Dit apparaat is buiten
werking”). Ik stond dus te wachten,
met een andere oude man, zo zag
ik het, maar misschien was ie net
zo oud als ik, op twee andere oude
mensen die bezig waren, en toen
zei die oude man tegen mij: “Ja,
die oude mensen hebben er altijd
een beetje moeite mee”, met pinnen
bedoelde hij.
Je hebt het zelf niet in de gaten. Ik
loop wel eens opgewekt door de
stad, met ferme pas, knipoog een
beetje tegen de lekkere meiden, en
dan denk ik: “Nou, deze jongen mag
er nog best wezen”, en dan kijk ik
per ongeluk in een winkelruit en
dan denk ik: “Wat loopt daar nou

- Schiedamsesingel (-vest) langs achterzijde huizen aan de Baan (1932) -

Nadat het ergste voorbij leek te
zijn, liep het gezin naar Crooswijk,
waar ze tijdelijk onderdak vonden
bij een broer van vader Bouwens.
“Toen vader drie dagen later terug
ging om te kijken was alles weg.”
Toen de vader van Kok het keien
gooien in de Schiedamsesingel
later aan een oom vertelde, zei
deze: “Dan zijn Wim en Kok de
grondleggers van het dempen van
de Rotterdamse singels.”
Jaren later moest Kok Bouwens
voor onderzoek aan zijn ogen naar

voor een grijze ouwe lul?” Maar
dan schud ik mijn krullen en recht
mijn schouders en stap opgewekt
verder. Want je moet jezelf er
natuurlijk niet onder laten krijgen,
nog niet, nog lange niet. Beter een
ouwe lul dan een dooie lul, zeg ik
altijd maar. Toon Hermans zei het
ook: “Dan zeggen ze tegen me: ‘Je
wordt oud’, en dan denk ik, ja als
je niet oud wordt, ga je dood”. En
zo is het maar net. In tegenstelling
tot vroeger tijden, waar we verder
overigens niet naar terug hoeven te
verlangen, verleent ouderdom tegenwoordig ook helemaal geen aanzien.
Vroeger gingen ze naar de ouderen
om raad, tegenwoordig lijkt het of
iedereen boven de veertig, en zeker
boven de vijftig eigenlijk het liefst
zo snel mogelijk uit de weg geruimd
dient te worden. Dat vind ik met
die ontslagen ook altijd zo typisch;
natuurlijk kun je die “dure” ouderen
er uit gooien en zo besparen, maar
die hebben toch de meeste ervaring,
die WETEN toch het meest? Maar
daar gaat het al helemaal niet meer
om. Laatst had ik een gesprek met
Bridget, u weet wel, die blonde van
de TV, een alleraardigste meid overigens, die op een gegeven moment
meewarig tegen mij zei: “Oh, nou
moet ik jou zeker Internet uit gaan
leggen”. Waarop ik zei: “Dat is goed

het ziekenhuis. Kok: ”Nadat ik
mijn auto in de buurt had weggezet, liep ik wat buurtbewoners
tegen het lijf die mij vertelden dat
er net een moord was gepleegd in
de straat. Ik moest toen terugdenken aan de tijd dat wij daar stenen
in de singel gooiden en ander
kattenkwaad uithaalden. “Van
kwajongensstreek tot moord.” Wat
is de tijd veranderd!”
Bram van der Weijden

schat, dan zal ik jou de Renaissance uitleggen.”
De computer, het mocht wat. Ik
verzeker u dat als ik mij er één hele
dag mee bezig zou houden, ik er alles van zou weten. Maar ik heb wel
wat beters te doen. Oud worden.
Als ze “U” tegen je gaan zeggen,
daar merk je het ook aan. Maar dat
vind ik dan wel weer netjes. Als de
cameramensen en andere technici
om je heen zo jong beginnen te
lijken, dat is ook een teken.
Jules de Corte is niet oud geworden. Ik dacht net in de zeventig.
Het was een buitengewone man.
Een van zijn favoriete uitspraken
was: “Het is beter te krijgen dan
te ontvangen”. Zijn geleidehond
heette Emma, en zei ie tegen haar:
“Emma, wie is in GODSnaam
Jezus Christus?!”, waarop Emma in
een luid gehuil losbarstte. Eens zat
hij naast mij in de auto, in de mist.
“Ik zie geen donder” mopperde
ik. “Geeft niet, dan rij ik wel een
stukje”, zei Jules.
Hij ruste in vrede.
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Voor ons geen kunst!

Leren meubels spuiten
Als uw leren stoel of bankstel nog lekker zit maar er niet lekker meer
090106

’n goed kunstgebit?

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

uitziet kunt u een keuze maken: Nieuw kopen of laten spuiten.
U kunt een dag gaan winkelen of u belt Marco Leer en vraagt wat het
kost om uw comfortabele bankstel een facelift te geven.

Bij Tandprothetisch Centrum FairDent bent u verzekerd
van een perfect passende prothese. Op maat gemaakt.
En met optimaal gebruikscomfort. Voor zowel een nieuwe
(lichtgewicht) prothese als aanpassingen aan uw bestaande
prothese bent u bij onsaan het goede adres.

Bel 0186-603268 voor een prijsopgave

Walenburgerweg 110-114
3033 AK ROTTERDAM
tel.
(0031)10 - 465 34 07
fax:
(0031)10 - 265 61 12
e-mail: landegem@hetnet.nl

Alle geselecteerde merken printerschrijf-foto en tekenpapier
Alle kantoorartikelen op voorraad
Kom langs of vraag een offerte aan

Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag-vrijdag 9-17 uur

Waar krijgt u momenteel nog een vakkundig advies?

ECONOLOGISCH DE BESTE ®

Tel. 010-216 2258 www.fairdent.nl

Marco Leer B.V., Nijverheidsweg 31, 3274 KJ Heinenoord,Telefoon: 0186-603268 www.marcoleer.nl

Bel snel om teleurstelling te voorkomen!

NIEUW & OCCASIONS

Boek “Rob Babyboomer”
(ISBN 90-9018243-8)

CiTO
houdt u

LIGIER

X-TOO
MOBIEL
ZONDER AUTORIJBEWIJS COMFORTABEL RIJDEN

met bromfiets certificaat. Als u geboren bent voor 1-6-’80
is theorie-examen niet nodig.
Aflevering bij u thuis.
Een LIGIER 45-KM WAGEN is er v.a. € 8.999,-

62,
CiTO Klaverbaan
Capelle a/d IJssel
Subaru en Ligier Dealer
www.citoautobedrijf.nl

Tel. 010 - 467 67 89

Prettig vlot geschreven sfeervol tijdsbeeld van de
periode 1945 tot heden van de geboren Rotterdammer
Robert van Leeuwen. Alleen voor de lezers van dit blad
blijvende aanbieding € 13,95 incl. verzendkosten, te
storten op gironr. 2892804 t.n.v. “EGO”-BarendrechtUitgevers te Barendrecht. Moet U gelezen hebben! Ook
een leuk cadeau voor Uw familie in het buitenland.
Voor meer informatie: www.rob-babyboomer.nl

“EGO”-Barendrecht
Uitgevers

Klavecimbelweg 13
2992 ND Barendrecht

Al meer dan 50 jaar een begrip in de regio
Begrafenissen en crematies
Rotterdam e.o.
Dag en nacht
bereikbaar
Rouwkamers voor permanent
bezoek 24 uur per dag

www.uitvaart.nl/mourik

010 - 420 88 84

(24 u p/d)

Kamerlingh Onnesweg 50, 3068 JR Rotterdam

UITVAARTVERZORGING VAN MOURIK BV

Belastinghulp voor iedereen!

Fiscoop verzorgt
uw belastingaangifte
deskundig, snel en
tegen een laag tarief
Nog nooit aangifte gedaan?
Mogelijk krijgt u geld terug.
Fiscoop rekent het gratis
voor u uit.
Alleen als wij aangifte doen,
rekenen wij u per aangifte 24,95

Schoonheidssalon

Agnes Binnendijk
*Depositaire Sans Soucis

- Algenpakking
- Gezichtsbehandeling
- Harsen
- Peeling
- Sportmassage

Michaëlﬂat
Gruttostraat 27 F, Rotterdam
Tel. 010-481 29 75
LID VAN DE ALG.NED
BOND VAN SCHOONHEIDSINSTITUTEN

EVENTUEEL OOK AAN HUIS

Biophotonen-Centrum
Uw gezondheid staat bij ons voorop

www.biophotonen-centrum.nl
www.ﬁscoop.nl - info@ﬁscoop.nl
Wevershoekstraat 582c
3083 CZ Rotterdam
tel. 010-2907307

Abdijweide 41 3223 MD Hellevoetsluis
Tel.: 0181-337254

De Boedelzorgdrager c
Een voor Nederland unieke dienstverlening aan senioren
en hun familie, die door omstandigheden (b.v. vertrek of overlijden)
geen zorg meer kunnen dragen voor de praktische boedelafwikkeling.
Correct, discreet en werkt op korte termijn met als bestemming
voor de huisraad een Goed Doel.
Vraag vrijblijvend inlichtingen of een brochure
Mevr. K. Jirka
Tel. 035 538 66 66
www.boedelzorgdrager.nl
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Waar was dat nou?
Oplossing
“Waar was
dat nou 12”
De inzenders waren het overwegend met Adri Kannegieter eens:
Rotterdam verandert! Maar de
Coolsingel blijft de Coolsingel,
opgebroken of niet.
Alle inzendingen waren goed,
buiten die ene bijzondere:
“Ik lees uw krant heel erg graag.
Jammer dat er bovenaan staat voor
50-plussers.
Ik zelf ben bijna 35 jaar, hou erg
veel van de stad, dus vind het heel
erg interessant de oude archieven
te lezen. Vooral op het gebied van
openbaar vervoer. Ondanks mijn
leeftijd hoop ik alsnog mee te
mogen doen.
Op de foto is volgens mij het stadhuis te zien, dus is het waarschijnlijk de Meent.
Albert van Rijn.
Roerdomphoek 3
3201 HM, Spijkenisse.
Duvedec@hetnet.nl “
Natuurlijk is elke lezer welkom
bij De Oud Rotterdammer; de
lezersgroep waar we ons echter op
richten is 50+. En dat ben je voor je
het weet!
P.J. Schoenmaker (Rotterdam)
schrijft: “Het was een bekend fenomeen, Rotterdam Zuid en De Stad
waren in vroeger jaren heel verschillend van elkaar. Mensen van
de Rechter Maasoever verhuisden
heel moeilijk, dan wel met grote
tegenzin naar Zuid. Omgekeerd
evenzo. Je moest de “brug” over en
dat deed men niet gauw.
Op de foto zien we voorop het
Beursgebouw met patat etende
mensen. Gezien de vlag op het
stadhuis en de vele mensen is het
een feestdag. Dat is ook te zien aan
andere vlaggen. Voorbij de Meent
zijn er noodwinkels te zien. Later
kwam daar MacDonald. Voor het
postkantoor.
Links op de foto is achter het kippengaas de metro in aanbouw van
Centraal Station naar Zuid. Bij de
stellage in het midden is de metrohalte Stadhuis gekomen.”
.
Blozend plaatsen we de volgende
brief: “Hallo lieve mensen. Eerst
wil ik even kwijt dat ik het een
geweldige krant vind. Volgens mij
is het de Coolsingel en het gebied
achter het kippengaashek is de
bouw van de metro. Ik weet wel
dat, als zo vaak in Rotterdam, het
heel lang een enorme zooi was op
de Coolsingel met houten loopplanken en volgens mij zelfs met een

TOEN
houten loopbrug. Ik ben benieuwd
naar de volgende krant.
Met vriendelijke groeten,
Mieke Nuijten”.
We worden niet elke dag ‘lief’
genoemd!
De heer G.M.Hofman (Zwijndrecht) weet te vertellen: “Het
antwoord is: Coolsingel in de
beginjaren zestig met de aanleg van
de Metro. I.v.m. de aanleg van de
metrolijn moesten de bruidsparen
via de achterzijde van het Stadhuis
naar binnen. Ook wij hebben dat
ondervonden.”
Het volgende schrijven is kort,
krachtig en goed: “Coolsingel R.
Heemskerk Tiberiasln.38 3061 BJ
R’dam tel. 010-4532134”.
De oplossingen dwarrelen van all
over the world binnen: “Voor mij
lijkt deze prent op de Coolsingel in
de zestiger jaren... (als dat correct
is, kijken we van voor het beursgebouw in noordelijke richting). Het
Stadhuis in de achtergrond en dan
die ﬂat aan de linkerkant, was dat
Slavenburg’s Bank? Het graafwerk
aan de linkerkant lijkt ernstig op de
metro bouwput uit die tijd (circa
1962??). Oh wel, da’s mijn oplossing voor deze keer. Keep up the
good work.”
Willem van Tuil Melbourne
Australia
De heer H. Welter (Oss) stuurt
een oplossing vol details. Aan de
schaduwen op straat berekent hij
ongeveer het tijdstip waarop de
foto genomen. “Ik woonde destijds
in Vlaardingen en heb de aanleg
van de metro op een afstandje
gevolgd. Het staat me nog bij, dat
het centrum goed overhoop lag met
overal blokkades, omleidingen en
noodbruggen voor het verkeer. (Is
daar de laatste 45 jaar enige verandering in gekomen? AvdS) Ook
het openbaar vervoer, met name de
tram, ondervond veel last en moest
worden omgeleid”.

Meijer de Wolf (Spijkenisse) kan
je niets wijsmaken over Rotterdam: “We zien hier de Coolsingel.
Toen de singel nog water was (de
Coolvest werd tussen 1913 en 1922
gedempt), was het niet zo fris.
De mensen die gebruik maakten
van hondenkarren lieten daar hun
dieren zwemmen, de melkboeren
spoelden hun bussen schoon en de
schoorsteenvegers reinigden regelmatig daar hun vuile kleding.”
Ook René Kooij stuurde een brief
vol (RET)details: “Uiteraard zorgde
het graven van het metrokanaal
voor de nodige verkeershinder. Zo
reden er van 24 november 1960 tot
28 augustus 1967 geen trams over
de Coolsingel tussen het Hofplein
en de Van Oldenbarneveltstraat,
en werden de tramsporen op het
gedeelte tussen die straat en de
Blaak regelmatig verlegd. Zo reden
de trams –door middel van een fysieke afscheiding- een tijd vrijwel
op het trottoir van de Rotterdamsche Bank. Voetgangers konden op
diverse plaatsen van een overpad
gebruik maken. Ook het Hofplein
was jarenlang buiten gebruik. De
trams konden van 8 maart 1962 tot
6 maart 1966 via hulpbruggen over
het metrokanaal worden gevoerd.
De gehele lijn Centraal Station naar
het Zuidplein is ongeveer 6 kilometer lang, 2 kilometer ondertunneld
op de rechter Maasoever, 1 kilometer in de tunnel onder de Nieuwe
Maas en 3 kilometer bovengronds
op het viaduct op de linker Maasoever. In 1967 was de lijn zover
gereed dat men het proefbedrijf kon
opstarten. Maar voor het zover was
moest er natuurlijk nog (nieuw)
materieel besteld worden, voedingen beveiligingssystemen ontworpen
worden etc. De stations waren
reeds uitgevoerd met tourniquets en
camera’s. De OV chip-kaart was er
nog lang niet.
Na alle bouwactiviteiten en testperiodes kwam de grote dag waarop
Prinses Beatrix en Prins Claus op
9 februari 1968 de lijn feestelijk
openden. De dag erna konden de

NU
overige Rotterdammers gratis kennis maken met deze nieuwe vorm
van openbaar vervoer.
Op het gratis kaartje stond: Dit
kaartje wordt u door het stadsbestuur gratis aangeboden. Het is
vanaf 10 februari 1968 geldig voor
een rit met de metro
Het moge duidelijk zijn..... het was
geen retourtje”.
Tot slot de reactie van een spijbelende Lies Nonner-Vervoorn: “Als
groep kleuterleidsters in opleiding
gingen wij eens, min of meer uit
protest, een Cineacje ‘pikken’. We
hadden er genoeg van om voor de
zoveelste keer hoofdstuk 6 en 7 te
moeten doornemen en besloten te
spijbelen. En als je dan dat zwart/
witte nieuws zag met die speciﬁeke
muziek als begeleiding en die
vertrouwde stem van …..ja, wie

was dat ook alweer? Dan was het
feest. (Die vertrouwde stem hoorde
bij Philip Bloemendal. Met deze in
1999 op 80-jarige leeftijd gestorven man heb ik menig alcoholisch
drankje verorberd. Zijn stroom
aan anekdotes zorgde ervoor, dat
je nooit te veel dronk. Het meeste
ging proestend van het lachen over
de kleding heen. Als hij aan het
eind van de middag z’n stem even
verhief en om de rekening vroeg,
werd het ineens doodstil rond de
bar. Iedereen kende de stem, slechts
weinigen zijn gezicht. AvdS).”
We hebben geen notaris in dienst,
maar de prijswinnaars worden wel
uit een hoge hoed getrokken. De
Rotterdamse attentie gaat naar de
familie J. Tabbers, Beemsterhoek
227, 2905 XM Capelle aan den
IJssel.

Nieuwe opgave

De ‘Waar was dat nou-foto’ in deze uitgave is bestemd voor de tramfanaten én de lezers die klagen, dat er zo weinig van hun kant van de stad
wordt gepubliceerd.
De vraag mag langzamerhand bekend worden geacht: Waar was dat nou?
Oplossingen, met herinneringen en anekdotes, vóór 30 mei 2006 sturen
naar
Waar was dat nou?
Sint Jobsweg 22e
3024 EJ Rotterdam
Ook email kan gebruikt worden voor het zenden van oplossingen:
waarwasdatnou@xs4all.nl
Ook hier is 30 mei 2006 de sluitingsdatum.
Een Rotterdamse attentie wacht op de winnaar.
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Dé specialist voor boxsprings en
ledikanten op comforthoogte
Ledikanten op comforthoogte zijn
ideaal, door de hoogte van ca. 55 cm
stapt u makkelijk in en uit bed.
Door de deelbaarheid en verrijdbaarheid
van de bedden zijn deze makkelijk op
te maken en schoon te houden.
De ledikanten zijn uit te voeren met
verstelbare spiralen, lattenbodems
of boxsprings.
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Wij stellen deze ledikanten op comforthoogte dan ook graag nader aan u
voor onder het genot van een kopje
koffie en wilt u het gemak van de
ledikanten uitproberen?
Bij Droomvlucht Slaapcomfort is
dat geen enkel probleem!
En, niet onbelangrijk, de vestigingen
van Droomvlucht Slaapcomfort hebben
volop parkeerplaatsen voor de deur.

Deelbaar en verrijdbaar....

Onze vakkundige
medewerkers
heten u van
harte welkom.
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GEEN
AANBETALING

Regiodealer

MAATWERK IN Erkend lid Centrale
MATRASADVIES Branchevereniging Wonen

GRATIS MONTAGE
&
BEZORGING

.... OMDAT VAKKUNDIG ADVIES,
OPTIMALE SERVICE EN
PERSOONLIJKE BENADERING
BIJ ONS VANZELFSPREKEND ZIJN!
Zevenhuizen:
À>>vÃÌÀÃÌÀ>>ÌÊÎ]ÊÎä{{Ê*Ê,ÌÌiÀ`>Ê-«>>ÃiÊ*`iÀ®
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Swanlaweg 6-8
Tel. 0180 - 328231

Krimpen (2 min. vanaf de Algerabrug):

Tiendweg 45a
Tel. 0180 - 512253

Direct langs de N219, t.h.v. Van Rijs Paardensport 2 min. vanaf de Algerabrug, naast Idejo keukens

Dé specialist voor boxsprings en ledikanten op comforthoogte ook op www.droomvluchtslaapcomfort.nl
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‘We moeten de kelder in!’
(Vervolg van voorpagina)

Ingrijpend
Burgemeester Ivo Opstelten schrijft
in het voorwoord van ‘Onder de trap’:
”Ruim 243.000 dagen duurt nu al de
geschiedenis van de stad Rotterdam.
Maar de meest aangrijpende dag uit
die reeks is de 14de mei 1940. Een
ingrijpende dag voor alle Rotterdammers.
Sommigen van u waren erbij en hebben die verwoesting meegemaakt. De
beelden zijn misschien nooit meer
van het netvlies verdwenen. Misschien hoort u de geluiden nog van
het luchtalarm en de overvliegende
bommenwerpers.
Misschien trilt de grond nog onder uw
voeten en ruikt u nog de geur van het
brandend puin. Sommige indrukken
kunnen ons een leven lang achtervolgen. Anderen kennen het verhaal van
hun ouders of van hun familieleden,
die er meer over hebben verteld, omdat ze er niet over konden zwijgen...’’,
aldus de burgemeester.
Tijdens het bombardement kwamen
zo’n 1000 Rotterdammers om het
leven, raakten vele duizenden gewond
en werd het grootste gedeelte van
onze fraaie binnenstad vernietigd.
Bekend journalist Henk J.A. Hoﬂand,
geboren op 20 juli 1927 in de Kralingse Alexanderpolder, vertelt in het
boek Onder de trap: “De oorlog begon
op 10 mei ‘s ochtends vroeg. Ik zie
me nog staan in mijn pyjamaatje om
een uur of vijf, half zes ‘s ochtends
naar die eerste vliegtuigen kijken. Dat
waren gevechtsvliegtuigen.
Godzijdank hadden wij jongens een
boekje dat heette: ‘De Oorlogsvliegtuigen der Belligerenten’, dus ik kon
zien of het een Henkel of een U52 of
een Stuka of een G1 of een D21 of
weet ik wat het was. Intussen was er
bij de radio een faciliteit in het leven
geroepen die ‘Luchtwachtdienst’
heette. Als er ergens onheil in de lucht
was kwam er een “Bericht Luchtwachtdienst’: dit en dat is onderweg
naar daar...
De oorlog verliep de eerste drie en
‘n halve dag redelijk rustig. Er werd
gevochten op de Maasbruggen en bij
de Marinierskazerne. Dit was niet zo
ver van ons af. We hoorden natuurlijk
voortdurend dat schieten en er kwam
het een en ander over. Maar dat deel
van Kralingen bleef vredig en rustig.
We hebben nog een soldaat inge-

pagina 7

In de
Boekwinkel
Mijn looppad

- Wim de Boek -

kwartierd gehad; die stond daar in het
portiek met zijn helm op en met z’n
geweer. Kwam er een vliegtuig voorbij, dan schoot ie daar wel eens op. En
ik dacht: ‘Wat een fantastische onzin’.
Weliswaar ben je zelf pas elf jaar oud,
maar je denkt toch dat je behoorlijk
veel verstand van schieten hebt.
En dan... is het de ochtend van de
veertiende, die rustig begint en dan
komt er een bericht van de Luchtwachtdienst: ‘Sterke formaties Duitse
bommenwerpers richting Rotterdam.’
Je zag de eerste ook komen. Mijn
vader zei: ‘We moeten de kelder in.’
‘Dat schijnt de veiligste plaats te
zijn’, werd toen nog gezegd. En wel
onder de trap! Dus gingen wij met
zijn drieën, mijn vader, mijn moeder
en ik – enig kind ben ik – onder de
trap zitten. En opeens, dat zal ik nooit
vergeten, hoorde ik mijn eerste bom
ﬂuiten, maar de klap op zich... nee,
die hoorde ik niet. Die bom plofte
op het huis van Hunik dat vijf à zes
huizen van ons af is... was. Het is herbouwd, dat kun je zien aan de nieuwe
steen. De vloer van de kelder begon te
golven alsof het modder was en mijn
vader riep: ‘Er uit!’ – aldus een deel
van het relaas van Henk Hoﬂand.
Babyboomer
Radiojournalist Wim de Boek, geboren in Rotterdam in 1947, zegt over
zijn boek: “Als babyboomknulletje,
wonende aan de Molenwaterweg 58b,
keek ik toen van drie hoog naar het
centrum. Tot aan de rivier reikte het
oog. Spelend op en om een van puin
geruimde Coolsingel beleefde ik een
deel van mijn jeugd. Niets wetende
over die 14de mei 1940. Daar werd
thuis en op school niet of nauwelijks
over gepraat. Veel later pas wilde
ik weten wat er toen in een luttele

twintig minuten had plaats gevonden.
Een bombardement en de gevolgen
daarvan. Ik legde mijn oor te luisteren
en registreerde in de periode februari-april 2005 met mijn opneemapparatuur de verhalen van veertien
Rotterdammers.”
De bedoeling was dat zijn boek Onder
de trap al vorig jaar, 65 jaar na het
bombardement, zou verschijnen. Een
uitgever in de stad die hij daarvoor
had benaderd liet het manuscript
maanden op de plank liggen en liet
zelfs helemaal niets meer van zich
horen. “Schandalig,” zegt De Boek.
“Die man is zijn woord niet nagekomen en heeft mij lelijk in de steek
gelaten. Ik mijd hem nu als de pest.
Toen besloot ik begin dit jaar mijn
boek in eigen beheer uit te geven,
omdat het nageslacht hier recht op
heeft. Het zijn verhalen die niet verloren mogen gaan, die van generatie
op generatie moeten worden doorverteld.” Enkele Rotterdamse notabelen
hebben hem daarbij geholpen. Ook bij
de uitwerking van de manuscripten,
met dank aan Hilda Roest en zijn
radiocollega’s Marcel Strucker en Jan
Vleghaar. In een recent persbericht
over de 14 geïnterviewden laat De
Boek nog weten: “Het is zeer moeilijk
hun ervaringen over te brengen aan
jongere generaties – geboren in de
oorlog of daarna – over het bombardement dat als een bijlslag in de
geschiedenis van de stad en in hun
leven staat.”
Het boek van De Boek is een geslaagde poging zulke generatiekloven
(beter is: generatieravijnen) te overbruggen, en als zodanig onmisbaar
voor iedereen die de geschiedenis van
Rotterdam probeert te begrijpen.

Oud-rechercheur Joost Deijkers schreef
een boek over zijn loopbaan bij de Rotterdamse politie. In vlotte bewoordingen
verhaalt hij over zijn belevenissen in zijn
beginjaren als ‘platte pet’ tot zijn afscheid
als ‘hoge Piet’. Joost Deijkers had een
prachtige carrière en doorliep vele onderdelen in het korps. Vooral de verhalen uit
zijn eerste jaren, die hij doorbracht op bureaus als het Marconiplein
en het Sandelingenplein, zijn zeer vermakelijk en soms behoorlijk
avontuurlijk. Later klimt hij op via rechercheur bij de Jeugd- en
Zedenpolitie, het Stafbureau en het bureau Fraude- en Milieuzaken
tot kopstuk binnen de Regionale Recherchedienst. Mijn looppad is
een vlot geschreven, lekker leesbaar boek, dat een fraai inkijkje geeft
in de politieorganisatie door de jaren heen.
Mijn Looppad kost € 12,- + € 2 verzendkosten wanneer u het rechtstreeks bestelt bij Joost Deijkers, die het boek in eigen beheer heeft
uitgegeven. Schriftelijk: J. Deijkers, Slakkenveen 309, 3205GK
Spijkenisse, Tel. 0181-640451
Via e-mail: an.joost@hetnet.nl.
Het is ook te bestellen via de boekhandel o.v.v. het ISBN nummer
90-9019006-6. Dan kost het echter €14,95 + transport kosten.

Ogen als schoteltjes
Een pareltje van een boek is geschreven
door Astrid van der Star, die haar levensverhaal optekende onder de titel ‘Ogen
als schoteltjes’. Een boek dat je in één
adem uitleest. Heerlijke verhalen over
haar jongste jaren in Crooswijk, waar zij
met haar ouders gelukkige jaren beleeft.
Heel helder beschrijft zij hoe zij opgroeit
tot een sprieterige puber in een gezin
dat langzaam uit elkaar valt. Zij eindigt
als jong volwassene met een pasgeboren dochter, Jacqueline, en een mislukt
huwelijk met de zeer gelovige Cor.
‘Ogen als schoteltjes’ is een boek dat elke babyboomer zeer tot de
verbeelding zal spreken. Astrid zet de sfeer van de beginjaren vijftig
heel herkenbaar neer in een stijl die iedereen zal aanspreken. En ook
nog eens in lekkere grote letters.
‘Ogen als schoteltjes’ (ISBN: 90-71343-11-1) is uitgegeven bij Calbona en kost € 16,95. Het is onder meer te koop bij Donner en alle
boekhandels van Edel.

Jim Postma

Onder de trap Te bestellen bij
De Oud-Rotterdammer
Het zojuist verschenen boek Onder de trap over het bombardement op Rotterdam is voor € 15 via ‘De
Oud Rotterdammer’ te bestellen. Het 64 pagina’s tellende boek met zwart-wit foto’s over historische
plekken in de stad bevat ook een CD met de authentieke stemmen en de verhalen van de 14 Rotterdammers die 14 mei 1940 bewust hebben meegemaakt.

Bestellen:
Schriftelijk via het postadres van ‘De Oud Rotterdammer’, postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel.
Via e-mail: info@deoudrotterdammer.nl onder vermelding ‘boekbestelling Onder de trap’.
Bestelde boeken worden toegezonden na bijschrijving van € 15 op rekeningnummer 4220893, van ‘De Oud Rotterdammer’ te Nieuwerkerk aan den IJssel.
Vergeet vooral niet uw naam, adres, postcode en telefoonnummer te vermelden.
Voor meer info kunt u terecht bij auteur Wim de Boek; e-mail: wim@deboek.demon.nl
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Weer lachen en eten in het openbaar
met tandheelkundige implantaten
50+ Prive Pakket !
Een kunstgebit dat niet past veroorzaakt vaak pijn
bij het dragen. Ook eten en spontaan lachen gaat
over het algemeen niet probleemloos. De oplossing
hiervoor is dichterbij dan u denkt.

Ans Veldhuizen had al jaren
problemen met haar kunstgebit:
“Ik durfde bijna nergens meer
naartoe. Ik schaamde me voor
mijn loszittende kunstgebit. Nu ik
implantaten heb is dat voorbij!”

- woonhuisverzekering
- inboedelverzekering
- autoverzekering
- reisverzekering
- caravanverzekering
- aansprakelijkheidsverzekering
- ongevallenverzekering
- rechtsbijstandverzekering
Al uw verzekeringen onder 1 dak
tegen een gunstige premie
Filosofentuin 1 - 2908 XA - Capelle a/d IJssel - tel: 010 4581616 - fax: 010 4581711
Internet: www.nvo-verzekeringen.nl - e-mail: info@nvo-verzekeringen.nl

Tandheelkundige implantaten geven weer zekerheid. Dit zijn
kunstwortels die in de kaak worden aangebracht. Hierop klikt u uw
kunstgebit vast. Het klikgebit wordt vergoed door de basisverzekering.
Op zaterdag 20 mei 2006 organiseert Venrooy Tandtechniek een
informatiemarkt over implantaten en kunstgebitten.
Deze dag vindt plaats tussen 11.00 uur en 15.00 uur in de praktijk aan de
Oudedijk 151 in Rotterdam. Tijdens deze dag kunt u al uw vragen stellen.
Komt u gerust langs. U kunt de informatiemarkt
gratis bezoeken. Bent u niet in de gelegenheid om
langs te komen? Ook op een ander tijdstip bent u
van harte welkom. Bel ons voor het maken van een
afspraak of meer informatie op telefoonnummer
010 411 78 70.

Venrooy Tandtechniek

Wilt u ook weten of u voor oppas-subsidie in aanmerking komt?
Kijk dan op www.viaviela.nl

Binneweg Kozijnen

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur
Bij Timmerman kiest u een gedenkteken:
met een persoonlijke stijl
naar een ontwerp dat past
in elke gewenste steensoort of ander
materiaal, kleur en lettertype
Voor een persoonlijk advies bent u
welkom in onze showroom.

T I M M E R M A N N AT U U R S T E E N
V I E R B A N N E N S T R A AT 1
NIEUWERKERK
TELEFOON (0111) 641798
WALENBURGERWEG 83 - ROTTERDAM
TELEFOON (010) 4660368/4663161
NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B
ROTTERDAM - TELEFOON (010) 4136910
W W W. T I M M E R M A N - N AT U U R S T E E N . N L

Op en top
wooncomfort
De prachtige kozijnen van Allround Kozijnen zijn
verkrijgbaar in verschillende materialen en in iedere
gewenste stijl: sfeervolle houten kozijnen, krachtige
aluminium kozijnen of onderhoudsvriendelijke
kunststof kozijnen. De op maat gemaakte kozijnen
zijn bovendien leverbaar in vele kleurstellingen.
Waar u ook voor kiest, u kunt altijd rekenen op topkwaliteit en een vakkundige montage.
We nodigen u van harte uit in onze showroom en
adviseren u graag over de vele mogelijkheden.

ALUMINIUM KOZIJNEN
HOUTEN KOZIJNEN
KUNSTSTOF KOZIJNEN
KOZIJNRENOVATIE & BETIMMERINGEN
DAKKAPELLEN & DAKVENSTERS
SERRES & OVERKAPPINGEN

Binneweg Kozijnen
Aelbrechtskade 122,
3023 JE Rotterdam
T 010 - 477 66 60
F 010 - 476 06 27
E binnewegkozijnen@allroundkozijnen.nl
Openingstijden showroom:
maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 16.30 uur.
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.
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De pil steekt van wal
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Wolter de Waard
huisarts

Ouwemannenkwaal
Bij mannen kunnen met het vorderen der jaren plasklachten optreden.
Geleidelijk aan neemt de kracht van de straal af, gaat men nadruppelen
en moet men zelfs persen om de plas op gang te laten komen.
Ook merken deze mannen dat ze ‘s nachts vaker uit bed moeten om te
plassen en hebben ze het gevoel niet goed uit geplast te zijn. Het kan
zelfs zo erg worden dat ze blaasontsteking krijgen of helemaal niet meer
kunnen plassen. In de volksmond noemt men deze klachten een ouwemannenkwaal.
De klachten ontstaan door een vergroting van
de prostaat. Dit is een klier die onder
de blaas ligt en waar de pisbuis doorheen
loopt. Deze klier is betrokken bij de voortplanting. De prostaat maakt een stof, genaamd
PSA, die de vloeibaarheid van het sperma bevordert. Als de prostaat te groot wordt, klemt
hij de pisbuis af en ontstaan bovenvermelde
klachten.
De klachten van een vergrote prostaat zijn
goed te verhelpen, zowel medicamenteus als
operatief. Om de diagnose te stellen is een
rectaal onderzoek, urine- en bloedonderzoek
nodig. Dit kan gewoon bij de huisarts plaatsvinden.
In sommige landen wordt veel preventief
onderzoek gedaan. Zo laten veel mannen in
Amerika elk jaar de PSA-waarde bepalen.
Zodoende denken zij kanker van hun prostaat
tijdig op te sporen. In Nederland wordt daar
anders over gedacht. Goedaardige vergroting
van de prostaat is geen risicofactor voor het

krijgen van prostaatkanker. Bij het rectaal
toucher is meestal goed te beoordelen of het
goed- of kwaadaardig is. Indien er familieleden zijn met prostaatkanker neemt het risico
wel toe.
Een hoge PSA komt voor bij prostaatontsteking, goedaardige prostaatvergroting (BPH)
en bij prostaatkanker. In de meeste gevallen
van prostaatkanker komen geen klachten voor
zoals bij de goedaardige prostaatvergroting
worden gezien.
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

Het Dolhuis
op de
Hoogstraat
Ik heb een opmerkelijke anekdote over het vroegere Dolhuis
op de vooroorlogse Hoogstraat.
Dolhuis, wie verzint er zo’n
naam? Later werd het gekkenhuis, nu psychiatrische inrichting. Dat klinkt sjieker.
Door een schets van dat Dolhuis kwam
mijn 79-jarige opa bij mij bovendrijven.
Let wel, opa en geen grootvader; alleen de
oude vrouwen zijn gepromoveerd van opoe
naar oma. Hij vertelde dat als een patiënt
in dat tehuis lang een rustige periode had
gehad, hij of zij in aanmerking kwam voor
een soort arbeidstherapie. Toen al! Zo was
er, aldus mijn opa, een zeer fors uitgevallen
vent die mocht helpen in de keuken. Alles
ging goed, tot op zekere dag een broeder
de keuken in kwam en deze man met een
groot hakmes zwaaide en zei; “Ik ga jou
kop er afhakken.” Voorwaar niet leuk om
te horen. Maar de broeder verblikte of verbloosde niet en zei;”Zou je dat wel doen?
Ik heb pas een nieuw uniform en dat komt
dan onder het bloed, dus laat mij eerst even
mijn oude uniform aantrekken en dan kun
je je gang gaan.”
Hij wandelde de keuken uit, kwam terug
met nog drie man en stopte de patiënt in
een dwangbuis.
Rotte vis
Mijn opa was een opmerkelijk ﬁguur in het
oude Crooswijk. Onafscheidelijk getooid
met zijn ﬂambard, een zilvergrijze baard en
een stok met hertshoornen knop, die ik nog
heb. Hij was schilder/decorateur en het was

- Het Dolhuis op de Hoogstraat (1906)-

1930. Er werd na de krach van Wallstreet
bittere armoe geleden. Als hij werkloos
was, ging hij bij tuinders in de omtrek van
Rotterdam proberen wat ruiten in te zetten.
Had hij mazzel, dan pakte hij na aﬂoop in
een vast kroegje in de Goudse Wagenstraat
een paar neutjes en soms wel eens een te
veel. Hij woonde in de Oudeanstraat.
Op de hoek Goudse Wagenstraat/Goudsesingel stonden de viswagens van de
visvrouwen, zeer bijdehante tantes. Dan
riepen zij; ”Hé opa, moet je geen vissie
meenemen voor je vrouw?” Hij stapte op
zo’n wagen af, pakte een schelvis bij de
kop, hield hem bij zijn oor en zei;”Hoelang
ben jij al dood?” En dan er achteraan;
“Drie maanden!”
U begrijpt dat hij dan, om bij de vis te
blijven, voor rotte vis werd uitgemaakt.
Tot slot; wie van de oude of zeer oude
Rotterdammers heeft er nog herinneringen aan de hoefsmid van Arie Klein in de
Meermanstraat? Wat kon het daar stinken
als hij het gloeiende ijzer op de hoef zette.
Zijn broer Aart had een smederij aan de
Korte Kade.
W den Hertog
Madernastraat 284 -3066 AE Rotterdam
010-4207588 -Email adres
whertog@xs4all.nl

Gratis Nordic Walking
Clinics bij Thuiszorgwinkel
Nordic Walking is meer dan alleen wandelen
met stokken. U gebruikt uw bovenlichaam en
de armen op een soepele en gezonde manier,
waardoor er een hoger energieverbruik ontstaat
dan bij gewoon wandelen of joggen.
Toch is Nordic Walking minder belastend voor
spieren en gewrichten door het gebruik van de
stokken. Om mensen bekend te maken met deze
nieuwe trend, zijn er gratis Nordic Walking
Clinics op dinsdag 23 mei in Thuiszorgwinkel
Capelle. De winkel is gevestigd aan de Bermweg 69 c/d.
Bent u nieuwsgierig naar Nordic Walking? Doe

dan mee aan één van de gratis Nordic Walking
Clinics in Capelle (Bermweg 69 c/d). Van 10.00
tot 16.00 uur geeft een instructeur ’s morgens
clinics op ieder heel uur en ’s middags op ieder
half uur. Zij legt u kort iets uit over Nordic
Walking en daarna kunt u het zelf proberen. De
Nordic Walkingstokken zijn tijdens deze dag
met 10% korting verkrijgbaar in de Thuiszorgwinkel. Aanmelden kan via Vegro Verpleegartikelen: 0800 – 2 88 77 66 (gratis)
of per email:
nordicwalking@vegroverpleegartikelen.nl

Pagina 10

Dinsdag 16 mei 2006

Woonmall Alexandrium:

Een dagje uit...
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Woonmall Alexandrium III is de mooiste woonbelevenis van Nederland. Meer dan vijftig woonspecialisten bieden u inspiratie en talloze
interieurideeën. Voor wonen, slapen, koken en interieuraccessoires
gaat u naar de Woonmall. Daarnaast kunt u terecht voor advies over
verwarming, beeld en geluid of een interieurontwerp op maat zoals
kasten, keukens en kamers.

Horeca
De woonmall heeft vijf horecagelegenheden, variërend van een staande glaasje sinaasappelsap,
een ijsje of donut bij Twice Frozen Yoghurt, een snelle cappuccino met taart of tosti bij Espressobar Ristretto op de tweede etage, een meer uitgebreide lunchkaart bij Brasserie Balance, centraal in het atrium op de begane grond, tot een zeer uitgebreide Chinese of Japanse maaltijd in
ons specialiteitenrestaurant Asia dat ook een binnenterras voor snacks heeft. Zelfs aan een terras
buiten ontbreekt het niet met Brasserie Zeppelin. Hier kunt u buiten onder de parasols over het
water turen onder het genot van de bijzondere broodjes.

Wooncultuur moet zijn magazijn
binnen 10 dagen opruimen!!!
Tot 55% korting op alle Perzische tapijten zoals lopers,
gabbeh, zijde en Pakistan, Chinees, tafelkleed en nog veel meer…zoals
schenkartikelen en woonaccessoires (antiek)
Onze service:
Y Reiniging
Y Reparatie van uw tapijt
Y Gratis advies door onze vakman
Y Inkoop van uw oude tapijt
Elk tapijt heeft een echtheid certificaat
Onze toekomstige klanten van de
Oud Rotterdammer krijgen bij inlevering van
deze advertentie een cadeau.

Wooncultuur Oriënt en Perzische Tapijten
Watermanweg 41, Rotterdam, Woonmall Alexandrium III, tel. 010-2200154

Diensten
Verder is de woonmall rolstoelvriendelijk, doordat er geen drempels en liften zijn. Vervoer op
maat brengt u tot aan de hoofdentree op de eerste etage, waar u onder de luifel, dus altijd droog
kunt uitstappen en weer opgehaald wordt. U kunt ook een rolstoel kosteloos lenen, via de beveiliging te regelen. Voor (klein)kinderen is er professionele kinderopvang, geen ballenbak, maar
educatief verantwoord spelen. Ten slotte is er een speciale ouderenwinkel, Arcof Care2Move,
specialist in ﬁetsen, rollators, scooters etc. om de oudere mens zo lang mogelijk zelfstandig en
mobiel te houden.
Heel Alexandrium
De woonmall of Alexandrium III maakt deel uit van het winkelgebied Alexandrium, dat ruim
211 winkels omvat en daarmee het grootste en meest complete winkelgebied van Rotterdam is.
Alles is te koop in Alexandrium, van kleding en schoeisel, audio, accessoires, lingerie, boeken,
cd’s en dvd’s, meubels, vloerbedekking en tapijten, behang en verf, keuken en badkamers. Maar
ook kunt u er terecht voor uw dagelijkse boodschappen.
Zondagen en Openbaar Vervoer
Alexandrium is elke eerste zondag van de maand open en beschikt over ruime, goed bereikbare
en zeer betaalbare parkeerplaatsen, maar is ook goed met de bus, metro en trein te bereiken via
het NS, Metro, en busstation Prins Alexander. Ook zijn er ﬁetsstallingen.
Kunt u uit de voeten met internet, dan kunt u via de website www.woonmallalexandrium.nl
alvast kijken welke winkels er allemaal zijn en wat deze u te bieden hebben.

LOUNGEBANK CORONA
EXCLUSIEF BIJ GEORGIO DESIGN € 995,DIVERSE KLEUREN
BANK CORONA LINKS
OF RECHTS
MATEN 290 X 185 CM
NORMALE PRIJS
€ 1395,AANBIEDINGSPRIJS
€ 995,GEORGIO DESIGN
WOONMALL ALEXANDRIUM III
WATERMANWEG 5
3067 GA ROTTERDAM
TEL 010-4555556

IN DE WOONMALL
Watermanweg 19a, 3067 GA Rotterdam, tel. 010-220 44 37

Op zoek naar iets anders?
Dan is Lagerwaard Classic het
juiste adres voor u. Dankzij haar
uitstekende service en deskundigheid blinkt ‘Classic’ uit op het
gebied van tijdloos klassiek wonen.
Wij maken vrijblijvend een
interieurtekening, zodat u een
waarheidsgetrouw beeld krijgt van
uw nieuwe interieur. Voor een volledig beeld nodigen wij u graag uit.

Watermanweg 213 - Rotterdam
Woonmall Alexandrium III
Tel. 010-4568500 - Fax 010-2203035
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Kinderdijk meer
dan de moeite waard
Japanners, Chinezen, Amerikanen, noem maar op. Vanuit de hele wereld
reizen nieuwsgierige toeristen naar ons kikkerlandje dat ‘zo gevaarlijk’
onder de zeespiegel ligt. Voornaamste attracties zijn dan niet de beruchte
koffieshops of de moderne architectuur. Nee, allemaal willen ze kijken
naar die wereldberoemde molens die zo onlosmakelijk met ons land zijn
verbonden. En als je molens wilt zien, ga je naar Kinderdijk, want daar
staan de mooiste en meeste exemplaren bij elkaar.
De molens van Kinderdijk zijn voor iedere
buitenlander net zo’n verplichte toeristische
attractie als voor ons de Borobudur in Maleisië
of de pyramide van Cheops in Egypte. Maar
terwijl we die exotische bouwwerken massaal
bezoeken, hebben velen van ons nog nooit die
net zo beroemde molens in Kinderdijk bezocht.
Terwijl ze zo dichtbij zijn!
Toch maar eens doen, zo adviseert De Oud-Rotterdammer, want die molens zijn een bezoekje
meer dan waard.
Speciaal voor al die echte Rotterdammers,
stadsmensen bij uitstek, heeft De Oud-Rotterdammer een mooie korting bedongen bij de
ﬁrma Rebus Varende Evenementen. Dit bedrijf
organiseert vaartochtjes naar Kinderdijk, waarvoor lezers van De Oud-Rotterdammer maar
liefst 20 procent korting krijgen op de gebruikelijke tarieven.
De tocht levert prachtige contrasten op. Niet
alleen ziet u de fraaie historische molens van
Kinderdijk, u krijgt vanaf de rivier ook nog
eens een schitterend uitzicht op de bijna net zo
beroemde skyline van Rotterdam.

- Charloisse Lagedijk in 1975 (verz. L.v.V.) -

Romantiek op de
Charloisse Lagedijk
Op de Charloisse Lagedijk staan nog wat oude boerderijen die gespaard
zijn gebleven dankzij de inzet van particulieren en bedrijven. Toen ik dit
stukje ging schrijven, moest ik even denken aan het liedje dat Gerard
Cox over deze dijk maakte. Vroeger was deze dijk een romantische plek
waar stelletjes in de vroege avonduren wat gingen wandelen, soms gingen scharrelen, maar zeker de eerste kus aan elkaar gaven.

Vanaf het nostalgische passagiersschip Nehalennia kunt u, varend over de Maas, de bruggen
en vele moderne gebouwen langs het water
bewonderen.
Na de tocht over de Maas en Lek krijgt u in
Kinderdijk rustig de tijd een of meer molens te
bezoeken, waarbij u een duidelijke uitleg krijgt
van de molenaar.
Na dit bezoek brengt de Nehalennia u weer veilig thuis, waarbij u aan boord kunt nagenieten
bij een heerlijk kopje kofﬁe of andere lekkere
versnaperingen uit de kombuis.

Bootexcursie Kinderdijk
Genieten van een ruim drie uur durende unieke excursie? Vanuit het drukke centrum van
Rotterdam vaart u met het nostalgische passagiersschip ‘Nehalennia’ naar het romantische
Kinderdijk. Na een uur varen wordt er afgemeerd. Op Kinderdijk heeft u de gelegenheid om
eventueel, één van de molens te bezichtigen. Geniet van de stilte en de natuur, want weldra vaart
u weer naar Rotterdam, alwaar het werk nooit stil ligt.

Aanbieding 2006
Tegen inlevering van deze coupon bij het kassaloket aan de Boompjeskade krijgt u maar liefst 20%
korting op de vermelde toegangsprijs Maximaal
4 personen per bon Tijdig reserveren gewenst !!

Zo stond een jong paar net na de bevrijding
in 1945 voor een oude hoeve aan de dijk en
ze genoten volop van de prachtige landelijke
omgeving. Het is armoe troef en de tijden
zien er niet al te best uit. Ook de oude boerderij ziet er vervallen uit. ‘Hier zou ik later
met jou samen willen wonen schat’, zegt hij
zachtjes tegen zijn verloofde. Hij was geboren
en getogen op die dijk en had er zijn hart aan
verpand. ‘Maar het staat er zo vervallen bij
en het lijkt me ook erg groot’, reageerde zijn
geliefde zichtbaar onder de indruk. ‘Ach, dat
knap ik wel een beetje op’, beloofde de energieke jonge aannemer. Ja, zo is het gegaan
vertelde mevrouw Van der Wel mij dertig jaar
geleden, toen zij al vele jaren in de mooie gerestaureerde ‘Olde Hoeve’ aan de Charloisse

Lagedijk woonde. Een droomwens van haar
geliefde was in vervulling gegaan. In 1950
konden wij de boerderij kopen en gaan herbouwen. Dit voorbeeld is kenmerkend voor
de inzet van bewoners om het karakter van
de Charloisse Lagedijk te behouden. Zo is
boerderij ‘De Kapel’, waar de familie Van der
Meer vroeger hun boterham verdienden, behouden gebleven na een opknapbeurt en ook
de ‘Wilhelminahoeve’ kreeg, na een grondige
verbouwing, een andere bestemming. De
bekende Charloisse tuinder Kop Jansen heeft
ook zijn steentje bijgedragen door een oude
boerderij op te knappen en te behouden voor
het nageslacht.
Leen van Vreewijk

EEN BIJZONDER CADEAU!!

Tel: 010-2183131

Openingstijden

Prijzen 2006

15 april t/m 1 oktober 2006
Dagelijks vertrek om 10.45 en 14.15 uur
De maanden april, mei, juni en september
op maandag gesloten.

12,50 p.p.
Volwassenen:
Kinderen tot 12 jr:
10,00 p.p.
Kinderen tot 4 jaar: GRATIS

Boompjeskade (links van de Erasmusbrug)
Te bereiken met openbaar vervoer:
Vanaf het Centraal station (Erasmuslijn) met de
metro tot halte Leuvehaven of tramlijn 8 en 20.

Rebus Varende Evenementen
Partyship Nehalennia

Met auto of bus:
Volg afslag Rotterdam – Centrum / Capelle
a/d IJssel, Maasboulevard, Boompjes dan
borden Erasmus parkeergarage
(onder de oprit van de Erasmusbrug)

9,95
Deze prachtige BEWAARBOX is vanaf eind mei te koop in
diverse winkels of te bestellen bij De Oud-Rotterdammer.
(Bij bestelling bij De Oud-Rotterdammer betaalt u € 3,75 verzendkosten.)

Vertreklocatie

Tel. 010-2183131
Fax 010-2183295
www.rebus-info.nl
info@rebus-organisatiebureau.nl

Een oerdegelijke box om uw exemplaren van De Oud-Rotterdammer netjes in op te
bergen.
Wilt u de BEWAARBOX bestellen, maak dan €13,70 over op giro 4220893 t.n.v
De Oud-Rotterdammer te Nieuwerkerk aan den IJssel.
Vergeet niet bij de mededelingen op uw overschrijvingskaart uw naam en
adresgegevens te vermelden!
De BEWAARBOX is vanaf eind mei ook te bestellen via internet:
www.deoudrotterdammer.nl
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Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

COSBO voor en
door ouderen

Het Witte Dorp
Ik heb mijn jeugd doorgebracht in het ‘Witte Dorp’.
Een afgeknotte driehoek, omzoomd door de Baardse
straat, Aakstraat en de Barkasstraat. Via de ‘hol’ die
van het Marconiplein naar het dorp liep, kwam je bij
de afgeknotte punt waar drie woningen waren (of
nog zijn). Heel jong verhuisde ik met mijn ouders en
broer Cor van de Blokmakerstraat naar het dorp.
Er was een openbare school
aan de Barkasstraat, maar mijn
moeder verkoos de school aan
de Van Duilstraat, hoek Rösener
Mannstraat. Ik denk dat ze die
‘netter’ vond. Tegenover ons huis,
Daardsestraat 4, was het Wester
Volkshuis. Ik heb er gevolksdanst
en in 1936 schaken geleerd, toen
Max Euwe wereldkampioen werd.
Ze hadden ook een toneelclub, die
eens een Javaanse bediende nodig
had voor een toneelstuk “Tropen
Adel”. Die bediende werd ik,
bruin geschminckt.
Naast ons woonden de Berkhoudts met Kees en Sietze, die op
die platte punt woonden. Aan de
andere kant woonden de Vonks.
Hun dochter Beppie vond ik lief
(jeugdliefde). Met haar en haar
vader gingen wij zwemmen bij
Van Stolk. Onder mijn vrienden

waren Dirk Groeneveld, Jan Nelissen en Andries Meeuwen. Ook
de broers Houtkamp waren bekenden en op hun zus Barbara ben
ik verliefd geweest. Babs werd ze
genoemd. Maar ja, dat ging niet
door, want zij was katholiek en ik
niet. Naderhand toen wij in 1973
naar Canada gingen, schreef mijn
moeder dat Babs, moeder van vier
kinderen, was overleden.
Ergens achter in het dorp woonde
‘Toet Veldhuis’ die zo nu en dan
met zijn vrienden ten strijde trok
tegen jongens uit Spangen. Dit
was niet mijn pakkie an. In het
midden van het dorp was (of is)
het Damloperplein met winkels.
Een daarvan was Caspers zuivel.
Toen ik eens vier eieren moest
halen en Caspers vroeg, “hanenof kippeneieren?” zei ik, denkend
dat haneneieren groter waren;

COSBO is een koepelorganisatie van
veertien lokale ouderenbonden en
Rotterdamse afdelingen van landelijke
ouderenorganisaties. De organisatie is
een actief aanspreekpunt voor bestuurders en beleidsmakers van instellingen
en organisaties, die zich bezig houden
met, voor ouderen, relevante zaken.
Foto RIB collectie
- Aakstraat Witte Dorp (1938) -

“haneneieren” tot grote hilariteit
van andere klanten.
Gekke Dirk
Een vaste verschijning was
‘Gekke Dirk’ die niet helemaal
normaal was. Soms had hij een
handeltje en soms blies hij op zijn
mondharmonica voor een centje.
Zelfs in de oorlogsjaren speelde
hij op verzoek het Wilhelmus.
Later hoorde ik dat hij door de
Duitsers te werk gesteld was. Een
ander ﬁguur was ‘Harkie Dee’,
die een been op een soort stelt had
en niet bepaald mooi zong om wat
te verdienen.
Toen mijn ouders besloten in
de Hudsonstraat te gaan wonen,
was ik verre van blij. Vooral niet
toen het net boven sacharinefabriek ‘Hollandia’ was. Als je de
voordeur open deed, sloeg de

zoetstof al op je lippen. Toen ik
in de oorlog verplicht te werk
gesteld werd, werd ons pand door
dat mislukte bombardement totaal
verwoest. Wij verloren alles en
toen moeder dat schreef, wilde ik
naar huis. Dus naar het ‘Arbeitsambt’ in Berlijn. Binnenkomend
zei ik luid “heil Hitler” en schold
op die vervloekte Amerikanen.
Die truc werkte en ik kreeg
bijzonder verlof. In Holland werd
ik benaderd door de ondergrondse
en ben onder gedoken.
Wie van de genoemde personen
leeft nog en kan zich mij herinneren? Graag een belletje.
Thijs van Harrewijen
Wilgenlei734,
3053 CW Rotterdam,
010-4185678

Zij behartigt in vele commissies, overlegorganen en besturen de belangen
van ouderen. De categorie ouderen in
Nederland groeit nog steeds. Tegen
2015 maken mensen boven de 55 jaar
rond de 30% uit van de bevolking.
Veel ouderen willen actief en betrokken blijven bij de maatschappij.
De COSBO-vrijwilligers volgen actief
de ontwikkelingen voor ouderen op
diverse fronten. Zoals wonen, zorg,
onderwijs en cultuur. Dit houdt echter
wel in dat er dringend behoefte is aan
nieuwe ouderen. Wij zijn ervan overtuigd dat Rotterdammers, net of al wat
langer in VUT-regelingen of pensioen,
best geïnteresseerd zijn om ook actief
te zijn voor hun medeouderen. Hebt u
tijd over, aarzel niet en neem contact
op met COSBO Rotterdam.
COSBO Rotterdam werkt vanuit het
eigen kantoor en is bereikbaar voor
informatie op werkdagen van 9.00 tot
15.00 uur.
Het adres is Hang 19, telefoonnummer 010 - 411 21 32 en per e-mail
info@cosbo-rotterdam.nl

FordKa Champion
Nu tijdelijk € 8.995,Champion voordeel:
€ 400,-

www.ford.nl

■ ABS ■ Airbag ■ Stuurbekrachtiging ■ Getint glas
■ Radio ■ 13" stalen velgen met sierdeksels
FordRotterdam
Laat u niet lopen

Locatie Rotterdam Noord

Koperstraat 15

Rotterdam (Prins Alexander)

Locatie Rotterdam Zuid

Laagjes 4

Rotterdam (Groot-IJsselmonde) (010) 492 77 77

Locatie Capelle a/d IJssel

Schermerhoek 523

Capelle a/d IJssel

(010) 207 07 07

(010) 264 06 66

w w w.fordrotterdam.nl

Locatie Spijkenisse

Boyleweg 4

Spijkenisse

(0181) 60 18 88
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Mijn eigen Rotterdam
Wij speelden graag bij de sluizen bij Schiemond; toen
nog de verbinding van de Nieuwe Maas met de naar
Delft lopende Schie. Aan de ingang van Schiemond, aan
de benedenkant van de haven, lag een reserve sluisdeur,
plat op de grond en omringd met een hek met prikkeldraad, maar dat hield ons niet tegen.
In het midden van die sluisdeur
zat een vierkant gat, wij legden
daar planken overheen (die dreven
er altijd wel rond in de Maas) en
dan hadden we een prachtige hut.
Onder die planken rookten we onze
eerste sigaretjes, lichte Ibis shag
van negen cent per pakje met gratis
vloeitjes. Smaken deed het niet,
maar we vonden onszelf erg stoer.
Natuurlijk werden we er beroerd
van en ‘s avonds lustte ik mijn eten
niet. Na een scherp kruisverhoor
door mijn vader bekende ik dat ik
gerookt had. Hij keek lelijk, maar
later toen ik op bed lag, hoorde ik
hem lachen samen met mijn moeder; roken was toen zeker nog niet
gevaarlijk. Maar uit opvoedkundig
oogpunt werd ik toch zonder eten
naar bed gestuurd. De andere
morgen heb ik mijn schade goed
ingehaald.
Mijn broer Hans at ‘s morgens op
zijn gemak tien boterhammetjes op,
en wij, mijn jongere broertje Aad

en ik, vonden dat prachtig. Hans
kon in een hap een hele boterham
in zijn hoofd steken en wij probeerden dat natuurlijk na te doen. En
zeg eens eerlijk, een gewone witte
boterham met boter en suiker, dat
was toch net een gebakje, in Rotterdam zeggen we “een taretje.“
Prachtige schepen
Dat we graag op Schiemond waren,
had te maken met de mooie bootjes
die daar dikwijls lagen. Een prachtig schip vond ik de “Pia” van “van
Ommeren”; een soort motorjacht,
wit geschilderd en van een ﬂink
formaat. En de “Miria Begonia “,
een soort barkas en de “Alma” van
de SHV, een heel rank stoombootje
met een prachtig houten dek en
koperen bolders.
Wij stonden altijd ademloos te
kijken als dat schip op de Maas
voorbij kwam stormen en bij het
invaren van de Waalhaven over
stuurboord scheef hing door de

Foto RIB collectie
- Werken aan de Ruigeplaatbrug (1938) -

snelheid. Verder had je de Politie 1,
een stoombootje met een verhoogd
voordek. En die prachtige sleepboten, de Siberië, de Java en niet
te vergeten die sterke boten van de
rooie dienst, ik herinner mij nog
de Minerva. Wat waren dat toch
mooie schepen. Er voeren ook nog
twee havendienstboten rond. Niet
die helder gele van tegenwoordig.
Er was er een met een roodgeschilderde opbouw, dat was gelijk een
brandweerboot.

Verstekeling
We waren gek op varen. Voor twee
centen kon je met de ”Heen en
weer” van de gemeente mee. Als
je het goed speelde kon je een eind
meevaren, eerst naar de Heyplaat
en dan naar de St.Janshaven. Daar
moest je jezelf benedendeks even
drukken en dan ging je weer mee
naar Schiemond. Je moest wel zorgen dat je altijd twee centen overhield, want het kon gebeuren dat je
aan de Heyplaat of de St.Janshaven

van boord gezet werd. En om
thuis te komen, moest je dan de
Waalhaven rondlopen en over de
Maasbruggen. De Maastunnel bestond nog niet. Ik ben een keer van
boord gestuurd, maar toen ik met
gebogen hoofd weg liep, kwam
de kapitein uit zijn stuurhutje en
mocht ik toch nog mee terug.
Harm Jager
harm_jager@kpnplanet.nl

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

Huis delen met tweede
vrouw na scheiding
Na het overlijden van mijn eerste
vrouw, tien jaar geleden, heb ik
vijf jaar geleden een andere vrouw
ontmoet met wie ik een jaar later
ben getrouwd. Nadat ik met mijn
tweede vrouw ben getrouwd, is zij
bij mij ingetrokken in mijn eigen
huis, waarop nog nauwelijks hypotheeklasten rusten. Nu, nadat de
eerste verliefdheid weer over is, wil
ik van haar scheiden. Ik vind dat zij
maar mijn huis moet uitgaan. Een
alimentatie hoef ik naar mijn mening
niet te betalen, omdat zij een hoger
maandinkomen heeft dan ik. Ik ben al
met pensioen; zij is twintig jaar jonger dan ik en heeft een goede baan.
Zij stelt echter dat we bij scheiding
onze vermogens moeten verdelen.
Daar voel ik niks voor. Want ik bracht
indertijd misschien wel aan waarde
tien keer zoveel in als zij. Hoe kan ik
daar onderuit komen?
Niet dus! We nemen aan dat u indertijd in gemeenschap van goederen
met haar bent getrouwd. Dat betekent
dat alle inbreng van beiden de
gemeenschappelijke huwelijksboedel
gaat vormen die bij scheiding aan
ieder voor de helft toekomt. U had
dat kunnen voorkomen door huwelijkse voorwaarden te laten opmaken.
Daarin had u bijvoorbeeld kunnen
bepalen dat uw eigen huis buiten de
gemeenschappelijke huwelijksboedel
blijft. Indien u dat niet hebt gedaan,
staat zij in haar recht om bij scheiding
50 procent van de vrije waarde van

het huis op te eisen. Uw liefde indertijd hebt u kennelijk blind gemaakt.
Indien u onder deze verdeling wilt
uitkomen, zal u haar medewerking
moeten krijgen. Overigens, u deelt
natuurlijk ook mee voor 50 procent
van het geld en de spullen die zij
heeft ingebracht. En als zij méér
verdient dan u, dan zou het kunnen
zijn dat zij aan u een alimentatie
moet betalen. Dat allemaal kan
uw kwestie misschien verzachten.
Als u er samen niet uitkomt, is het
raadzaam een echtscheidingsadvocaat
in te schakelen of een zogenoemde
‘mediator’ (juridisch bemiddelaar bij
echtscheidingen).
--------------------------------------------Vetpercentage als je wat
ouder wordt
Hoe ouder ik word, hoe dikker ik
word, vooral ook omdat ik veel
minder zwaar werk verricht dan
vroeger. Mijn dochter heeft zo’n leuk
elektronisch apparaat waarmee ik
mijn vetpercentage kan laten meten.
Er kwam uit dat ik een vetpercentage
had van bijna 22 procent. Volgens
haar is dat op de rand. Wat moet ik
daarvan denken?
Het gaat hierbij waarschijnlijk om de
bio-elektrische impedantiemeter die
het vetpercentage meet. De uitkomst
kan nogal per leeftijd verschillen.
Op hogere leeftijd wordt meer vet
opgeslagen rondom de organen
waardoor het vetpercentage toeneemt.
Voor oudere mannen zoals u is een
vetpercentage van 24 een normale

waarde. Overigens kunt u voor de
zekerheid beter een huidplooimeting
laten uitvoeren door een sportdiëtist,
fysiotherapeut of huisarts. Dat is
betrouwbaarder. Op vier verschillende lichaamsplaatsen wordt dan de
dikte van de huidplooi gemeten. Die
worden bij elkaar opgeteld en aan de
hand van een tabel wordt het vetpercentage gecorrigeerd naar geslacht
en leeftijd. Een vetpercentage tussen
15 en 25 procent van het lichaamsgewicht is over het algemeen een goede
waarde.
(M.m.v. CZ Gezondheidslijn)
--------------------------------------------Huur omhoog, inkomen
omlaag, mogelijk kans op
huurtoeslag
Per 1 juli krijgen we weer een forse
huurverhoging voor onze kiezen,
terwijl ons inkomen door vut en
straks pensionering aanzienlijk daalt.
Waar kunnen we nagaan of we recht
hebben op huursubsidie? Geen van
ons beiden kan met een computer
omgaan. Waar kan ik hulp krijgen?
De huursubsidie van vroeger, die u
van het ministerie van Volkshuisvesting kreeg, heet sinds 1 januari
huurtoeslag en wordt uitbetaald door
de Belastingdienst, net zoals de zorgtoeslag en de kindertoeslag. Het is
vrij eenvoudig om op een internetsite
na te gaan of u in aanmerking komt
voor de huurtoeslag. Indien u ook
geen familie of kennissen hebt, die
het ‘even’ voor u kunnen doen, dan
kunt u zich wenden tot:

O de BelastingTelefoon

0800-0543

O het belastingkantoor bij u in

de buurt. Wel van tevoren een
afspraak maken via de BelastingTelefoon.
O misschien heeft uw gemeente,
verhuurder of zorgverzekeraar een
hulp- en informatiepunt waar men
voor u kan uitrekenen of u voor de
toeslag in aanmerking komt.
O bent u lid van een vak- of ouderenbond dan kan men waarschijnlijk u
daar ook wel helpen.
Uiteraard zijn een paar gegevens
essentieel: uw kale huur en uw gezamenlijk jaarinkomen. Houd u er rekening mee dat niet alleen uw inkomen
van toepassing is, maar dat u bij ﬂink
spaargeld en ander eigen vermogen
ook geen huurtoeslag krijgt.
--------------------------------------------Heibel over groot onderhoud in seniorencomplex
Wij wonen in een appartementencomplex voor senioren van wie de
meesten eigenaar van hun appartement zijn. Er is ook één grote
eigenaar die de appartementen voor
goed geld verhuurt. Deze verhuurder
en een vazal van hem zijn de enige
bestuursleden van de Vereniging van
Eigenaren (VvE).
Zij hebben bepaald dat we een reservefonds moeten oprichten voor groot
onderhoud. Wij zijn het helemaal niet
eens met het bedrag dat we daaraan
jaarlijks moeten betalen. Welke stappen moeten we ondernemen?

De VvE behoort de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren
te behartigen en is verantwoordelijk
voor het gebouw en de gemeenschappelijke onderdelen (zoals
trappenhuis, dak en bijvoorbeeld de
cv-installatie van het hele gebouw).
Als het goed is heeft de VvE statuten
en een huishoudelijk reglement voor
de bestuurs- en ledenvergaderingen. Het probleem is vaak dat deze
ledenvergadering slechts één keer
per jaar wordt gehouden waarop
maar weinig eigenaren verschijnen.
Een bestuur zit dan ook vaak in
een machtspositie. In het reglement
staat overigens wel vermeld hoeveel
eigenaren minimaal aanwezig moeten
zijn voor rechtsgeldige besluiten en
hoe er extra vergaderingen kunnen
worden belegd. Een VvE heeft de
plicht een meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) te maken. VvE ’s, die al
voor 1 mei 2005 bestonden, hebben
tot 1 mei 2008 de tijd gekregen een
reservefonds op te zetten. Er bestaan
dikwijls misvattingen over wat een
VvE kan en móet doen. Wilt u zich
op de hoogte stellen van de juridische
en wettelijke mogelijkheden dan
raden we u aan te kijken op www.
eigenhuis.nl of op www.vvebelang.nl
en, indien u problemen verwacht, lid
te worden van deze belangenclubs. In
de meeste bibliotheken zijn over dit
onderwerp ook boeken te raadplegen.
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HONDENTRIMSTER
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De Oud
Iedere 2 weken op uw deurmat?
Dat kan! Op pagina 18 leest u hoe u
voortaan de krant via de post thuis kan krijgen.
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LID BOVAG AFDELING AUTO BEDRIJVEN ASSOCIATIE
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Automobielbedrijf

KLOPPERS
Metaalhof 54-56 O 3067 GM Rotterdam
Tel. 010-4554980 OFax 010-4569065
www.kloppers-autobedrijf.nl
Onderhoud, APK keuring, Schadeherstel
en Oldtimer reparaties.
Nu ook voor
brommobielen

Johan Huizingastraat 17
3069 WN Rotterdam
Zevenkamp

Telefoon 0628172394

Rijksgediplomeerd
sinds 1981
Gratis oor- en
nagelbehandeling

Berini
verzamelaar
vraagt :
oude bromﬁetsen,
dokumentatie,
onderdelen,
reklame, ect.
J.P.Kats

tel.0186-654252

Eventueel
halen en brengen

Numansdorp

Centrum Massage
Preventie en ontspanning
Door gedipl. masseur
Voor informatie en afspraken

010 - 4139847

DAMES & HEREN KAPSALON
Kunt u niet naar de kapsalon?

Oude Boeken
Rotterdam
www.huurmanscoop.nl
www.lansingh.net

Dan komen wij wel naar u toe!
Knippen voor maar: € 8,95
Bel voor een afspraak

Tel.: 010-4814509, Mob.: 06-24730320
Ossenisseweg 115 3086 KX, Rotterdam (Slinge)

Tegen inlevering van deze bon:

Chef Rafaelo Maaltijdenservice brengt diepvriesmaaltijden
bij u aan huis. U heeft daarbij keuze uit meer
dan90 verschillende maaltijden.

Alle maaltijden kosten
slechts C 3,99 per stuk

Watermanweg 3, 3067 GA Rotterdam
Tel. 010 4202838
info@brasseriezeppelin.nl

Tegen over Grando Keukens
Tot spoedig
Kijk ook eens op www.vkbgroep.nl

van Brabant

Speciale aanbieding!

Chef Rafaelo Maaltijdenservice
Tel. 010-2923232

PATATJE GEZOND?
De consumentenbond heeft de patat van
Bram Ladage verkozen tot de gezondste van
héél Nederland!

Ons geheim?
* Gemaakt van dagverse geschilde aardappels
* Gebakken in zuivere plantaardige sojaolie
* Minder dan 10% vet, waarvan 82% onverzadigde
vetzuren die cholesterol verlagend werken
* Slechts 219Kcal per 100 gram

gezonde frieten!

(maximaal twee personen)

BRASSERIE ZEPPELIN

Vakantie in het

Wij bezorgen deze maaltijden op
een vaste dag in de week bij u aan huis.
Nieuwsgierig? Bel voor informatie!

Dus..... Blijf genieten van onze

Kofﬁe voor 1,25 p.p.

Zomerweken van
vrijdag tot vrijdag van mei tot september
(U wordt opgehaald en teruggebracht
met onze luxe touringcar.)
Een geheel verzorgde vakantie temidden van de vennen en
bossen in Oisterwijk in Hotel de Paddestoel. Speciaal voor
Senioren biedt dit hotel u een geheel verzorgde vakantie op
basis van vol pension incl. uitstapjes, verzorgde avonden e.d.
De ruime kamers zijn allemaal voorzien van douche, toilet,
kitchenette, koelkast, telefoon met nachtbel en TV. Alles
begane grond en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
De prijs voor dit arrangement bedraagt € 448,00, geen toeslag
voor éénpers.kamer, als u lid bent of wordt van
De Rotterdamse Ouderenbond. 6,50 voor gehuwden en 5,00 euro
voor alleenstaanden inl. hierover 010-2022121.
Opstapplaatsen: Zuidplein, Kruisplein
Alexander Busstation

Voor meer informatie en of folder kunt u bellen met
tel. 013-5282555, Scheibaan 5, 5062 TM Oisterwijk
of bezoek onze website: www.hoteldepaddestoel.nl
email: hoteldepaddestoel@planet.nl

Senioren vakantie in het groene hart van Zuid Limburg
Valkenburg aan de Geul, in het vernieuwde Hotel Schaepkens van St Fyt
Volledig verzorgde reizen met halen en brengen
Dagtochten, vol pension, goed verzorgde kamers
met douche-toilet,telefoon, kl.televisie en kluisje
Gratis kopje koffie en thee, 2x daags een borreluur
met gereduceerde consumptieprijzen, 5 avonden met live muziek,
Feestavond met optreden van artiest en gratis barbeque /Limburgs buffet.
Afscheidsdiner met gratis consumptie,
Incl. toeristenbelasting en inclusief annulering,
Vanaf
Diverse opstapplaatsen in Rotterdam en omstreken.

€ 408,50

In Rotterdam kunt U alle informatie
aanvragen bij onze Gastheer:
per
De Heer D. Damsma, Homerusplein 114, 3076 LZ Rotterdam,
Telefoon: 010-4324885 / 0651919423
of rechtstreeks bij: Hotel Schaepkens van St Fyt : 043-6012000

persoon
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Humanitas een van
de beste werkgevers

Maandag 12 juni t/m donderdag 15 juni

6e vierdaagse
voor senioren
‘Ommoord/Zevenkamp’

Het ‘Great Places too Work Institute Nederland’ reikte donderdag 11 mei op landgoed De Horst in Driebergen een aantal onderscheidingen uit aan bedrijven
en instellingen die zich in positieve zin onderscheiden als werkgever. De Stichting Humanitas behoorde,
als enige non-profit-instelling, tot de prijswinnaars.
Vier bedrijven kregen een gouden onderscheiding,
Humanitas behoorde met nog twee bedrijven tot de
drie zilveren winnaars.

Deze zesde vierdaagse is wat anders opgezet dan voorgaande jaren. Op veler verzoek is er een langere wandeling bijgekomen en wordt elke dag vanaf een andere
startplaats vertrokken.
De deelnemers starten elke dag in
groepjes. Zij kunnen een keuze maken
voor een wandeling van vijf kwartier
of van drie kwartier à één uur. Ook
mensen in een rolstoel of met een rollator zijn van harte welkom. Wie begeleiding nodig heeft, dient daar zelf
voor te zorgen en te betalen. Nieuw is
dat dit jaar de vier startplaatsen tevens
ﬁnishplaatsen zijn.
U start op maandag in Zorgcentrum
De Vijf Havens en na een mooie
wandeling komt u weer terug in “De
Vijf Havens”. Op dinsdag: woon- en

zorgcentrum Nijeveld, woensdag
Gerard Goosenﬂat en donderdag
kinderboerderij ‘de Blijde Wei’.
De eerste drie dagen is de start om
13.30 uur en op donderdag om 11.00
uur. Na de wandeling krijgt iedereen
een kopje kofﬁe of thee met vaak iets
lekkers erbij en elke middag wordt als
afsluiting een activiteit aangeboden,
zoals een grandioos muzikaal optreden
van “Diabolic”, een mooie ﬁlmvertoning van “Cirque du Soleil” op een
groot scherm, een boeiende lezing
over het ontstaan van het circus en op

donderdag een lunch en een luchtig
optreden van een clown.
De vierdaagse wordt afgesloten met
een medailleuitreiking voor wie vier
dagen heeft meegedaan.
De inschrijving á € 10,-- p.p. is van 15
mei t/m 6 juni aan de balies van buurthuis de Molshoop, Sigrid Undsetweg
300, De Vijf Havens, Zevenkampse
Ring 40, Gerard Goosenﬂat, Thomas
Mannplaats 150 en Nijeveld, G.B,
Shawplaats 100.

“Erg leuk”, reageert Humanitasdirecteur Hans Becker opgewekt.
“Dat wij, als non-proﬁt-organisatie, zo’n prijs winnen tussen
reuzen als Siemens en Philips,
stemt mij trots. Het is een bevestiging dat onze ja-cultuur niet alleen
goed is voor onze bewoners, ook
ons personeel vaart er klaarblijkelijk wel bij.”
Het ‘Great Places too Work
Institute’ is een internationale
organisatie, onder de vlag van de
Verenigde Naties. Het instituut zet
zich in voor het verbeteren van de

arbeidsomstandigheden voor medewerkers in de hele wereld. De
beoordeling van het werkgeverschap geschiedt mede aan de hand
van onderzoek onder de betrokken
medewerkers.
“Ik ben er hartstikke trots op dat
onze medewerkers Humanitas
een goede werkgever vinden”,
aldus Becker. “Wij streven ernaar
binnen onze organisatie een sfeer
te creëren van één grote familie en
door deze onderscheiding mag je
zeggen dat wij daar dus kennelijk
goed in slagen.”

Weet
Weet je
je nog.....
nog.....

Met de hoepel rond het Noordereiland
Mijn vroegste jeugdherinneringen gaan terug naar
het Noordereiland, of, zoals iedereen zei:‘het eiland’.
Daar ben ik in 1916 geboren en heb ik in mijn jeugd
gewoond. Marinestraat nummer 3, derde verdieping.
Als je bij ons thuis in de voorkamer voor het raam
stond, kon je, door de Olivier van Noortstraat heen, de
Koningshaven zien. Aan de overkant lagen de boterfabriek van Van den Bergh en de Oranjeboombrouwerij.
Op donkere winteravonden
spiegelden de lichtreclames van
de fabrieken zich in het water van
de Koningshaven: Blueband in
blauwe letters van de boterfabriek
en ‘een bok in een ovaal’ van de
brouwerij. Dat was dan in de tijd
van het bokbier; midden in de
winter. Aan de Prins Hendrikkade
lagen de telegraafboten die op
Antwerpen voeren. De oostpunt
van het eiland, kortweg ‘de
punt’, heette dan ook ofﬁcieel het
Antwerpse Hoofd. Een buurjongen van mij had een Belgische
moeder en een oom die op een
Telegraafboot voer. In de zomervakantie mocht hij wel eens
meevaren naar Antwerpen, wat
voor mij het eind van de wereld
leek. Zo ver van huis zou ik wel
nooit komen.
Raderboten
Nog avontuurlijker waren de
raderboten van, zoals wij dat
noemden, de Duitse rederij, die
hun ligplaats verderop, vlak bij
de Koningsbrug hadden. Die
rederijboten hadden prachtige
namen, zoals Freiherr von Stein,

in indrukwekkende letters op
de raderkasten aangebracht. Het
was een machtig gezicht als zo’n
groenwit geschilderde boot ’s
avonds tegenover het Maasstation
de Koningshaven binnendraaide.
Op de Prins Hendrikkade en ook
op de Maaskade aan de noordkant van het eiland, waar de
boten van Van der Schuyt lagen,
lag het vrachtgoed altijd hoog
opgestapeld. Kratten, balen, vaten
en kisten met alle mogelijke inhoud. Fantastische speelplaatsen
voor de jeugd.
Aan de overkant van de straat
stond de Fabriek. Tenminste, zo
noemden wij die. Het was een
koel- en vrieshuis. ‘Stemt Schouten’ stond er met grote witte letters op de muur gekalkt. Ik vond
dat gek, want een eindje verderop
in de straat woonde een familie
Schouten en ik begreep maar niet
waarom er wel op hen en niet op
ons gestemd kon worden.
Van der Takstraat
Joggen deed je ook in die tijd, al
heette dat toen nog niet zo. Met
een stokje op een drafje achter

RIB collectie
- Oostelijk deel Noordereiland (1954) -

een houten hoepel aan het eiland
rond. Op het Prinsenhoofd was de
aanlegplaats van het veerbootje
naar de Leuvehaven en de Wilhelminakade en ook het eindpunt
van lijn 2 en 6. Met lijn 2 maakte
je een enkele keer met je moeder
een ritje naar de stad om nieuwe
schoenen te kopen of een ‘pakkie’ bij Bervoets. Een ritje met de
tram naar de stad kostte een dubbeltje. Na aﬂoop ging je dan naar
het IJsbeertje op de Hoogstraat
voor een glaasje limonade.

De Van der Takstraat was een
gezellige drukke winkelstraat
tussen de twee bruggen en deelde
het eiland min of meer in tweeën.
Het westelijk deel met zijn Burgemeester Hofmanplein en Prins
Hendriklaan was deftiger dan het
oostelijk deel. De jongens daar
hadden soms wel een ‘vliegende
hollander’ of een trapautomobiel.
Wij moesten het doen met een
autoped met kleine houten wieltjes. We waren echter niet jaloers,
al waren er wel eens straatge-

vechten.
Een stukje Rotterdam in de
twintiger jaren. In onze ogen één
grote speelplaats. Hijskranen en
pakkisten waren onze klimrekken. We speelden verstoppertje
of ‘diefje met verlos’ achter balen
katoen en onder dekzeilen. We
klauterden op de schepen en
schooierden uren langs de waterkant. Een fantastische stad!
Frans van de Vate
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Laurens en
UIT met
De Oud-Rotterdammer
UIT met Laurens neemt u graag weer mee uit! Ditmaal organiseren
wij in samenwerking met De Oud-Rotterdammer dinsdag 13 juni een
wandelroute door het hart van Rotterdam. Een wandeling langs spectaculaire gebouwen in het stadscentrum met een gids die u zal vertellen
over het leven in de stad en de na-oorlogse wederopbouw.
Maar deze leuke tocht biedt nog veel meer! UIT met Laurens en De
Oud-Rotterdammer nemen u vervolgens mee naar het schitterende
historische museum “het Schielandshuis”, waar we de tentoonstelling “Werkpaarden en Dienstmeiden” bekijken; een tentoonstelling van
schilder August W. van Voorden (1881 – 1921), die in zijn korte leven
treffend het straatleven en de haven van Rotterdam heeft vastgelegd.
Daarnaast gebruiken we in de schitterende binnentuin van het museum
een kopje koffie en vervolgen dan de route naar het stadhuis van Rotterdam. Daar wordt u opgehaald door een luxe touringcar die u terug
brengt naar uw opstapplaats in uw regio.
Het totale arrangement kost 15,00 euro en bestaat uit vervoer vanaf een
van de onderstaande opstapplaatsen naar de wandelroute en terug, een
professionele gids die u alles vertelt over het Rotterdam van toen en nu,
entree voor het Schielandshuis en een kopje koffie in de binnentuin van
het museum.
Er zijn per regio in Rotterdam verschillende opstapplaatsen
beschikbaar:
R’dam IJsselmonde WC Keizerswaard (Parkeerplaats)
R’dam-Zuid Zuidplein (Zwembad Charlois)
R’dam-Noord Meidoornsingel (Borgsate)
R’dam-Oost G.B.Shawplaats (Nijeveld)
R’dam-Centrum Nieuwe binnenweg 33 (Antonius Binnenweg)
Barendrecht Middeldijkerplein.
Voor inschrijven of meer informatie over dit arrangement of een van onze andere arrangementen kunt u
bellen met het nummer 0800 – 558 66 78.

De Oud
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Een gevonden juweeltje
De meesten onder u hebben er zeker van gehoord of
hebben er misschien zelfs op gespeeld: een theaterorgel. Zo’n orgel dat vroeger de “stomme film” begeleidde. Het is natuurlijk alweer jaren geleden dat deze
orgels populair waren, maar ze bestaan nog steeds. In
Nederland zijn er nog vijftien exemplaren. De grootste
en belangrijkste staat in Steenwijk. Maar ook in Rotterdam hebben we er een.
Een theaterorgel is een pijporgel
dat speciaal gebouwd werd voor de
muzikale begeleiding bij “stomme
ﬁlms”. Zo’n instrument bestaat uit
een speeltafel vanwaar de honderden pijpen en andere instrumenten
worden bediend. Het eigenlijke
orgel bevindt zich in een “orgelkamer”, waarin honderden orgelpijpen van verschillende lengte en
doorsnede staan. In de orgelkamers
staan ook instrumenten als trommels, bekkens, een klokkenspel
en xylofoon en sirenes voor de
begeleiding en de effectgeluiden.
Omdat de orgels bij de “stomme
ﬁlm” gebruikt werden, moesten er
veel verschillende geluiden mee
gemaakt kunnen worden.
Gered
Het Rotterdamse theaterorgel
is een zogenaamd tweeklaviers
“Standaart orgel”. Het stond
vroeger in het Colloseum theater

aan de Beijerlandselaan op Rotterdam Zuid. Het had maar een
haar gescheeld of het was tijdens
de sloop van het theater mee ten
onder gegaan. Het is echter van de
slopershamer gered. Naar verluidt
hebben enkele orgelliefhebbers het
op een zondagmorgen in allerijl uit
het theater gehaald, de maandag
daarna zou het theater plat gaan.
Het is toen terecht gekomen in het
verenigingsgebouw Larenkamp aan
de Larenkamp 31.
Geen bespelers
Een club orgelliefhebbers heeft
zich over het orgel ontfermd en
het met veel liefde en geduld weer
opgebouwd. Een week of drie
geleden mocht ik dit juweeltje bezoeken. Ik werd in de Larenkamp
ontvangen door Teun Grifﬁoen,
een orgelliefhebber van rond de
zeventig jaar. Teun was een van
de techneuten die het orgel weer

hebben opgebouwd. Helaas was
hij het orgelspel niet machtig en
kon het orgel dus niet spelen. Toch
kreeg ik een prima indruk van het
orgel. Op de foto’s kunt u zien hoe
het orgel er nu bijstaat.
Volgens Teun wordt er nog maar
een keer per jaar op het orgel gespeeld. Het is een groot probleem
organisten te vinden die nog op dit
soort orgels kunnen en willen spelen. Veelal komen die uit Engeland.
De kosten om ze naar Nederland
te halen zijn vaak te hoog en dat
gebeurt dus bijna nooit.
Mocht u het orgel een keer willen
bespelen of eens een kijkje willen nemen, loop op zaterdag De
Larenkamp binnen en vraag naar
Teun Grifﬁoen. Wellicht heeft hij
ook voor u even tijd en laat hij het
orgel zien.
Er is trouwens nog veel meer te
zien en/of te horen over theaterorgels: via www.nederlandseorgelfederatie.nl kunt u van alles te
weten komen over de Nederlandse
orgels. www.theaterorgans.com
geeft informatie over orgels in het
buitenland.
Misschien weet u meer over dit
orgel te vertellen, laat het De Oud
Rotterdammer weten!!
Marcel Terlouw
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Op kamp in Ulvenhout
Op school ging het al rond. Je kon drie dagen naar een
kamp in Ulvenhout, Noord Brabant. Ja wie wilde dat
nou niet. Er was echter een moeilijkheid. Het kostte
ongeveer drie gulden. De lol was er gelijk al weer af. In
die tijd was drie gulden veel geld en we wisten dat het
maar voor een enkeling op te brengen was.
Ook ik kwam natuurlijk met het
verhaal over de vakantie thuis.
Ik zag mijn moeder al zorgelijk
kijken. Om de slagerij draaiende te
houden werkte zij erbij als werkster in het Coolsingelziekenhuis.

Voor mij was de hele vakantie al
afgedaan. Je besefte in die tijd heel
goed wat niet mogelijk was.
Waar ze het geld vandaan getoverd
hadden weet ik nu nog niet, maar
voor dat ik het wist stond ik met

mijn koffertje op het Maasstation
en werd op de trein gezet.
Midden in het bos werden we ontvangen met een eettafel vol lekkere
dingen. We mochten net zoveel eten
en drinken als we wilden. Waar we
een beetje vreemd tegenaan keken
was het uur middagrust. Verder was
het, wandelen voetballen spellen
doen. Jongens die te moe werden
werden bij het huis gehouden en
mochten daar vooral veel rusten
Als je ‘s morgens vroeg op was, zag

je de bakker komen. De vrouwen
namen het brood aan en begonnen direct met snijden, smeren en
beleggen van het brood. De boer
bracht de melk. Als je ging helpen,
goot hij een plens melk in een deksel van de bus en dat mocht je dan
opdrinken.

We beleefden allemaal dingen die
we thuis niet hadden. Overal in
Brabant werden we vriendelijk
ontvangen door de mensen en
werd ons dikwijls wat te snoepen
gegeven.
Die drie dagen waren veel te snel
voorbij.

In het spionnetje
Deze keer kijk ik in het spionnetje en zie veel reacties van de lezers/lezeressen van De
Oud Rotterdammer. In deze reacties worden dingen gevraagd, herinneringen opgehaald
of ‘zomaar’ ingegaan op wat ik via het spionnetje meende te moeten opmerken. De
meest gestelde vraag ga ik nu heel duidelijk beantwoorden: Kan ik een afdruk krijgen
van de foto die bij ‘dat en dat’ artikel stond?
Het antwoord is neen! Er zijn
verschillende redenen die tot deze
botte afwijzing leiden. Ik hoop
dat u daar begrip voor hebt.
Veel geplaatste foto’s komen
uit een privé-verzameling. De
eigenaars van zo’n verzameling
kunnen en mogen nooit afdrukken
van de foto’s doorverkopen. We
laten dan nog buiten beschouwing
of er een prijs (en zo ja, hoeveel
is die prijs dan?) berekend zou
kunnen worden.
Dit betekent niet dat aanschaf van
de foto’s voor u onmogelijk is
geworden. Het grootste deel van
de gepubliceerde foto’s kunt u in
Rotterdam op 2 adressen vinden:
Gemeentearchief Rotterdam,
Hofdijk 651, 3032 CG Rotterdam
en Urban Photos, Pannekoekstraat
10, 3011 LE Rotterdam.
Op beide adressen kunt u afdrukken bestellen; Urban Photos heeft
ook toegang tot de complete fotoverzameling van het Rotterdamse
gemeentearchief, inclusief alle
foto’s van fotograaf Jan Roovers
(Uitgever Voet-Capelle aan den
IJssel). Deze winkel beschikt
zelfs over foto’s uit privé-verzamelingen, zoals ik zag bij een
foto van mijn vrouw op 5-jarige
leeftijd. Op 24 juli 2002 is mijn
echtgenote bij een verkeersongeval (ik was de chauffeur!)
dodelijk verongelukt.

Bij het doen van bestellingen bent
u sneller en goedkoper uit bij het
gemeentearchief, bij Urban Photos krijgt u de bestelling echter
in een fraaie fotolijst geleverd.
Wellicht is er een korting te
bedingen, als u zegt via De Oud
Rotterdammer op hun adres te
zijn gekomen.
Herinneringen
Het door mij geschrevene levert
vaak zeer verrassende reacties op.
Deze week kreeg ik een telefoontje van mevrouw Marja Bevaart
uit Rijnsburg. Zij sprak namens
haar moeder, die als 30 jaar jonge
vrouw in het najaar van 1943 haar
woning in de Watergeusstraat 26
had moeten verlaten. Zij diende

plaats te maken voor een weggebombardeerd gezin. En laat ik nu
lid van dat gezin zijn geweest!
De moeder van Marja is zeker
niet boos op me, maar wil graag
zien of ik sinds 1943 wat ‘groter’
ben geworden. Binnenkort reis
ik af naar Prinsenland, waar de
93jarige nu woont.
Nu kijken we samen nog naar
Deelen en ‘het platje’.
Nadat mijn ouders met hun kroost
verhuisden naar de Schans, trok
de familie Van der Ven op nr. 26
in. De jongste zoon des huizes
(Joop) liet mij weten, dat bij het
lezen van De Oud Rotterdammer

ook het nodige bij hem naar boven kwam: Ik kan mij nog herinneren dat jullie gezin en ons gezin
van woning hebben geruild. Jullie
verhuisden naar de Schans 35A 2
hoog achter, omdat deze woning
groter was. Wij gingen naar de
Watergeusstraat 26, hoekhuis op
de 1e etage. Boven ons woonde
de familie Quispel met 2 zonen
en 2 dochters: Bas, Leen, Riet en
Wil. Naast ons woonde de familie
Gros, die wij 144 noemden. Op
de hoek van de Watergeusstraat
en de 1e Schansstraat had je
cafe Robert Disch (had hij geen
duiven? AvdS), met daarnaast de
waterstoker. Aan de overkant een
sigarenwinkeltje en daarnaast op
de hoek bakker Winkelman, later
Vreeken. Aan de overkant van
ons had je de melkwinkel van
Van Vliet. Daarboven woonde
de familie Hazelhorst. Verder
weet ik nog uit het eerste deel
van de Watergeusstraat vanaf de
Schiedamseweg, dat op de ene
hoek sigarenwinkel Dienaar zat
en op de andere hoek Jamin. Verdere namen: een schoenenzaak
naast Dienaar met schuin aan de
overkant het geboortehuis van
André van Duin. Een paar huizen
verder een waterstoker en een
winkel met naaigaren, wol e.d..
In een portiekwoning woonde de
familie Piek. Daarnaast kapper
Van der Linden en iets verder
weer een waterstoker. Daarnaast
een winkel, die later de brandblusapparatenzaak van Vos was.
Meer namen schieten me zo gauw
niet te binnen. Maar nog wel de
vishandel Fillekes, een melkboer,
fotohandel De Kok en aardappelenboer Voogelaar. Verderop in
de 1e Schansstraat Schele Piet,
nog een melkboer, een slager, een
groetenboer, snoepzaak De Toko,
Houthandel Van Boxtel om te ein-

door Aad van der Struijs

digen met de Dr J Woltersschool
waar ik op zat.
Het stukje 1e Schansstraat tussen
Watergeusstraat, Schans en de
poort naar de Aelbrechtskolk
en Voorhaven had je de levensmiddelenwinkel van Deelen en
natuurlijk, niet te vergeten, de
ijsboer en snoepjeswinkel van
ouwe Heemskerk.
Mijn beste vriend was Bertus van
der Poorten, die woonde op de
Schans 9a met broers en zussen.
We hebben heel wat afgevoetbald
aan de overkant van hun huis
bij de leerfabriek en toen we
grote jongens waren menig pilsje
gedronken in onze stamkroeg The
Old Bridge op de Aelbrechtskade,
naast het postkantoor. Joop van
der Ven, George Sandstraat 93,
3207 MG Spijkenisse.
Wanneer ik dan zo’n brief lees
en die ouwe Heemskerk in zijn
eeuwige stofjas voor m’n ogen
zie, iets wat de oude Chiel Deelen
ook deed, moet ik denken aan de
waterijsjes van een halve cent.
En zo’n halve cent kreeg je niet
zomaar van je moeder!
Rotterdam-zuid
Het aantal briefschrijvers dat

klaagt, dat De Oud Rotterdammer
té weinig over Zuid schrijft, heeft
gelijk. Maar ik kan mijn Delfshavense herinneringen niet naar
Charlois of Vreewijk vertalen.
Die herinneringen moeten de
Zuiderlingen zelf schrijven. Als
dat te moeilijk is, kunnen zij hun
verhaal aan een redactielid van
deze krant vertellen. Dan komt
alles in orde! U wilt toch niet,
dat ik alleen maar verslag doe
van mijn bezoekjes aan Ome
Maarten en Tante Riek op de
hoek van de Clemensstraat en de
Wolphaertstraat? U bent zeker
niet geïnteresseerd, hoe ik als 11jarige doktertje speelde met mijn
nichtjes.
Het zal mogelijk zijn, dat in de
komende weken ‘In het Spionnetje’ niet bij de tijd zal zijn. Nu
de zon steeds hoger komt te staan
– over vijf weken hebben we
alweer de ‘langste’ dag van dit
jaar – is de kans groot dat ik in
m’n buitenverblijf in Stolwijk zit.
Maar ook daar is een Internetaansluiting, dus vergeten doe ik mijn
spionnetje en jullie nooit!
Spionneur
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Oproepjes
Savornin Lohmanschool
Voor de reünie van de Savornin
Lohmanschool aan de Hillevliet te
Rotterdam die wij in oktober hopen te
houden, zoek ik nog enkele personen
te weten: Nita But, Leo v.d.Heuvel,
Marietje v.Noorloos, Willy Brucke en
nog enkele die op de foto staan waar ik
geen naam meer van weet. Het zou zo
leuk zijn als deze mensen zich ook nog
melden, dan is de klas aardig compleet.
We hebben heel lang les gehad van
Juffrouw Krijgsman. Het gaat over de
periode 1952-1958

werden ondergebracht in het Zollhaus,
waar ze moesten werken aan het spoor.
Ze beleefden daar uiteraard veel hachelijke momenten. Het boek is geschreven door de heer Van Noorderhaven en
is voorzien van meerdere tekeningen.
Mijn vader, Wim van Berkel, was een
van hen en heeft dit boek uitgeleend
en zoals zo vaak ..... nooit meer terug
gekregen. Misschien ligt het boek nog
ergens op een zolder.
Ik zou heel blij zijn als ik een exemplaar van het boek weer in mijn bezit
kan krijgen.

Leny van Bennekom
Noorder Kerkedijk 54
3078 PB Rotterdam
010-4824655
email lenydekoning@chello.nl
----------------------------------------------Pieter de Kimpe
De vraag: ‘Ben je familie van de
directeur van het Feyenoord stadion’,
was voor mij een prikkel om dat uit te
zoeken. Met veel plezier stortte ik mij
op de genealogie.
Mijn oom Pieter de Kimpe (1910),
beroepsbrigadier, vertrok in 1935 naar
Indië en sneuvelde op 5 maart 1942 (te
Rembang-Java). Van die oom weet ik
vrijwel niets. Toen hij vertrok was ik
drie jaar.
In 1936 trouwde hij (‘met de handschoen’) met Catharina Wilhelmina vd
Laar (1914). Ik herinner me vaag het
trouwfeest, in de Heer Kerstantstraat.
Ook was ik erbij toen we ‘tante To (?)
naar de boot brachten, waarmee ook zij
naar Indië vertrok.
Zij hertrouwde (1945?) met de heer
Vooren, verbleef een tijdlang te Palembang op Sumatra en keerde uiteindelijk
(wanneer?) terug naar Nederland.
Wie kan mij iets meer vertellen over
Pieter de Kimpe en/of Cath. vd Laar?

Els Karsdorp - van Berkel
Telefoon: 010 - 220 53 92
---------------------------------------------Jan van den Broek
Tijdens een “opruiming” kwam ik een
schilderij tegen. De omschrijving is:
olieverf + lak op linnen, zonder titel
– 1973, geschilderd door Jan van den
Broek; atelier Lambertusstraat 104.
Wie weet iets over deze schilder (misschien hijzelf) en wie is mogelijk geïnteresseerd in dat schilderij? Mogelijk
Jan van den Broek zelf?

J. de Kimpe
033 – 494 29 56
kigenea@hotmail.com
----------------------------------------------Geachte redactie,
Al geruime tijd zijn we druk doende
het boek ‘Blijdorp Zollhaus’ van de
heer Van Noorderhaven in ons bezit
te krijgen. Het boek beschrijft de
gebeurtenissen in de laatste oorlogsmaanden van een groep mannen uit
Blijdorp die door de Duitsers waren
overgebracht naar Duitsland om daar te
werken. Zoals wellicht bij uw redactie
bekend is, werden alle Rotterdamse
mannen op transport gesteld om voor
de Duitsers te werken op vele plaatsen
in Duitsland. Zo ook deze groep. Zij

Joop van Son
j.b.van.son@hccnet.nl
---------------------------------------------Cor Lambillion
Wie heeft mijn grootvader ‘Oom Cor’
Lambillion gekend en hem zien optreden als goochelaar, buikspreker en poppenspeler? Hij was een zeer bekende
ﬁguur in Rotterdam. In 1904 begon
hij op zeer jonge leeftijd met poppenkastvertoningen. Ik zet dit, tot op
de dag van vandaag, voort en gebruik
nog poppen en kasten die hij zelf lang
geleden maakte.
Anne Lambillion
Dordrecht
poppentheater@tele2.nl
---------------------------------------------Johan de Wittlaan
Ik ben op zoek naar oud-klasgenoten
die 54 jaar geleden op de mulo aan de
Johan de Wittlaan zaten, in Hillegersberg. Leraren waren onder andere Rogier, Scheek en Peters (kuifje). Enkele
klasgenoten waren Martin van Oosten,
Hans Kroonstuiver, Ton Wooning, Cor
Sluiter en Chris Schuurs.
Mocht iemand weten waar wij wonen,
laat mij dat weten of zelf contact met
mij opnemen.
Do Bronmans
Tjalk 32
Barendrecht
Tel: 0180-616620

Rapportenbureau Heijplaat
Laatst reed ik over de Heijplaatweg tot
de aanlegsteiger Heijplaat-Schiemond
van de ‘Heen en Weer’. Ik was er zeker
vijftig jaar niet geweest en zag een
grote open plek op de plaats waar het
Rapportenbureau stond. Daar ik er zeer
goed bekend was, vraag ik mij af of er
nog foto’s van bestaan en of er nog wat
bekend is van de geschiedenis van de
laatste familie die het in de jaren vijftig
bewoonde.
Ook zou ik graag weten of er nog
iemand foto’s heeft van het stoomschip
‘Edam’, dat Frans van Schaik zo mooi
bezingt op de prachtige Cd Café Rotterdam. Ik heb de laatste vier reizen
van dit schip als matroos meegemaakt.
Misschien zijn er nog leden van de
toenmalige bemanning die nog foto’s
hebben.
A. Rovers
Heer Bokelweg 17
3032 AD Rotterdam
---------------------------------------------Altijd al willen zingen?
Vocalgroep WE, een enthousiast popmusicalkoor, is op zoek naar nieuwe
leden. Vooral mannen, maar ook
vrouwen zijn van harte welkom.
Naast musicalselecties en popmuziek
waagt WE zich ook aan a capellanummers. WE kleedt de optredens op een
originele manier aan, waardoor het
meer is dan gewoon een koor.
WE organiseert woensdag 31 mei een
inlooprepetitie voor aspirant-leden. Het
koor repeteert op woensdagen vanan
20.00 uur in het Amman College,
Malmöpad 60 in Rotterdam.
Kun je niet op 31 mei, maar heb je
wel interesse? Maak dan gewoon een
afspraak met Jantien, 010-4671153.
Meer informatie vindt u op:
www.vocalgroup-we.onskoor.nl
---------------------------------------------LS Potgieterstraat
Aan het eind van de oorlog en de
eerste jaren na de bevrijding zat ik op
de lagere school in de Potgieterstraat
in Spangen. Onder meer bij juffrouw
Stillebroer en meester Rozendaal. Omstreeks 1948 kregen alle Rotterdamse
scholen een naam van het gemeentebestuur en dus ook mijn school. De naam
die onze school kreeg, ben ik helaas
vergeten en ik zou dolgraag willen
weten hoe die ook alweer luidde.
Is er iemand die mij kan vertellen
welke naam mijn school destijds heeft
gekregen? Wie frist mijn geheugen op?
Bob Chabot
06-55826463

Een abonnement op
De Oud-Rotterdammer!
O U heeft al een
abonnement voor

€ 49,90

Colofon

p/jaar

Wat moet u doen?
Maak voor een abonnement op de
mooiste krant van Rotterdam 49,90 Euro
over op giro 4220893 t.n.v. De Oud-Rotterdammer o.v.v. abonnement.

Vergeet niet uw adresgegevens te vermelden!

Naast de seniorenwoningen en -ﬂats in Groot
Rotterdam staan de krantenrekjes van de
Oud-Rotterdammer op veel plekken in de
stad en de regio.
Rotterdam
Bibliotheek Rotterdam
Alle 23 vestigingen
Deelgemeente Delfshaven
Looiershof 1
Deelgemeente Charlois
Boerhaavestraat 11
Deelgemeente IJsselmonde
Groene Tuin 317
Deelgem. Kralingen-Crooswijk
Oostzeedijk 276
Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
Deelgemeente Overschie
Burg. Baumannlaan 178
Deelgemeente Pr.Alexander
Prins Alexanderplein 6
Buurtcentrum Romeynshof
Romeynshof
C 1000
Hesseplaats 201
Gezondheidscentr. Ommoord
Briandplaats
Edah
Nieuw Ommoordseweg 4
Albert Heijn
Hesseplaats 13
Kleiweg Rotterdam
Benthuizerstraat R’dam
Mathenesserplein R’dam
Bentinckplein R’dam
Zuidplein Hoog 622
Oudedijk, Kralingen
Krabbendijkestraat 10
Vuurplaat 340
Streksingel 69
Vasteland 108
Goudse Rijweg
Lijnbaan 121
Mya van Yperenplein 89
Boumankliniek
Pr. Constantijnweg 127
Sigarenhandel Groen
Schieweg 139
Sigarenwinkel de Wolbocht
Wolphaertsbocht 46
Vestia
Schere 31
Multishop Boden
Rijnwaterstraat 51
Wijkwinkel IJsselmonde
Kreileroord 222
Wijkcentrum Heijplaat
Victorieuxstraat 20
Buurtcentrum Tuinenhove
Hollandse Tuin 85
Buurtcentrum De Focus
Oude Wetering 324
Wijkgebouw Lombardijen
Menanderstraat
Bewonersorg. Vreewijk
Dreef 83
’t Kopblok
Riederlaan 200
Konmar
Rotterdam Oosterhof
Krantenmagazijn Pit
Zuidplein
Van Rietschoten Boekhandel
Keizerswaard 8
Office Point
Keizerswaard 26
Shellstation Van der Knaap
Nesselande
Activiteitencentr. Nesselande
Nesselande
Gemeentearchief
Hofdijk
Archiefwinkel
Coolsingel
VVV-winkel Rotterdam
Coolsingel
Stadsdriehoekkantoor
Kipstraat 20
Wijkgebouw Pier 80
Rosener Mannstraat 80
Buurthuis Schiemond
Dempostraat
Wijkaanpakw. Schiebroek
Peppelweg 136a
Sigarenwinkel Van Beek
Rododendronplein 5a
Bloemenhuis Otten
Junolaan 38-42
N Z R Noord
Adriaan Kluitstraat 170
Tabac & Gift
Van Beethovensingel 30
De Wilgenkoepel
Wilgenlei 790
Wijkgebouw Rendierhof
Rendierstraat 3
Rotterdam Store
Spaansebocht
Hoogvliet
Deelgemeente Hoogvliet
Middenbaan Noord 47
Kantoorboekhandel Voskamp
Binnenban 97 Hoogvliet
Banketbakkerij Uljee
Binnenban Hoogvliet

Advertenties:
Ben Rietveldt, Tel: 06 – 23 66 24 12
T.G. Louwen, Tel: 06 – 13 53 50 58

De Oud
De Oud-Rotterdammer is een uitgave van:
Fred Wallast Bedrijfscommunicatie
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Afhaaladressen

Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

Redactie:
Hans Roodenburg, Aad van der Struijs,
Bram van der Weijden, Jim Postma,
Peter van Zwienen.

DA Drogisterij
In de Fuik
Pernis
Wijksecretarie Pernis
Vroomstraat 14 Pernis
Oudheidkamer Pernis
Pernis
Rozenburg
Activiteitencentr. Het Anker
Ln van Nw Blankenburg 13
Gemeente Rozenburg
Jan van Goyenstraat 1
Bibliotheek Rozenburg
Molenweg 20
Woon- en zorgcentrum
Het Baken
Grote Stern 2
Spijkenisse
Bibliotheek Spijkenisse
Breeweg 2
Metroshop
Ruwaard van Puttenweg 8
Ruwaard van Putten
ziekenhuis
Ruwaard van Puttenweg 1
C 1000
Vlinderveen 434
Edah
Winterakker 21
Nieuwstraat 161
Konmar Superstore
Sterrenhof 18
Super de Boer
Hadewychplaats 32
Vlaardingen
Bibliotheek Vlaardingen
Waalstraat 100
Vlietland Ziekenhuis
Vlaardingen
SGZ Zorgcentrum Uitzicht
Churchillsingel 483
Zorgcentrum De Meerpaal
Willem de Zwijgerlaan 2
Wijkcentrum Holy
Aristide Briandring 90
Albert Heijn
De Loper 85
Maassluis
Bibliotheek Maassluis
Uiverlaan 18
Konmar
Koningshoek
C 1000
Lang Boonestraat 31
Albert Heijn
Mesdaglaan 199
Bottelier Zonneveld
Mesdaglaan 231
De Vloot
De Vliet
Capelle a.d. IJssel
Gemeentehuis
Stadsplein
Bibliotheek
Stadsplein 39
Nic Visser
Centrumpassage 45-49
IJsselland Ziekenhuis
Capelle a/d IJ
Krimpen a.d. IJssel
Bibliotheek
Nachtegaalstraat 8
Edah
WC Raadhuisplein
Boekhandel De Korf
WC De Korf
Spar
Stad en Landschap
Wijkgeb. Gouden Regen
Gouden Regen
Super de Boer
Raadhuisplein 87
’t Kaerthuys
Cascade 1
Super de Boer
De Korf 8
Crimpenersteyn
Zandrak
Hellevoetsluis
Bibliotheek Hellevoetsluis
Woordbouwerplein 1
Eetcafé ’t Verschil
WC De Struytse Hoek
Albert Heijn
Evertsenplein 68
WC De Struytse Hoeck
Plusmarkt
Branding
Plusmarkt Trommel
Moriaanseweg 46
MCD
C1000
Konmar
WC De Struytse Hoeck
Spar
Oudenhoorn

Nieuwerkerk
a.d. IJssel
Groen Schoenen
Reigerhof
Van Delft Books and Gifts
Reigerhof
Coöp Wim Bos
Kerklaan
Plus Dorrestein
Dorrestein
Barendrechtcentrum
Zorgcentrum Borgstede
Marjoleinlaan
BarendrechtCarnisselande
Dienstencentrum
Waterpoort
Middeldijkerplein
Zorgcentrum De Elf Ranken
Middeldijkerplein
Kapsalon ‘Heren Haar’
Avenue Carnisse 95
Albert Heijn
Carnisse Veste
Primera
Carnisse Veste
Hans Anders
Carnisse Veste
Ridderkerk
Bibliotheek Ridderkerk
St Jorisplein 77
Bibliotheek
Reyerweg 62
Bibliotheek
Maaslaan 2
Boekhandel Sanders
Amerstraat 18
Drogisterij A. Flach
Dillenburgplein 12
Super De Boer
Ridderhof 72
Super De Boer
Vlietplein 191
Super De Boer
Dillenburgplein 5
Gemeentehuis Ridderkerk
Koningsplein 1
Zevenhuizen
Bibliotheek Zevenhuizen
Dorpsstraat
C 1000
Dorpsstraat 129
De Zevenster
Leliestraat 3
Dierenkliniek
Zuidplasweg 1a
Schiedam
Bibliotheek Schiedam
Stadserf 1
Bibliotheek
Bachplein
Bristol
Nieuwe Passage 6
MIRO Tabak
Rubensplein 6a
J & L Supermarkt
Mesdaglaan 14
Tabaksshop Nathalie
’s Gravelandseweg 559
Maas Tabacco
Hoogstraat 168
Vlietland Ziekenhuis
Burg. Knappertlaan
Bleiswijk
C1000
Dorpsstraat 29
Bibliotheek Bleiswijk
Nachtegaallaan 4
De Leeuwerik
Leeuwerikstraat 4
Bergschenhoek
Huurman Drukwerkservice
Smitshoek 3
Smitshoek Dienstencentrum
Smitshoek 18
Overige
Bibliotheek
Hendrik-Ido-Ambacht
Hoge Kade 52
Bruna
HI Ambacht
WC De Schoof
Bibliotheek Barendrecht
Middenbaan 109
Bibliotheek Albrandswaard
Dorpsstraat 34

Eindredactie:
Fred Wallast
Tel: 0180 – 32 25 75/31 55 25
GSM: 06 – 51 28 12 77
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia
Nieuwerkerk aan den IJssel

Fred Wallast Bedrijfscommunicatie 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 Fred Wallast Bedrijfscommunicatie; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Oud Rotterdammer - - Krant voor de 50-plusser

Dinsdag 16 mei 2006

pagina 19

Werken in het
Scheepvaartkwartier
Wij woonden van 1938 tot omstreeks 1953 op de Mathenesserdijk, recht tegenover de
Hooidrift en het pontje, waarmee je voor een cent naar de overkant ging! Het pontje
waar vaak vanaf gesprongen werd als ‘s zomers in de Schie werd gezwommen. Wat
was de “pontenbaas” dan boos en terecht natuurlijk! Het leek er ’s zomers wel een
zwembad, jong en oud namen een duik!
Uiteraard heb ik ook oorlogsherinneringen, o.a. aan het bombardement van 1943 waarbij vier
meisjes uit mijn klas omkwamen. Dat vergeet je nooit! Hoe
oud was je? Acht à negen jaar!
En na enkele weken weer naar
school. Destijds was er nog geen
“bijzondere hulp” zoals nu, maar
gelukkig waren er ouders die
je opvingen en als kind snapte
je weinig van oorlog! Ach, wie
wel? Maar verdrietig was de
“mededeling” op school zeker!
Vier klasgenootjes minder, vier
lege plekken in de klas en alles
ging weer gewoon door: lezen,
rekenen, taal, schrijven, vreemde
tijd!

- Met mijn Internatiocollega’s op de houten trap
naar De Heuvel -

Internatio
In 1950 ging ik werken op het
kantoor van Internatio aan de

- Op de oude Spido met Internatio voor een bezoek aan Pakhuismeesteren en de Blue Band-fabriek -

Westerstraat. Twee jaar geleden
kreeg ik de kans het gebouw
weer eens van binnen te zien!
Het oude gebouw is nog intact,
maar de luchtbrug met zijn grote
ramen over de toen zo mooie tuin
naar een moderner gebouw aan
de Houtlaan is verdwenen. Ook
dit gebouw, dat er al stond in
1950 en waar ik gewerkt heb op
het secretariaat, is gesloopt!
Wat een herinneringen kwamen naar boven in de prachtige
kamers aan de Westerstraatkant!
Daar zat de directie en werden
jubilea gevierd en recepties gehouden! De mooie plafonds waren nog intact, evenals de houten
vloeren en de schoorsteenmantels; alles goed onderhouden.
In de grote kelder, die nu leeg
staat, stonden toen planken vol
monsters van producten vanuit

Puzzel mee en win !!!
De ingezonden oplossingen van de puzzel in De Oud-Rotterdammer van 2 mei vulden
de postbus weer dagelijks met grote stapels. Vrijwel alle inzenders kwamen met de
juiste oplossing, die ditmaal luidde ‘Wereldstad voor wereldburgers’. Uit de grote
hoeveelheid inzendingen lootte de redactie deze keer de volgende tien winnaars, die
binnenkort die mooie CD van Café Rotterdam ontvangen:
A.W. de Jong, Monster
E. M. v.d. Leer, Pernis
Mevr. C. van Leeuwen, Rotterdam
A.H.W. v.d. Berg, Emmeloord
Marijke van Tilburg-Oosterwijk,
D. Heinebal, Schiedam
H.I.Ambacht
N. v.d. Engel, Maassluis
J.A. de Groot, Ridderkerk
H. Zwijnenburg, Hoogvliet
F. v.d. Veen, Nieuwerkerk a.d. IJssel
Horizontaal
1. bak waar dieren hun dorst kunnen lessen; 7. landverhuizer; 13. troefkaart; 14. Boheemse nationale dans; 16. meisjesnaam; 17. uit elkaar; 20. vreemde muntsoort; 21. gemis of
schaarsheid; 23. steen; 24. militaire voettocht; 26. deel van gelaat; 28. rivier in Engeland;
29. soort groente; 31. tegenover (afk.); 33. oude lengtemaat; 34. plaats in Zwitserland;
35. bloeimaand; 37. trillen (bibberen); 40. het wijfje van hoenderachtige vogels; 41.
godsdienst (afk.); 43. sporenplant; 45. zangstem; 46. kever; 47. lidwoord; 48. legende;
50. neon (scheik. afk.); 52. paardenslee; 53. hemellichaam; 55. rechten inbegrepen (afk.);
56. de eerste tanden van een kind; 57. laus deo (afk.); 58. gouden of zilveren beker op
voetstuk; 60. maanstand (afk.); 61. voorzetsel; 62. hemellichaam; 64. laatstleden (afk.);
65. bovendien (alsmede); 67. bladgroente; 69. cilinder; 71. muzieknoot; 72. klein paardje;
73. mannelijk dier; 75. huisdier; 77. voorstel (ontwerp); 79. krachteenheid (afk.); 80. titel
(afk.); 82. bretel (draagband); 84. god van de zee; 85. bult (bobbel); 87. omwenteling;
89. honingdrank; 90. stijloefening (ontwerp); 92. sterk ijzerhoudende grondsoort; 94.
opgewekt (vrolijk); 96. Europese rekeneenheid (afk.); 97. nimmer; 99. reuzenslang; 100.
zonnebank; 101. helper van een metselaar.
Verticaal
1. machine waarop drukwerk vervaardigd wordt; 2. van strikt persoonlijke aard; 3. ontkenning; 4. vangwerktuig; 5. Amsterdams peil (afk.); 6. jongensnaam; 7. eikenhout van schors
ontdoen; 8. familielid; 9. Belgische kiezelzandsteen; 10. borstbeen; 11. inburgeren (wennen); 12. tekengerei; 15. lage rivierstand (afk.); 18. Europeaan; 19. vochtig; 21. vrijgevig;
22. alvorens; 25. zeehond; 27. telwoord; 30. honingbij; 32. de leer van Jezus Christus (de
blijde boodschap); 34. strook grond langs een rijweg; 36. in opdracht (afk.); 38. getijde;
39. boomsoort; 40. hoger onderwijs (afk.); 42. jongensnaam; 44. plaats in Friesland;
46. plaats in Duitsland; 47. zuidvrucht; 49. schreeuw; 51. ieder; 52. kloosteroverste; 54.
zangstem; 58. bekende papaverachtige plant met felrode bloemen; 59. flink (dapper); 62.
mep (dreun); 63. spoorwagons splitsen en opnieuw samenvoegen; 66. deel van bijbel
(afk.); 67. heilige (afk.); 68. archi episcopus (afk.); 70. in orde (afk.); 72. preekstoel; 73.
sneeuwschaats; 74. plaats in Brazilië (afk.); 76. slaginstrument bij exotische volken; 78.
stuk stof of doek; 79. kruik (pint); 81. belemmering; 83. watering; 85. roofdier; 86. traag
(lui); 87. drietal; 88. lang vrouwenkleed; 91. open plek in een bos; 93. en omstreken (afk.);
95. gevangenis; 97. heden; 98. titulo pleno (afk.).

bijna de hele wereld, o.a. specerijen. Ik ruik ze nog!
Op een internationaal handelskantoor met bijkantoren over
de wereld was het, zo kort na
de oorlog, interessant werken!
Verlofgangers kwamen over, personeel werd uitgezonden naar de
bijkantoren, het was een komen
en gaan!
Nieuw Amsterdam
En, niet te vergeten, altijd op
een dinsdag, het vertrek van de
“Nieuw Amsterdam”: het kantoor
stond te dreunen als het schip
ging blazen: om half 4 een keer,
om kwart voor 4 twee keer en
om 4 uur drie keer, waarna het
schip vertrok. Met sleepboten
ervoor werd het met zijn neus
naar de andere kant gedraaid,
een gigantisch gezicht! Vaak

Ook in deze uitgave van De Oud-Rotterdammer publiceren
wij weer een leuke kruiswoordpuzzel.
De bedoeling is dat u de puzzel oplost en vervolgens met de
letters uit de genummerde vakjes een woord of slagzin vormt.
Als u denkt de juiste oplossing gevonden te hebben, stuur deze
dan VOOR DONDERDAG 25 MEI op naar:
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.
U mag uw antwoord ook per email sturen naar info@deoudrotterdammer.nl.
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W. Grifﬁjn

maken opnieuw tien mensen kans op een
prachtige dubbel-CD met tientallen nummers
van Rotterdamse artiesten, Café Rotterdam
genaamd, waarin ook nog fraaie foto’s van
oud-Rotterdam zijn te bewonderen.

De Oud-Rotterdammer verloot bij iedere puzzel enkele fraaie
prijzen onder de inzenders met de juiste oplossing. Deze keer
1

met emigranten aan boord, ook
enkele keren familie van mij. Dat
gaf veel gezwaai en veel tranen
aan de kant!
Internatio had er goed zicht op,
want wij zaten er vlak voor,
kijkend over de Maas! Door
uitbreiding zijn we destijds met
verhuisd naar ook zo’n mooi oud
pand aan het Westplein (staat er
nog!) vlak tegenover de Veerhaven. Deze buurt, met in de omgeving de Parklaan, Kievitslaan,
Parkkade, en nu de Erasmusbrug,
waarvan je een stukje aan het
eind van de Westerstraat vanaf
het Westplein ziet, blijft voor mij
een geliefd plekje in Rotterdam!
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