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RIJNMOND 
HELPT
Hulp nodig?

Bekijk de advertentie 
in de krant

Tegenslag overwinnen kun je meestal 
niet alleen; daar heb je hulp bij 
nodig. Gelukkig hebben wij, om 
een beetje in stijl te blijven, als De 
Oud-Rotterdammer een enorm leger 
reservisten, dat we te hulp kunnen 
roepen. Al die lezers die al zoveel 
jaren trouw de krant lezen, genieten 
van de nostalgische verhalen en zelf 
hun verhalen insturen, want, en dat 
mogen we nooit vergeten, De Oud-
Rotterdammer maken wij 
samen! Lezers en redactie en al die 
schrijvers die hun herinneringen aan 

het papier toevertrouwen.

Dank
Hoezeer u met zijn allen De Oud-
Rotterdammer waardeert is de afgelo-
pen weken nog maar eens gebleken, 
toen de lezers gehoor gaven aan onze 
oproep om steun en hun waardering 
onverpoosd in een financiële bijdrage 
tot uitdrukking brachten, waardoor 
we in elk geval deze week tóch weer 
een krant hebben kunnen uitbrengen;
heel, heel veel dank daar-
voor!!!

Daarmee is de eerste slag gewonnen, 
maar nog niet de oorlog. We zullen 
nog wel een poosje moeten doorvech-
ten, vrezen wij en ook daarbij vragen 
wij uw hulp. We hebben hiervoor een 
ludieke actie bedacht, want het moet 
natuurlijk ook weer niet al te serieus 
worden.

Symbool
Als symbool voor de voortgaande 
strijd hebben wij ons stroopsoldaat-
jesleger in het leven geroepen. Die 
soldaatjes moeten ons door de crisis 
helpen.

Waarom stroopsoldaatjes? Ach, ver-
moedelijk vooral ingegeven door de 
oorlogstaal die sommige regerings-
leiders bezigen, maar dat is ons te 
dreigend. Het zet je echter wel aan 
het associëren en zo kwamen we bij 
die stroopsoldaatjes. Want die lekkere 
likstaafjes zijn voor talloze lezers 
een herinnering aan hun jeugd, toen 
je die plakkerige zoetigheid voor een 
paar centen kocht bij de waterstoker 
en er driftig aan likte en zoog om aan 

de bovenkant net zo’n vlijmscherp 
puntje te krijgen als onder, terwijl je 
voortdurend het papieren wikkeltje 
rond het stroopsoldaatje iets naar 
beneden rolde.
Die soldaatjes moeten ons gaan 
helpen.

Hoe?
Daar kunt u bij helpen.
Hoe? Door massaal deze stroopsol-
daatjes bij ons te kopen. Om weer 
eens die heerlijke smaak te proeven 
en uw kinderen of kleinkinderen 
ermee te verrassen. Ook zij zullen die 
ouderwetse smaak ongetwijfeld heel 
erg lekker vinden. Misschien zegt u, 
‘maar dat is toch geen gezond snoep’ 
en dan heeft u best een beetje 
gelijk, maar het is in elk ge-
val gezonder dan het corona-
virus en het is een ludieke en 
vooral smakelijke manier om 
De Oud-Rotterdammer weer 
een stapje verder te helpen in 
onze overlevingsstrijd.

U kunt de stroopsoldaatjes 

bij ons kopen voor € 2,00 per stuk 
(dat is incl. uw steun aan de krant) 
en de minimumafname bedraagt vijf 
stuks. Helaas moeten we daarnaast 
verzendkosten in rekening bedragen 
ad € 4,25 om ze naar u op te sturen. 
Bestellen doet u via de bestelbon 
in deze krant (zie de pagina van ‘t 
Winkeltje) of via ‘t Winkeltje op onze 
website www.deoudrotterdammer.nl.

Wij hopen dat u in grote getale 
deze overheerlijke stroopsoldaatjes 
gaat bestellen, zodat we weer een 
volgende slag in deze zware strijd 
kunnen overleven.

Covid-19, wereldwijd als het coronavirus aangeduid, pleegt een 
aanslag op ons leven, waarbij zelfs de zwaarste terroristische 
acties verbleken. Denk nu niet meteen dat ook De Oud-Rotter-
dammer nog eens een duit in het zakje gaat doen, want u wordt 
al 24 uur per dag overspoeld met berichtgeving over deze crisis 
en dat laat uw krant met alle liefde aan al die andere media 
over. Maar toch willen wij, voor één keer, een uitzondering 
maken en op de voorpagina aandacht vragen voor een actueel 
thema. Want het virus pleegt ook een aanslag op ons en daar 
willen, nee móeten, we ons tegen wapenen. Daarom hebben 
wij een leger geformeerd waarmee we zullen strijden om deze 
aanslag te overleven....;
het stroopsoldaatjesleger!



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 14 april 2020pagina 2

• Algemene tandheelkunde
• Mondhygiëne
• Implantologie
• Tandprothetiek

Oostplein 130, 3011 KX Rotterdam • 010 307 64 11 • www.mondzorgoostplein.nl • info@mondzorgoostplein.nl

Exclusief verkrijgbaar

in regio Rotterdam

bij Mondzorg Oostplein

COMFORTABEL
perfecte pasvorm

VERGOEDING
door uw

zorgverzekeraar

Maak een afspraak voor een GRATIS PROTHESE CHECK 
en/of polijsten van je prothese! Meer informatie vind je 
op onze website.

Mondzorg Oostplein is gespecialiseerd in gebitsprotheses.
Wij werken met de zachte Novus® Prothese, een prothese 
met een zachte binnenlaag.

GOEDE
HECHTING

plakken meestal
overbodig

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN 

TEL. 010-2269232

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam 
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

Annelies Kruis
Uitvaartverzorgster

www.uzk.nl

Juist bij een overlijden heeft u een 
uitvaartverzorger nodig die met een enkel 

woord begrijpt wat de wensen zijn. 
Die kan bogen op een jarenlange ervaring. 

Die weet dat juist de kleinste details zo belangrijk 
zijn. Onze mensen staan klaar als het nodig is.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

GELOOF 
 IN RIJNMOND

Zondags 10:00 uur 
op TV Rijnmond

Rijbewijskeuringen
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring 
voor het verlengen van uw rijbewijs. Wij 
werken volgens RIVM-richtlijnen (COVID-19).
Keuringsdagen oogarts: 18 & 25 april    
Kosten: €75, alle rijbewijzen
Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,    
P. Buckplaats 31-A Rotterdam. Zorgdomein. Gratis 
parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za) 

Openingstijden:
Ma t/m do 8.00-18.00 u.
Vrijdag        8.00-19.00 u.
Zaterdag     8.00-17.00 u.

 

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Viswinkel Hesseplaats, Hesseplaats 11b, 3069EA Rotterdam 
Tel 010 2867520

Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Rotterdam
Tel 010 7370866

 

 

 
     
Belegd met zalm
Per stuk  8,49
2 voor

Aanbieding geldig t/m zaterdag 25/04:

Asperge of 
Witlofschotel  

15,00

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

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

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

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



Het woord Opoe staat, en niet ten 
onrechte, wel in de Woordenlijst 
Nederlandse Taal van de Nederlandse 
Taalunie. Toen (in de genoemde jaren) 
kwam het woord Opoe vooral voor bij 
de ‘gewone’ Nederlanders. De beter 
gesitueerden spraken toen van Oma. 
Daar kan thans één reden voor zijn: 
of (bijna) alle Nederlanders zijn beter 
gesitueerd of men vond het woord te 
bargoens.

Blind
In mijn geval had ik ook een Opoe (en 
een Opa). Ze woonden bij ons in de 
straat en er zat slechts één woonhuis 
tussen ons, want Opoe en Opa woon-
den op nummer 5 en wij woonden op 
nummer 9. Het vervelende voor Opoe 
was dat zij blind was. Mijn moeder 
kookte dus de dagelijkse pot, ook voor 
Opoe en Opa. Twee andere zusters van 

mijn moeder kwamen 
elke week het huis 
schoonmaken van 
hun vader en moeder.

Aardappels
Ofschoon zij blind 
was, kwam Opoe 
toch elke dag de 
aardappels schillen 
voor mijn moeder. 
Mijn moeder zat er 
dan bij om de aardap-
pels te pitten. Aten 
wij sperziebonen, 
dan kwam zij de 
zogenaamde ‘kontjes’ 

(de uiteinden) er afhalen.

Fornuis
Het bijzondere was dat zij in haar 
huis een fornuis had staan waar zij op 
gezette tijden een heerlijk brood in 
bakte. Toch heb ik niet meegemaakt 
dat zij verbrandingen opliep. Hoe dat 
kan, weet ik nog steeds niet. Als zij 
van haar eigen huis naar het onze liep 
in de straat moesten wij er natuurlijk 
voor zorgen dat er geen fietsen of 
iets dergelijks in de weg stonden, dat 

stukje moest dus vrij blijven. De buren 
op nummer 7 wisten dat en hielpen 
mee dit te realiseren.

Radiobode
In die tijd had je alleen nog de radio 
en grootmoeder vroeg mij of ik elke 
week de radiobode wilde bekijken, 
want ze luisterde op de radio graag 
naar hoorspelen. Op de dag van de be-
zorging van de KRO-gids was ik dus 
bij haar en keek ik elke dag wanneer 
er een hoorspel werd uitgezonden.

Mysterie
‘s Zondagsavonds was het altijd troef, 
want dan was er: Paul Vlaanderen 
en... het mysterie. Dat mysterie was 
natuurlijk elke keer anders. Ofschoon 
er in 1954 televisie in Nederland 
kwam, had mijn grootmoeder daar 
vanzelfsprekend niets aan. Gelukkig 
voor haar bleven de hoorspelen daarna 
nog een tijdje te beluisteren.

Theo de Ruiter
ruit2181@planet.nl

Opoe genoot van Paul Vlaanderen
In de jaren vijftig en zestig hoorde je de naam Opoe veelvuldig. 
Tegenwoordig hoor ik het niet meer, want dat is, voor zover mij 
bekend is, overal Oma geworden. In de betekenis van ‘grootmoe-
der’ is het woord voor het eerst aangetroffen in 1902. Maar eerlijk 
is eerlijk, er bestaan veel dialectwoorden voor Oma zoals Bomma, 
Memme, Metje, Moemoe, Moeke, Beppe en Opoe natuurlijk.
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Later kregen we de hongerwinter. Mijn 
vader maakte een aardappeltaart en die 
smaakte als cake. Hij had ook een kist 
rijst versierd, en mijn zusje van een 
paar maanden oud kreeg dat met water 
gekookt te eten, terwijl mijn broer en ik 
er bij zaten en om de haverklap riepen 
“Ze lust niet meer!”, in de hoop dat wij 
het dan kregen. Een rare tijd.

Toen kwam de bevrijding. Canadezen 
in jeeps, zoiets hadden we nog nooit 
gezien. En blikken met “kakies” , 
wekenlang kakies eten met reuzel. 
Er mocht ineens van alles, dat gevoel 
van vrijheid ben ik nooit vergeten. Je 
mocht bijvoorbeeld bij de NSB-ers de 
ruiten in gooien. En toen werden de 
moffenmeiden van huis gehaald en kaal 
geschoren, maar daar mochten wij van 
onze ouders niet naar gaan kijken, daar 
waren wij te beschaafd voor. Terecht. 

Ook een rare tijd.

Als dertienjarige maakte ik de waters-
nood mee. Ik zat in Oudenbosch op 
de kostschool en wij werden op een 
gegeven moment ingeschakeld om 
zandzakken te vullen. Dat gebeurde 
in een bos dat als ik mij goed herinner 
Spanjersvaart heette. Wij moesten de 
jute zakken openhouden, die dan door 
grote sterke mannen halfvol werden ge-
schept. Nee, niet helemaal vol, ik weet 
niet waarom. Mijn moeder schreef dat 
half Rotterdam Zuid onder water stond. 
We zagen voor het eerst helikopters, 
waar toen nog het woord “hefschroef-
vliegtuig” voor is verzonnen (Tever-
geefs natuurlijk, maar tegenwoordig 
proberen we het niet eens meer, als nu 
de boel op slot gaat heet dat tot mijn 
grote ergernis meteen “lock down”). 
We begrepen dat grote delen van de 

eilanden onder water stonden en dat er 
veel mensen verdronken waren, om van 
het vee nog maar te zwijgen. Eveneens 
een rare tijd.

In 1973 kregen we de oliecrisis. De 
Arabieren waren boos op ons, omdat 
wij achter Israël stonden. Dat zou nu 
bijna niemand meer durven zeggen. 
Den Uyl zei op de televisie “dat het 
nooit meer zou worden als vroeger” 
en de minister van economie, Lubbers, 
raadde ons aan ’s avonds de gordij-
nen goed dicht te doen. We kregen 
benzinebonnen, ik heb ze nog bij mijn 
autopapieren zitten, en de autoloze zon-
dag werd ingevoerd. Met een bus reden 
we op zo’n zondag naar het Olympisch 
Stadion in Mokum, waar Nederland 
tegen België voetbalde en zich plaatste 
voor de WK van ‘74 omdat de scheids-
rechter vijf minuten voor tijd een 
glaszuiver doelpunt van onze Zuiderbu-
ren afkeurde, ongelofelijke mazzel dus. 
Volgens mij was dat de enige interland 
van Aadje Mansveld.
Al het gedoe bleek een storm in een 
glas water, na een paar weken was 
alles weer gewoon en het enige dat 
was veranderd, was dat de benzineprijs 
verdriedubbeld was (Dat is vier keer 

“was”). Absoluut een rare tijd.

Dik tien jaar geleden hadden we de 
kredietcrisis. De beurs implodeerde, de 
banken moesten overeind worden ge-
houden, we moesten anders gaan leven 
en het einde der tijden leek nabij. Toen 
alles gered leek gingen de graaiers 
gewoon weer door met graaien, maar 
hadden we evengoed weer een rare tijd 
achter de rug.

Maar zo’n rare tijd als we nu meema-
ken, nee, dat is een soort “raar” dat 
voor mij volkomen nieuw is.

Rare tijden
Net als velen van u heb ik natuurlijk de oorlog nog meegemaakt. 
Ik zie zo’n mof nog helemaal voor me, in het Feldgrau, en met dat 
gasmaskertrommeltje dansend op z’n kont, als ze zingend, “Heide 
Marie”, “Heili, hailo, haila ha ha ha ha ha“, voorbij marcheerden. 
Ik zat als vierjarig ventje op de stoep van ons huis die liedjes te 
zingen toen een passerende messbediende dat zo leuk vond dat 
ie mij een koek gaf, die ik ook heb opgegeten. Ja, ik was fout in 
de oorlog.
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Hoorspelen luisteren op de radio was vroeger een favoriet tijdverdrijf.

Lekker luisteren naar een hoorspel en ondertussen sokken breien!
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

Sto� eerwerk U kunt bij ons terecht voor het hersto� eren van ieder soort meubilair, 
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design 
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

Leerbewerking Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. 
Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het innemen van uitgerekt leder, het 
repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken 
en/of stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals 
bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

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

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

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen! 
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw 
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de 
sto� eringswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten 
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Miedema & Zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

Miedema & Zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18 

Miedema & Zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!Altijd een duidelijk en geheel vrijblijvende o� erte vooraf!

Ambachtelijke meubelstoff eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.

Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

Informeer naar de voorwaarden
Wij staan Dag & Nacht voor u klaar, ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koffi  e/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en 

Advieswinkel aan de Rusthofl aan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen. 

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87
info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

van 799.-
 inruil oude tv € 200

PRIJS NA INRUIL



 Ken je dit nog? Een plaatje uit de tijd dat we nog gewoon naar de kapper mochten. Herkent u deze 
Rotterdamse kapper? Heeft u er herinneringen aan? Of wellicht andere leuke anekdotes over kappers in 
Rotterdam in het verleden? We zijn weer razend benieuwd naar al uw verhalen. Schrijf naar: De Oud-
Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel, maar liever nog: mail naar info@
deoudrotterdammer.nl.. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.   

  Paul Bernan: “Ik vermoed dat dit het Afrikaan-
derplein is, rond 1960, op de verjaardag van 
de koningin. In die tijd werden de ballonnen 
gevuld met gas. Aangeleverd door tankauto’s. Als 
padvinder mocht ik meehelpen bij het vullen van 
de ballon; dat wil zeggen de ballon hing in een 
groot net, waaraan zakjes zand hingen. Hoe meer 
gas in de ballon ging, hoe groter de ballon werd 
en dan kwamen de zakjes zand langzaamaan van 
de grond. De taak van mijn padvindersgroep was 
de zandzakjes telkens een stukje lager te hangen, 
totdat de luchtballonvaarder het genoeg vond.”

    Frans Polak: “Ik wil graag reageren op de foto 
van Ken je dit nog? nr 213, maar weet eigenlijk 
niet goed waar te beginnen en wat te schrijven. 
Na de oorlog zijn er in Rotterdam veel ballonop-
stijgingen geweest, soms met een ballon, maar 
ook verscheidene keren met een veelvoud aan 
ballonnen. Denk hierbij aan de Internationale Bal-
lonrace op 5 mei 1960 op het Afrikaanderplein, 
de ballonopstijging in 1973 in het Kralingse bos, 
in het park bij de Euromast en dan de foto van 
de 33e Internationale Ballonwedstrijd op 21 mei 
1977, die gehouden werd ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de Lions International, die 
gehouden werd op een toen nog braak liggend 
terrein in de buurt waar tot 1965 de Heliport was 
gevestigd. Mijn vader was tot aan zijn overlijden 
in 1991 lid van de Luchtvaart Historische Vereni-
ging en is daar een goede kennis geworden van 
de familie Boesman (hij was zelfs uitgenodigd bij 

hun huwelijk in 1946). De heer Jo Boesman ver-
zocht mijn vader geregeld een tekening te maken 
van een bijzondere opstijging, waarna hij daar 
een stempel van liet maken, die geplaatst werd 
op de post die de ballonvaarder meenam. Op de 
onbekende plaats waar de ballon zou landen, 
moest de briefkaart, met dus het stempel van de 
betreffende vaart en vaak de handtekening van de 
ballonvaarder of alle passagiers, in de betref-
fende plaats op de post worden gedaan. Deze ging 
meestal naar de afzender en dat was veelal een 
verzamelaar van ballonpost. Dat was mijn vader 
uiteraard ook. Ik heb daar twee voorbeelden van 
bij gedaan. De een is voorzien van het bordstem-
pel van de piloot B. Steeman, met een vignetje 
van de betreffende 33e internationale ballonwed-
strijd en afgestempeld in Spijkenisse. De andere 
is van de Belgische ballonvaarder Frans Verbunt 
met co-piloot Hans de Vos. Deze maakten de 
ballonvaart met de knalgele ballon SANDEMAN 
die vooraan op de foto staat. Zij landden, net als 
de andere ballonvaarders, op Voorne Putten, in de 
buurt van Oudenhoorn. De kaart is afgestempeld 
in Hellevoetsluis.
De Luchtvaart Historische Vereniging gaf een-
maal per kwartaal een boekje uit met hetgeen zich 
in de periode daarvoor had afgespeeld. In deel 56 
van het derde kwartaal 1977 van het Luchtpost 
Historie (zo heette het boekje) is een heel relaas 
te lezen over deze ballonopstijging. Een bijzonder 
interessant en leuk verhaal (nb Wellicht een idee 
om dat verhaal ook te plaatsen, wanneer daar 

ruimte voor is). Ik wil er wel wat uit schrijven, 
maar let op, dit zijn niet míjn bevindingen.
‘Het was voor de tijd van het jaar vrij fris met een 
krachtige wind. Te veel voor het opstijgen van de 
tien internationale ballonnen. Bij ballonvaren is 
het gebruikelijk dat contact wordt onderhouden 
met de meteorologische dienst van het vliegveld 
om toestemming te krijgen om op te stijgen. Ben 
Steeman nam de gok en vertelde vanuit de ballon 
wat hij zoal meemaakte. Hij landde uiteindelijk 
in de buurt van Spijkenisse. Toen besloten nog 
zeven andere ballonvaarders ook op te stijgen; 
alleen twee Duitsers durfden het niet aan. Wel 
ging er bij iedere ballon een Nederlandse co-pilot 
mee, omdat deze beter op de hoogte waren van de 
diverse situaties of wat komen zou.’
De vraag of ik bij de ballonwedstrijd aanwezig 
ben geweest, kan ik bevestigend beantwoorden. 
Ik heb thuis de foto wat ‘uitvergroot’ en het blijkt 
dat ik met mijn moeder (lichte jas) en de hond 
Robbie in het midden op de voorgrond sta, naast 
mijn Volkswagen Golf. Mijn vader was uiteraard 
ook aanwezig, maar die had het te druk om aan 
iedere ballonvaarder wat briefkaarten mee te 
geven voor de ‘luchtpost’. De tekening van het 
stadhuis met de ballonnen erom is door mijn va-
der gemaakt en daarna is er dus een stempel van 
vervaardigd. Vermoedelijk in opdracht van Nini 
Boesman, want haar man was in 1976 overleden.”

    G. Verstegen: “Een prachtige foto, al gaat er 
bij mij niet meteen een lichtje branden over de 
plaats en/of de gelegenheid. Na enig zoeken zou 
ik denken dat dit het Heliportterrein zou kunnen 

zijn, maar niet zonder een heleboel slagen om 
mijn arm. Ter gelegenheid waarvan deze ballon-
nen de lucht in gingen, is mij totaal onbekend. 
Maar de foto boeit mij wel. Niet vanwege een 
speciale interesse in ballonnen of zo, maar ik heb 
zelf ooit een ballonvaart mogen maken en dat 
was een onvergetelijke ervaring. Als ik de foto 
goed bekijk, zou ik zeggen, aan de hand van de 
automodellen, dat hij ergens in de jaren zeventig 
gemaakt is. De ballonnen zien er in elk geval heel 
anders uit dan het gevaarte waarmee ik de lucht 
in ben gegaan. Volgens mij werden die oude types 
nog met gas gevuld, terwijl het tegenwoordig met 
hete lucht gebeurt, die geproduceerd wordt door 
grote gasbranders in de mand. Daardoor kunnen 
ze tegenwoordig ook de wonderlijkste vormen 
aannemen, want als je maar genoeg hete lucht in 
de ballon blaast, gaat alles omhoog. Die oude bal-
lons waren kleiner en alleen rond, waarschijnlijk 
omdat het gas betaald moest worden. Toch zal de 
ervaring toen en nu weinig verschillen. Ik vond 
het in elk geval geweldig. Een prachtig uitzicht, 
een onvoorstelbare rust en totale windstilte (want 
je ballon vaart met exact dezelfde snelheid als 
de wind waait). Waar ik mij alleen wel in had 
vergist, is de hitte van de gasbrander. Mij was 
geadviseerd een petje of iets dergelijks op te 
zetten, maar dat leek mij onzin. Ik hou niet van 
petjes. Een vergissing, zo bleek. Het petje was 
niet tegen de kou, maar tegen de hitte. Dus iedere 
keer als de lucht weer even werd opgewarmd met 
de brander, moest ik bijna buiten de mand hangen 
om die hitte op mijn hoofd te ontlopen. Weer wat 
geleerd!”   

 Luchtballonnen boven onze Maasstad   
  Niet alleen de kwantiteit is belangrijk, ook de kwaliteit telt mee. Ken je dit nog-fo-
to 213 leverde deze keer wat minder reacties op dan sommige andere foto’s, maar 
daar stond wel tegenover dat het kwalitatief zeer leuke reacties waren. Over de 
locatie kon niemand precies duidelijkheid verschaffen, dus dat doen wij dan maar. 
De foto is in 1977 gemaakt door Henk Hartog en het evenement speelde zich af 
op het oude Heliportterrein en was een van de hoogtepunten van de jaarlijkse Bin-
nenstadsdag. Al kwam de oplossing dan niet van de lezers, hun inzendingen zijn er 
niet minder lezenswaardig door. 
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Ken je dit nog?   215   Nr.

Nr.

 Ballonvaartkaart van Binnenstadsdag in Rotterdam 1977   
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Uitvaart compleet € 3950,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 2995,-

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

 

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

WWW.CVU.NL
                                    CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

Marcus Benjamins

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

          
           

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

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

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

   

€ 439,00 
 

 

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 
vanaf 10m2 

setprijs

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

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.



  Mijn vrouw en ik hebben drie 
kinderen, twee daarvan heb-
ben kleinkinderen, een heeft 
er twee en de andere een. Wij 
schenken onze kinderen de 
laatste vijf jaar, jaarlijks een 
bedrag binnen de vrijstelling 
en de kleinkinderen ieder € 
500. We kunnen dat gelukkig 
doen, maar onze zoon die zelf 
geen kinderen heeft, gaat 
protesteren en vindt dat hij 
door onze jaarlijkse schen-
king aan de kleinkinderen 
tekort wordt gedaan. Hoewel 
wij dat een beetje kinderach-
tig vinden, vragen we ons 
toch af hoe we dit eventueel 
kunnen compenseren? 

  U snijdt een lastig probleem aan. 
U bent als ouders vrij uw geld zo 
uit te geven als u zelf wilt, maar de 
opmerking van uw zoon zonder eigen 
kinderen legt daar wel een druk op. 

U schenkt en verwacht daar blije ge-
zichten voor terug, maar u krijgt een 
moeilijke opmerking van uw zoon. 
Toch zijn er wel enkele mogelijkhe-
den om dit op te lossen.

    U kunt beginnen door het totaal van 
de schenkingen te bepalen. De afgelo-
pen jaren heeft u aan de kleinkinderen 
vijf jaar, drie keer € 500 geschonken, 
in totaal € 7.500. Gaat u nog vijf jaar 
door, dan hebben de kleinkinderen in 
totaal € 15.000 geschonken gekregen.

    Met een testament kunt u het nare 
gevoel van uw zoon zonder eigen kin-

deren wegnemen door te bepalen dat 
schenkingen aan de kleinkinderen bij 
overlijden moeten worden ingebracht 
in de nalatenschap. Ook kunt u in een 
testament bepalen dat uw zoon een 
vast legaat van bijvoorbeeld € 15.000 
krijgt of meer precies, een legaat ter 
grootte van de schenkingen die de 
kleinkinderen de afgelopen jaren heb-
ben ontvangen.

    Doet u dat allemaal niet, dan bestaat 
nog de mogelijkheid van een codicil. 
U kunt dan bijvoorbeeld bepalen dat 
een bepaald schilderij of sieraad naar 
het kind zonder eigen kinderen gaat, 

waarmee u het tekort compenseert.

    Doet u helemaal niets, omdat u het 
eigenlijk geen onderwerp van gesprek 
vindt, dan kan het kind dat zich tekort 
gedaan voelt na het overlijden een 
beroep doen op zijn legitieme portie. 
Om dat te berekenen en daarmee te 
kunnen beoordelen of dat zin heeft, 
wordt dat wat er is bij overlijden 
vermeerderd met schenkingen die aan 
kinderen bij leven zijn gedaan, plus 
alles dat de laatste vijf jaar aan derden 
(ook kleinkinderen) is geschonken. 
Het kind dat een beroep doet op zijn 
legitieme portie heeft in dit geval 
recht op de helft van een derde van 
dit totaal. Hierop moet in mindering 
gebracht worden wat hij heeft geërfd 
of had kunnen erven én alle schenkin-
gen die hij zelf heeft ontvangen. De 
kans is groot dat dit bedrag kleiner 
is dan wat hij had kunnen erven. Uw 
zoon moet dan berusten in het feit dat 
zijn ouders zelf over hun vermogen 
konden beschikken en het welzijn van 
hun kleinkinderen belangrijk vonden. 
Niet in de laatste plaats omdat kinde-
ren zo goedkoop niet zijn.   

 Ongelijk schenken 
(aan kleinkinderen)   
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  Gecompliceerde erfenis 

Echtgenoten en geregistreerd partners 
die huwelijkse voorwaarden of 
partnerschapsvoorwaarden hebben 
opgesteld, wisten het waarschijn-
lijk al langer; zij die na 1 januari 
2018 volgens de wet zijn getrouwd, 
komen er misschien nog achter: na 
overlijden moet er goed gerekend 
worden. In het nieuwe huwelijksver-
mogensrecht zijn er (net als bij de 
huwelijkse- of partnerschapsvoor-
waarden) namelijk drie potjes waar 
rekening mee moet worden gehouden 
na het overlijden (of echtscheiding): 
de privébezittingen van de overle-
dene, de gezamenlijke bezittingen en 
de bezittingen van de langstlevende. 
De langstlevende erft volgens de wet 
of soms ook volgens een testament 
(samen met de andere erfgenamen) 
de privébezittingen van de overle-
dene en de helft van de gezamenlijke 
bezittingen. Volgens de wet krijgt de 
langstlevende de beschikking over al-
les wat nagelaten wordt en krijgen de 
kinderen een niet-opeisbare vordering 
op de langstlevende. Vervolgens moet 
goed in kaart worden gebracht waar-
uit die vordering bestaat, om later, na 
overlijden van de langstlevende, een 

goede verdeling te kunnen maken en 
niet teveel erfbelasting te betalen.

   Vrijwilligerswerk en de gift 

De vrijgestelde vrijwilligersvergoe-
ding mag u – als u heeft besloten 
daarvan af te zien – niet automatisch 
als gift aftrekken bij de aangifte in-
komstenbelasting als u vrijwilligers-
werk verricht. Alleen wanneer u een 
vergoeding zou kunnen ontvangen, 
maar daar vanaf ziet, dan schenkt u 
de organisatie waar u vrijwilligers-
werk verricht. Om deze ook aftrek-
baar te laten zijn, gelden bovendien 
de voorwaarden dat de organisatie 
waar u aan schenkt een zogenoemde 
ANBI-status heeft én dat deze ruim 
genoeg bij kas zit om de vrijwil-
ligersvergoeding ook te betalen. In 
dat geval kan de penningmeester 
een bewijs afgeven van uw gift en 
heeft u mogelijk een aftrekpost bij de 

aangifte inkomstenbelasting.

   Wanneer fiscaal partner?  

Het maakt bij het doen van aangifte 
uit of u met uw partner aangemerkt 
wordt als fi scaal partner of niet. Bent 
u dit niet, dan heeft u voor de fi scus 
met de inkomsten en uitgaven van de 
ander niets te maken. Is er wel sprake 
van fi scaal partnerschap dan moet/
mag u rekening houden met elkaars 
inkomen, vermogen en de mogelijke 
aftrekposten. Fiscaal partner voor 
de inkomstenbelasting bent u onder 
meer als u samen iets voor elkaar 
heeft geregeld met de pensioenen, 
samen een huis bezit of samen een 
of meer kinderen heeft. Wordt uw 
partner opgenomen in een zorginstel-
ling, dan blijft hij of zij in principe 
uw fi scaal partner.

  

  Uit de praktijk  

Elke afwikkeling van een nalatenschap 
proberen wij tot een zo goed mogelijk 
einde te brengen, zodat alle erfgenamen 
akkoord zijn met de afwikkeling en 
tevreden met wat ze als erfenis mochten 
ontvangen. Helaas lukt dat niet altijd. 
Efgenamen gaan soms ruziënd over 
straat en de executeur is de gebeten 
hond. Vooral bij onterving is de teleur-
stelling groot. Als aanstaande erfl ater de 
problemen nog enigszins beperken, kan 
door in het op te stellen testament een 
considerans op te nemen waaruit blijkt 
waarom bepaalde beslissingen genomen 
zijn. Teleurstelling of boosheid zijn dan 
niet altijd minder, maar de beslissing 
wel beter te begrijpen.
Het gaat bij zulke ruzies niet altijd 
om een verongelijkte onterfde. Vaker 
gaat het om wie juist die ene ring mag 
hebben of ‘broer heeft het toch al goed, 
dus hij kan best wat minder erven’. Of: 
‘ik heb altijd voor moeder gezorgd en 
heb dus meer rechten’. Voor de wet en 
dus ook bij de afwikkeling is iedereen 
gelijk. De ongelijkheid wordt in een tes-
tament of in een codicil geschapen; leg 
dus uit waarom die keuze gemaakt is. 
Als toekomstig afwikkelaar (executeur) 
van een nalatenschap wijzen we onze 
klanten hierop. Een goede voorberei-
ding met duidelijkheid leidt meestal tot 
een beter einde.
Door het coronavirus gaan voorlopig 
onze erfcoach-spreekuren in april (en 
wellicht ook mei) niet door. Heeft u een 
vraag of twijfelt u aan uw testament, 
neem contact op en we vinden een vorm 
waarin we u toch kunnen helpen. 

?

  Neem uw eigen boterham 
mee  Het staat misschien wat 
tuttig of ouderwets, maar door uw 
eigen boterhammen te smeren of 
uw eigen koffi e mee te nemen in 
een thermosfl es bespaart u veel 
op uw uitjes. Bovendien kunt u 
door te besparen nog eens een keer 
extra weg. Vanwege deze bizarre 
coronatijd is iedereen hier al min 
of meer toe verplicht. Zie dit als 
iets positiefs en gebruik deze tijd 
om alvast goed te oefenen om dit 
toe te passen in prettiger tijden.

   Vraag uitstel aan  Door de 
coronamaatregelen is hulp aan huis 
voor de aangifte inkomstenbelas-
ting vaak niet mogelijk, ook hulp 
van allerlei organisaties is niet 
meer mogelijk. Voorkom een boete 
en vraag nu al uitstel aan voor het 
doen van aangifte inkomstenbe-
lasting. Loop niet het risico van 
een boete als u te laat bent met 
aangifte. 
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Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

Aanmelden kan via onze website 
www.vavorijnmondcollege.nl

VAVO  
Rijnmond College 
opleidingen 21+

Altijd al uw kennis van geschiedenis of 
kunst willen vergroten? Spaans, Italiaans 
of Frans willen leren? Wilt u nieuwe 
mensen leren kennen met wie u een 
gemeenschappelijke deler heeft? Begin 
dan na de zomervakantie met één van de 
onderstaande opleidingen:

Spaans  Mavo 3   (dag en avond)
  Mavo 4   (avond)
  Havo 4 en 5  (dag en avond)
  Vwo 5 en 6  (avond)
Frans  Mavo 3   (dag)
  Havo 4 en 5  (dag)
  Vwo 6   (avond)
Italiaans  Havo 4 en 5  (avond)
Kunst algemeen Havo 4   (dag)
Geschiedenis  Havo 5   (dag)

Kosten van de opleidingen zijn gemiddeld 
70,00 euro per jaar!

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 

Onze diensten:
	

*		Bezemschoon	opleveren	huur/	 	
koopwoningen	en	bedrijven.

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

*		Lichtpunten	herstellen	inclusief
plaatsen	kroonsteen.

*	Schoonmaken	woning	
	 bijv.	bij	ernstige	rookaanslag.	

*	Schoonmaken	bedrijfspanden.

	 	

*		Plavuizen	verwijderen,	
	vloeren	egaliseren.

*		Schilderen,	stucwerk,	
herstelwerkzaamheden.

*		Duidelijke	gratis	offerte,	
geen	voorrijkosten.

*		Ons	team	is	snel,	
betrouwbaar	en	vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij	doen	ook	
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

Uw erfcoach en meer

ÒAkto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaandenÓ

ÒAkto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaandenÓ

U kent ons van                      op pagina 7 uit 
deze krant. Wij informeren u over allerlei zaken 
die te maken hebben met geld en recht, waarbij 
het erfrecht het meest aan de orde komt. Deze 
informatie in De Oud-Rotterdammer stellen 
wij graag en belangeloos ter beschikking. Ook 
kunnen wij u helpen als u andere vragen heeft. 
Veel mensen doen dit al en bellen ons met een 
korte vraag waar wij dan met plezier vrijblijvend 
antwoord op geven. U kunt natuurlijk ook een 
afspraak met ons maken waarbij uw vragen 
meer uitgebreid aan de orde kunnen komen en 
waarbij wij u persoonlijk kunnen adviseren. Wij 
hanteren dan ons gebruikelijke uurtarief. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan hulp bij de afwikkeling 
van een nalatenschap, advies over besparing 
van erfbelasting, het voorkomen van de eigen 
bijdrage zorg of het maken van uw aangifte 
inkomstenbelasting. 

Waarmee helpen wij u graag (verder):

•  Hulp bij de afwikkeling van nalatenschappen
•  nee ni edgithcamloveg nav njiZ   

levenstestament
•   Voorbereiden en advies testamenten
•   Als executeur in uw testament
•   Als boedelgevolmachtigde
•   Als adviseur van de executeur 
•   Voorkomen eigen bijdrage zorg
•  ehcsidiruj/leeicnan fi revo neknedeeM   

vraagstukken
•   Aangifte en advies inkomstenbelasting
•   Aangifte erfbelasting
•   Voorkomen erfbelasting

Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en 
ervaring.

Uw erfcoach en meer

ÒAkto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaandenÓ

Wij ondersteunen u of uw erfgenamen bij de afwikkeling 
van nalatenschappen:
  • om problemen te voorkomen of op te lossen
  • om u werk of zorgen uit handen te nemen
  •  voor een onpartijdige en professionele afwikkeling

juridische vragen die opkomen bij het ouder worden 
tijdens leven en na het overlijden.

Volg ons in deze krant via 

Uw erfcoach en meer

“Akto als uw executeur 
of als adviseur voor de 

nabestaanden”
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nalatenschappen. Vanwege de corona-maatregelen 
kunnen deze in april (en vermoedelijk ook in mei) 
helaas niet doorgaan.
Om u toch te kunnen helpen, kunt u - naast de 
gebruikelijke contactmogelijkheden - tijdelijk op elke 
vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur bellen met 
Nico van Scheijndel of mr. Nicole Goud van Akto en 
uw vragen stellen. Mocht het nodig zijn om stukken 
te bestuderen zoals een testament of huwelijkse 
voorwaarden dan kunt u met ons bespreken hoe 
die beschikbaar kunnen komen. Wij nemen per 
vragensteller ongeveer maximaal 15 minuten de tijd 
voor een vrijblijvend en gratis advies. Mocht u naar 
aanleiding daarvan meer willen weten, kunnen we 
nadere afspraken maken en zullen we u op de hoogte 
brengen van onze tarieven. 
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Wij ondersteunen u of uw erfgenamen bij de afwikkeling 
van nalatenschappen:
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U kunt vragen stellen over:
• de afwikkeling van uw/een nalatenschap
• uw testament of levenstestament
• notariële volmacht
• vrijstelling schenk- en erfbelasting
• voorkomen erfbelasting 
• schenken op papier
• aangifte schenk- of erfbelasting
• wanneer u onterfd bent of iemand wil onterven
• over samenwonen, huwelijk of geregistreerd partnerschap

Zolang de corona-maatregelen van kracht zijn, 
houden wij ons telefonisch spreekuur iedere vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 
U kunt ons hiervoor bellen op telefoonnummer: 010-3130823 

Meer informatie over Akto, uit                           op pagina 7 in 
uw krant vindt u op onze site: www.akto.nu

Telefonisch 
erfcoach-spreekuur 

tijdens corona 

Erfcoach-spreekuur wordt tijdelijk telefonisch

Wilt u graag een luisterend oor?
Een wekelijks telefoontje van de 
Zilverlijn kan uitkomst bieden. 
Meld u gratis aan. 

Bel 088 344 2000 of  
ga naar ouderenfonds.nl/zilverlijn



terschepen, in 1962 en 1963 gebouwd 
bij de IHC-werf van L.Smit & Zoon 
te Kinderdijk. Deze schepen waren 
in de jaren zestig de grootste in hun 
soort met de volgende afmetingen; 
lang 108 meter, breed 18,5 meter en 
een geladen diepgang van 8 meter. 
Zuigbuisdiameter van 1000 mm, 
hopperinhoud 4212 m3, geïnstalleerd 
vermogen circa 7000 PK en een snel-
heid van 12,5 NM. Een van de meest 
aansprekende werken tot dan toe was 
het op diepte brengen en onderhouden 
van de diverse havens en het Canal 
Grande in Venetië.

Zware storm
Er werd zeer slecht weer voorspeld en 
op de Nieuwe Waterweg ondervon-
den we de eerste sneeuwbuien. Het 
weer werd snel slechter; er was zware 
storm voorspeld in het Kanaal en aan 
de Engelse zuidkust. Ten zuiden van 
Engeland zou de golfhoogte kunnen 
oplopen tot circa tien meter.
Gelukkig was het schip in een uitste-
kende staat van onderhoud en waren 
de reddingsmiddelen uitvoerig door 
de scheepvaartinspectie gecontroleerd, 
waaronder de beide reddingssloepen. 
De stuurboordsloep was uitgerust met 
het zogenaamde Flemming-patent. Dit 
houdt in dat er via curveschijven een 
overbrenging tot stand komt met een 
centrale schroefas, die door middel 
van hendels, het principe ‘vliegende 
Hollander’, aangedreven wordt.
Inmiddels was de storm op zijn hoog-
tepunt in de nacht van zaterdag op 
zondag 8 februari en was de Geopotes 
VIII Lands End gepasseerd. Omdat 
het schip leeg was en de hoge golven 
rechtstreeks vanaf de Atlantische Oce-
aan een hoge deining veroorzaakten, 
werd besloten de hopper, het ruim, 

vol te pompen, zodat er een stabielere 
situatie ontstond. De Geopotes VIII 
kwam hierdoor dieper in het water 
te liggen en er kwam in de machine-
kamer een speciale zee-inlaatkoker 
onder de waterlijn te liggen. Door 
hevig stampen en het zogenaamde 
‘paaltjes pikken’, ontstonden er forse 
drukverschillen in deze koker, met als 
gevolg een geringe lekkage van de 
aansluitflens van het inspectiedeksel. 
Deze constructie geeft normaal ge-
sproken nooit problemen en zo kunnen 
dit soort schepen met grote diepgang 
functioneren.
De machinisten die op wacht waren, 
hebben getracht deze lekkage te 
verhelpen, maar dit mislukte, waarna 
onder grote druk in de koker een voor 
een de knevels afbraken. Het deksel, 
voorzien van een contragewicht, 
scharnierde open en er ontstond een 
gat van 100 bij 80 centimeter. Door de 
eerder genoemde diepgang en het zeer 
slechte weer stroomde er een enorme 
hoeveelheid zeewater de machineka-
mer in.

Zwemvesten
Er werd onmiddellijk alarm geslagen 
en de brugbemanning werd ingelicht. 
Snel werd duidelijk dat de Geopotes 
VIII niet meer te redden viel. Alle 
bemanningsleden werden uitgepord 
en verzocht met zwemvesten naar 
de stuurboordreddingsboot te gaan. 
Noodsignalen werden uitgezonden 
door de marconist en vuurpijlen 
afgeschoten. Door de al aanwezige 
slagzij en de hoge golven waren de 
bakboordreddingsboot en werkvlet 
al verdwenen. Ook de noodzender 
verdween in zee.

Schip verlaten
De situatie verslechterde nu zeer snel, 
overlevingskansen waren zeer gering. 
Redding van buitenaf door andere 
schepen was, gezien het weer, prak-
tisch onmogelijk, ook de tijd om bij 
ons te komen was lang. Het zou uren 
gaan duren voor de op dat moment 
aanwezige schepen. Het gezegde ‘Als 
de nood het hoogst is, is de redding 
nabij’ ging in ons geval op.

Inmiddels was het 02.00 uur in de 
nacht geworden op zondag 8 februari 
1970. Opeens herinnerde de stuurman 

van de wacht zich dat hij om 18.00 
uur zaterdagavond een Nederlandse 
kustvaarder, genaamd Cornelia BII, 
voorbij was gelopen. Hij had begrepen 
van de kapitein dat hij de storm wilde 
afwachten bij de Scilly Eilanden. Alle 
andere contacten waren niet hoopge-
vend, maar via de VHF was er direct 
verbinding met de Cornelia BII die 
nog steeds in de buurt van de Geopo-
tes VIII voer.

Angstige momenten
De bemanning van de Geopotes VIII 
was inmiddels in de sloep gegaan en 
na halsbrekende toeren in een stikdon-
kere nacht, met golven van zo’n tien 
meter, losgekomen van een zinkende 
Geopotes VIII.
Angstige momenten waren er als de 
sloep tegen de golfkammen aan het 
klimmen was en dan met donderend 
geraas in de nacht naar beneden 
suisde. Met zijn zoeklicht omhoog 
bleek de kustvaarder dicht bij ons te 
zijn. De kapitein had stukgoednetten 
overboord laten hangen en zag kans 
langszij de reddingssloep te komen. 
Als de sloep omhoog kwam, sprongen 
we in het stukgoednet en werden door 
de bemanning van de kustvaarder over 
de verschansing getrokken.

Visdobber
Of het door de spanning kwam, 
weet ik niet, maar er was totaal geen 

paniek. Het Flemmingpatent dat in de 
reddingssloep gemonteerd was, heeft 
alle 27 opvarenden in combinatie met 
de reddingsactie van de kustvaarder 
Cornelia B II gered.
Als laatste zagen we de Geopotes VIII 
als een visdobber rechtop staan met 
het voorschip boven water, voordat 
de zee zich boven het schip sloot. Dit 
alles in het licht van het zoeklicht van 
de kustvaarder Cornelia BII.
Die stormnacht voltrokken zich in de 

omgeving van de Ierse zee nog vijf 
scheepsrampen, waarbij 27 zeelieden 
het leven verloren (bron: bagger mu-
seum Sliedrecht). We zijn in Engeland 
aan de wal gezet en in die week met 
een charter naar Rotterdam gevlogen. 
De latere maritiem cineast Pim Korver 
maakte opnamen voor het, toen nog, 
NTS tv journaal.

Australië
Nu, precies vijftig jaar later, leek het 
mij goed even stil te staan bij dit feit. 
Tot mijn spijt heb ik nog maar kennis 
van vier andere bemanningsleden die 
in ieder geval nog leven. Waarvan een 
in Australië en een die ik afgelopen 
kerst na precies vijftig jaar weer heb 
ontmoet.

Arie Valk
Scheepswerktuigkundige a/b Geopotes 
VIII
a.valk@falconbeheer.nl

Toen wij uit Rotterdam vertrokken...
Op 6 februari 1970 vertrok 
de sleephopperzuiger Geo-
potes VIII, eigendom van de 
Koninklijke Adriaan Volker 
Baggermij, vanaf de repara-
tiewerf Niehuis Van den Berg 
te Pernis, voor baggerwerk-
zaamheden in Milford Haven 
aan de Engelse westkust. Aan 
boord waren 27 opvarenden, 
waaronder ondergetekende in 
de functie van machinist.

De Geopotes VI en VIII waren zus-
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De Geopotes VIII in volle glorie

De sleephopperzuiger was op weg naar Milford in Engeland, maar zou daar nooit aankomen

De kranten stonden vol van de scheepsramp met de Geopotes VIII

Cineast Pim Korver maakte voor het NTS-journaal opnamen over de scheepsramp
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‘STRICKLEDE’ 
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam 

55+ WONINGEN MET EXTRA’S - 
NIEUWLAND BINNENSTAD 

Burg. Stulemeijerlaan 101-307, Schiedam 

MEER INFORMATIE: 
Bezichtiging/spreekuur: 

woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur 
Aanmelden: 

Burg. Stulemeijerlaan 291 
3118 BH Schiedam 

Telefoonnummer: 010 - 471 87 56 
Website: www.stricklede.com 

 

KENMERKEN:  
• Aantal woningen 103  
• Aantal kamers: 3 en 2 met een berg-/logeerkamertje;     
   een zeer ruime douche/toiletruimte met aan-   
   sluitingen voor wasmachine en condensdroger.  
• Woningen zijn allen gelegen aan een corridor  
   (binnengang) en hebben een groot balkon, de  
   begane grondwoningen hebben een deur naar het  
   terras.  
• Ligging kamer/balkon: Aan de oost-, zuid-, of  
   westkant.  
• Huur: Kale huur en servicekosten met mogelijkheid  
   van huursubsidie. Servicekosten bestaan uit: o.a.  
   huismeester, stookkosten, elektriciteit, (warm)  
   water, bewaking en beveiliging.  
• Woningen zijn afgestemd op eventueel beperkte  
   validiteit. 
 

 

 

 
• Ook zijn de woningen voorzien van o.a. een  
   videofooninstallatie (huistelefoon met  
   beeldscherm) en camerabewaking van de  
   hoofdingangen.  
• Bewoners kunnen desgewenst gebruikmaken  
   van de service- en zorgvoorziening alsmede het  
   personenalarmeringssysteem (noodroep-  
   installatie) die voor eigen rekening door  
   bijvoorbeeld Careyn kunnen worden geleverd.  
   Daarbij blijft bij ons de zelfstandigheid  
   van de bewoners altijd voorop staan.  
• Tevens is er een gemeenschappelijke, inpandige  
   fietsenberging en een scootmobielruimte. 
• Een festiviteiten-/activiteitenzaaltje voor o.a.  
   verjaardagen, recepties, koffie-inloop, kaarten,      
   spelletjes, e.d. 

 
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een  
   huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.  
• Op ± 50 m afstand bevindt zich het nieuwe  
   dienstencentrum de “Vijf Molens” alsmede een  
   tandartsenpraktijk. 
 

LIGGING:  
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.  
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de    
   Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een  
   bezorgdienst),  
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur. 
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7 VESTIGINGEN: ALMERE  •  AMSTERDAM  •  ARNHEM  •  BREDA  •  CAPELLE AD IJSSEL  •  EINDHOVEN  •  HELMOND
VLOER HET ZELF CAPELLE A/D IJSSEL LYLANTSE BAAN 3, INDUSTRIETERREIN CAPELLE XL, TEL. 010-264 01 10 WWW.VLOERHETZELF.NL

PVC TRAPRENOVATIE
COMPLETE TRAP 13 TREDEN

In 10 kleuren, incl. neuslijst en stoot-
borden. Laagste prijs van Nederland!

395,-
incl. BTW

LAMINAATstunt
DIV. RESTPARTIJEN
LAMINAAT, PVC EN
HOUTEN VLOEREN

Nu vanaf

per m² incl. BTW

9,95

STUNT
prijzen!

√ LAAGSTE PRIJSGARANTIE   √ >200.000 M² OP VOORRAAD   √ GRATIS RESERVEREN   √ ZONDAG OPEN!          WIJ VOLGEN DE RICHTLIJNEN VAN RIVM

KLIKLAMINAAT
LANDHUISDELEN

Klasse 32, 8 mm dik, 24 cm
breed, in diverse kleuren.

per m² incl. BTW

9,95
Normaal € 24,95 nu

TEGEL KLIKLAMINAAT
KRONO IMPRESSIONS, 8 MM DIK

Klasse 32, 4x V-groef Clic2go-systeem,
in 7 kleuren. Normaal € 24,95 nu

per m² incl. BTW

13,95

naar binnen!
haal ‘t voorjaar WIJ ZIJN GEWOON

geopend!*



Gelukkig trapte ik er niet in, want de 
heer Dral was een vriendelijk en keu-
rig persoon van middelbare leeftijd en 
die had ik niet graag willen beledigen. 
Iemand die je automatisch met mijn-
heer aansprak en waarbij je nooit het 
woordje je of jij gebruikte. Met zijn 
heel lage stem en kaarsrechte houding 
had hij iets van een ex-militair. De 
heer Dral zwaaide de scepter in ons 
kantoor in het Groothandelsgebouw. 
Nou ja, zwaaide de scepter, hij zat 
er min of meer in zijn eentje en deed 
de administratie. Misschien dat ie in 
vroeger jaren wat personeel onder zich 
had, maar die waren in de tijd dat ik 
‘s morgens vroeg een volle oplegger 
goederen kwam brengen toch allang 
weg bezuinigd. Er liepen alleen wat 
mensen in de loods, die ongeduldig 
stonden te wachten tot ik de oplegger 
voor de beun had gemanoeuvreerd. 
Een handeling die nog niet zo simpel 
was op die smalle weg in dat gebouw, 
waarbij je extra goed moest opletten 
dat je geen wenteltrap raakte of een 
pilaar mee nam. Een heftruckchauf-
feur zat al te wachten met een lange 
zware metalen oprijplaat op de lepels 
van zijn heftruck, die hij gelijk in de 
oplegger schoof, zodra hij de remmen 
van de oplegger hoorde aanslaan. 
Terwijl de loodsmedewerkers mijn 
oplegger losten en de goederen op de 
bedrijven in het Groothandelsgebouw 
sorteerden, bracht ik de tas met docu-
menten en vrachtbrieven naar de heer 
Dral, die al gewichtig achter zijn, op 
een paar brieven na, nog lege bureau 
zat te wachten.

Veiligheidsschoenen
“Koffie?”, vroeg hij, terwijl hij me 
minzaam over zijn bril aan keek. 
“Graag”, zei ik en liep naar de koffie-
pot. De heer Dral schudde de tas leeg 
op zijn bureau, maar zette toen zijn 

bril af, nam een slok koffie en stak van 
wal. Hij vertelde over Van Gend & 
Loos uit een tijd dat ik nog in de luier 
liep of met mijn Dinkytoy autootjes 
speelde. Waar hij als jong broekie, 
met de handen bij de plooi van zijn 
pantalon netjes rechtop staand, de les 
werd gelezen door zijn meerdere in het 
kantoor. Uit een tijd waar de chauf-
feurs een boete van een paar centen 
kregen voor het niet dragen van de 
pet. Want die was verplicht. Hoe warm 
het ook was. Net als de stropdas. Die 
pet heb ik zelf overigens nooit gehad, 
de stropdas wel, maar zeer zelden 
gebruikt. Ik vond het verplichte zware 
grijze uniform al erg genoeg. Zeker in 
de zomer wanneer op warme dagen de 
broekspijpen aan je benen kleefden en 
je voeten door de dikke Van Gend & 
Loos sokken in de zware veiligheids-
schoenen met stalen neuzen brandden. 
Schoenen die je steevast een kapotte 
hiel bezorgden, voordat je ze, na een 
paar weken, had ingelopen. Gelukkig 
kon je dan wel je warme uniformjas 
vervangen door het veel dunnere 
donkergrijze werkjasje.

Verhalen
De verhalen die de heer Dral vertelde, 
waren soms zo boeiend dat je bijna de 
tijd vergat, tot een loodsmedewerker 
kwam waarschuwen dat de oplegger 
allang leeg was en dat mijn collega 
met de tweede oplegger stond te wach-
ten. Dan haastte je je maar weer snel 
naar je combinatie om plaats te maken 
voor de volgende vracht.

Bestelwagen
Van Gend & Loos zat op twee plaatsen 
in dat grote gebouw aan het Stati-
onsplein in Rotterdam. In de kelder 
zat de confectie-afdeling. Hoewel 
het hangend vervoer een aparte 
divisie van Van Gend & Loos was, 

waar wij van het stukgoed niks mee 
te maken hadden, heb ik er ooit een 
blauwe maandag gewerkt. Dat was 
in het begin van mijn carrière bij Van 
Gend & Loos. Min of meer mislukt 
als wijkchauffeur mocht ik het bij de 
confectie-afdeling proberen. Ik meldde 
me in de kelder van het Groothan-
delsgebouw bij de hoofdbesteller, die 
me de adressen van de vracht en de 
papieren en sleutels van de Mercedes 
bestelwagen overhandigde. En met 

een wagen vol peignoirs, die met 
klerenhangertjes aan de stangen in de 
laadbak hingen, meldde ik me bij de 
eerste klant. Keurig in het uniform met 
stropdas en hagelwitte handschoenen. 
Het was een winkel in de buurt van de 

Noordsingel, precies op de hoek van 
een straat. Die gewatteerde ochtend-
jassen wogen niks en dus nam ik er 
een heel stel tegelijk in mijn armen 
en lichtte ze op van de stang. Maar 
dat was toch niet zo handig, omdat 
mijn uitzicht behoorlijk belemmerd 
werd door die kleding. Met moeite 
wist ik het trapje van de wagen af te 
komen en moest min of meer op de 
tast naar die winkel. Daar aangekomen 
rommelde ik wat met de deurkruk 

om even daarna met mijn voeten in 
gevecht met die losse ochtendjassen 
naar binnen te struikelen om languit 
tussen een paar verschrikte klanten 
op de vloer te belanden. Nee, dat was 
geen goed begin van mijn entree in 
de wereld van de confectie. Het kon 
ook nog best zwaar werk zijn, zoals ik 
later op de dag ondervond, toen ik een 
heel stel nieuwe brandweer-uniformen 
bij de kazerne aan het Kleinpolder-
plein moest bezorgen. Alweer met 
mijn armen vol kleding moest ik een 
ijzeren wenteltrapje beklimmen om in 
het magazijn op mijn tenen dat setje 
uniformen precies over een stang te 
hangen. Natuurlijk lag er dan altijd 
wel een knaapje dwars en weigerde 
alle medewerking. Alleen graaiend 
en zwetend lukte me het uiteindelijk 
met veel moeite ook dat ene pak aan 
de stang te hangen. Ach, het was toch 
niet mijn wereldje dat werk, hoewel 
een aantal collega’s van mij met veel 

plezier die overstap naar het hangend 
vervoer hadden gemaakt. Ik persoon-
lijk hield het toch maar liever bij de 
gewone pakjes en pallets.

Volle pallets
Op de begane grond zat de stukgoed-
afdeling van Van Gend & Loos. Daar 
werden de goederen vanaf de Westzee-
dijk met opleggers aangevoerd voor de 
bedrijven die in het Groothandelsge-
bouw gevestigd waren. En in de avond 
weer verzameld uit het hele gebouw 
en in de opleggercombinatie geladen, 
die de goederen naar de Westzeedijk 
bracht. Om vandaar op transport te 
gaan via wagons en opleggers naar 
bestemmingen elders in het land. De 
volle pallets werden in de ochtend 
met de pompwagen via de goederen-
liften van het gebouw naar de klanten 
gebracht en later in de middag weer 
opgehaald.

Bezuinigingen
De losse goederen werden met karren 
vervoerd, terwijl er ook klanten waren 
die zelf hun spullen kwamen halen 
en brengen. Ik herinner me zelfs de 
distributie van speelfilms in grote 
vierkanten koffers, die vanaf die loods 
door de operators van de bioscopen 
uit heel Rotterdam werden opgehaald. 
Later gebeurde dat overigens vanaf 
de Westzeedijk. Maar toen was onze 
afdeling in het Groothandelsgebouw 
al opgedoekt. Dat gebeurde in het 
kader van de bezuinigingen toen bijna 
al onze subloodsen werden gesloten. 
Nog herinner ik me de verontwaardi-
ging van de heer Dral, toen hij besefte 
dat zijn baan op het spel stond. Hoe hij 
verhaalde over de felle discussies die 
hij daar met de leiding van Van Gend 
& Loos over voerde. Om tenslotte 
verbitterd te beseffen dat hij uitgeran-
geerd was en met vervroegd pensioen 
gestuurd.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl
06-36305876

Ook meneer Dral was niet onaantastbaar
Soms komt er een naam bovendrijven uit mijn werkzame ver-
leden en dan denk je, hoe gaat het nu met hem of eigenlijk zou 
hij er nog wel zijn. In dit leven bedoel ik. Kijk, ik loop inmiddels 
zelf ook tegen de zeventig en de persoon waar ik aan dacht was 
toch een stuk ouder dan mijn persoontje. Ik heb het over de heer 
Dral. Met een a en niet met een o, zoals collega’s mij, de eerste 
keer dat ik naar het Groothandelsgebouw werd gestuurd, wilden 
doen geloven.
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Groothandelsgebouw

Groothandelsgebouw in de sneeuw

Bestelwagen van Van Gend & Loos (foto: Rotterdamsch Archief)
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RIJNMOND
HELPT

IN DEZE BIJZONDERE 
TIJDEN DENKEN WIJ AAN U.

HELPEN OF HULP NODIG?
BEL 010-436 44 36         

RIJNMONDHELPT
          



  Normaal was er altijd wel wat te 
‘verhapstukken’, zoals ze dat in goed 
Rotterdams zeggen en zeiden. Je deed 
zelf met echtgenote de boodschappen 
of ging ergens een lunchje pikken 
en veel mensen van dezelfde leeftijd 
maakten wandelingetjes. Ook het 
plannen van een vakantie kun je nu 
beter even achterwege laten.
Dus je gaat denken aan alles en nog 
wat, maar vooral over vroeger, de 
leuke dingen die je deed en beleefde. 
Zo had ik eind jaren veertig, begin 
jaren vijftig een vriendje, Gerard. 
Helaas is hij jaren geleden in Zuid-
Afrika gestorven aan longkanker, 
terwijl hij nooit gerookt had. Maar 
gedurende onze vriendschap deden we 
van alles, het kon niet gek genoeg zijn. 
Hij had een opleiding gevolgd voor 
meubelmaker, dus kon wel wat met 
hamer, zaag, nijptang en spijkers. Op 
zekere dag zei hij terloops: “Gitaren 
zijn nogal duur, dus ik ga er zelf een 
maken.”
Ik dacht: “Wat móet je daarmee?” Hij 
kon geen gitaar spelen en ik ook niet. 
Toch begon hij op zolder in de Steven 
Hoogendijkstraat met de bouw van 
een gitaar. En na enkele weken liet hij 

mij zowaar een zelfgebouwde gitaar 
zien. Alleen de snaren ontbraken nog, 
dus gingen wij op stap naar de, thans 
allang niet meer bestaande, fi rma Si-
monis in de Beijerlandselaan om daar 
snaren te kopen. Toen kwam de vol-
gende vraag: ‘Welke snaar zit waar op 
de gitaar?’ Nou, daar had de verkoper 
een ezelsbruggetje voor. Hij schreef 
op een kladje de tekst: Een Aap Die 
Geen Bananen Eet. In die 
volgorde moesten we de 
snaren op de gitaar aan-
brengen. Hij adviseerde 
ons wel een stemfl uitje te 
kopen. Met snaren, een 
kladje en een stemfl uitje 
kwamen we weer op de 
zolder, zijn thuiswerk-
plaats en bevestigden de 
snaren. Nu moesten we 
nog iemand vinden die 
er ook op spelen kon. En 
ja hoor, op de vrije club 
op Feijenoord was een 
jongen die wat gitaar-
grepen had geleerd. Die 
hebben we opgeschreven 
en zijn er thuis mee aan 
de slag gegaan. Al snel 

bleek dat de vingers van Gerard niet 
de juiste dikte hadden om de juiste 
snaren op de juiste plaats in te druk-
ken. Dus mocht ik het proberen. Na 
weken oefenen kon ik een D-akkoord 
en een A-akkoord probleemloos op 
de hals pakken. Het zal waarschijnlijk 
niet geklonken hebben als dezelfde 
akkoorden van Jan Akkerman of Les 
Paul, maar goed, het klonk best aardig.

Wat kon je nou spelen met twee ak-
koorden? Nou Max van Praag had in 
die tijd een enorme hit met het lied: 
‘Rozen zo rood’ en het refrein van dat 
lied bestond op de simpelste manier 
uit twee akkoorden. De originele tekst 
van dat refrein was:
Rozen zo rood, rozen bij dozijnen
Tolken van liefde, Die Liebe, L’amour
Always en eeuwig, altijd en toujour.
Wij wilden iets van onszelf hebben 
en gingen op onze manier teksten 
schrijven op bestaande melodieën, 

zoals ‘Rozen zo rood’. Wij 
maakten ervan:
Haring in’t zuur, haring bij 
dozijnen
Haring met uitjes, gekruid 
en niet duur
Neem dus vandaag nog een
Haring in’t zuur.

     Postkantoor 
We droomden van gram-
mofoonplaten, maar dat zat 
er natuurlijk niet in. Totdat 
Gerard zei: “Joh, op de 
Coolsingel in het postkan-
toor staat in de hal een ca-
bine met een automaat! Wie 
een berichtje wilde sturen 
naar geëmigreerde familie 
kon in die cabine een tekst 

inspreken van, ik dacht, een of twee 
minuten. Je deed geld in de automaat, 
sprak de tekst in en dan kwam er een 
metalen plaatje uit met de gesproken 
tekst. Als je een tekst kan inspreken 
in de trant van: “Hallo ome Joop hier 
spreekt Alie”, dan kun je ook iets 
zingen. Met de gitaar onder de arm, 
liepen wij naar het postkantoor op de 
Coolsingel en bezetten de geluids-
cabine. Wierpen het gevraagde geld 
in de automaat en daar gingen we. 
We zongen het door ons geschreven 
haringlied en het duurde niet lang of 
de cabine werd omringd door bezoe-
kers en bewaking. We deden niet iets 
wat verboden was, dus lieten zij ons 
met rust. Even later rolde het plaatje 
uit de automaat, inclusief de naalden 
die gebruikt moesten worden om 
het af te draaien. Thuis is het plaatje 
menigmaal op de koffergrammofoon 
afgedraaid en steeds glommen wij van 
trots. Later is Gerard geëmigreerd naar 
Zuid-Afrika, waar hij de rest van zijn 
leven doorbracht.
De cabine in het postkantoor staat er 
niet meer. Een van de twee vriendjes 
is niet meer op deze wereld, maar het 
67 jaar oude plaatje is er nog steeds en 
wordt als een relikwie bewaard.

  W.Venhorst, w.venhorst2@telfort.nl   
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 Je eigen grammofoonplaat opnemen   
  Het coronavirus beheerst ons land, dus je zit thuis, want we zijn al wat ouder. De kinderen doen de 
boodschappen, dus daar hebben we geen zorgen over. Maar ja, wat doe je met al die vrije tijd?  

 De Rotterdamse fotograaf Bart 
Hofmeester was beroemd vanwege 
zijn luchtfoto’s van Nederland. 
Op vliegveld Zestienhoven steeg 
hij regelmatig op om foto’s van 
Rotterdam en omstreken te maken. 
Zo legde hij de wederopbouw van 
de stad en de ontwikkeling van 
de Rijnmond vast. Uit honderd-
duizenden negatieven werd een 
fraai fotoboek samengesteld. In 
Museum Rotterdam is volgend 
jaar, voorjaar 2021, een prachtige 
foto-expositie te zien van het 
werk van Bart Hofmeester en 
zijn bedrijf AeroCamera. In De 
Oud-Rotterdammer publiceren we 
in samenwerking met uitgeverij 
Watermerk een half jaar foto’s uit 
het boek ‘Rotterdam vanuit de 
wolken’. Telkens met de vraag 
of u, als lezers, nog iets kunt 
toevoegen aan de beschrijving van 
de betreffende foto. Een herin-
nering, een anekdote of een leuke 
wetenswaardigheid.

 11-9-1966  Thuiswedstrijd in Sparta Stadion in Spangen (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen - Foto Bart Hofmeester

   

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl
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Boodschappenservice

Bent u niet in staat om zelf boodschappen te doen? Maakt u
zich geen zorgen, een vrijwilliger bezorgt de boodschappen

bij u aan de deur.
 

TelefoonMaatje
Heeft u behoefte aan een praatje? Wij zorgen voor een

TelefoonMaatje waarbij u zelf aangeeft hoe vaak u gebeld
wilt worden. De vrijwilligers hebben een luisterend oor,

beantwoorden vragen en kunnen tijdens het bellen
 ook samen met u een tv-programma kijken, muziek

luisteren of voorlezen.
 

BoekenMaatje
Juist als u weinig bezoek krijgt, kan het fijn zijn om boeken

te lezen. Omdat de bibliotheken gesloten zijn, is er het
project BoekenMaatje. Vrijwilligers lenen hun eigen boeken

uit en bellen wekelijks even voor een praatje.
 

DigiMaatje
Wilt u leren videobellen, digitale bingo spelen, virtueel een

museum bezoeken of online spelletjes doen? Een vrijwilliger
kan u telefonisch op weg helpen. Ook kunt u uitleg 

krijgen over uw computer, tablet, smartphone of 
andere digitale vragen.

 
Hulp op Maat 

Bel ons gerust als u ergens hulp bij nodig heeft.
Bijvoorbeeld de hond uitlaten of medicijnen ophalen. Samen

met u kijken we naar de mogelijkheden.
 

Wij volgen uiteraard de maatregelen van het RIVM.

Elke dag verdient een glimlach

Unie Van Vrijwilligers Rotterdam (UVV) 
Wilt u gebruik maken van onze diensten?

Neem dan contact op met UVV
info@uvvrotterdam.nl of

010-413 08 77

 
Stuur een kaartje

We starten met een brievenbusactie en
hebben uw hulp nodig! 

 
Schrijf een brief, kaartje of maak een

knutselwerkje of tekening. Schrijf er iets liefs
op en steek iemand in deze moeilijke periode

op deze manier een hart onder de riem. Zolang
het door de brievenbus past is alles welkom. 

Wilt u meedoen? 
Stuur gratis uw post naar:

Unie Van Vrijwilligers Rotterdam
T.a.v. Ik denk aan je

Antwoordnummer 90133
3009 VB Rotterdam

 
Dan zorgen wij ervoor dat uw boodschap bij

een oudere terecht komt. Met dit kleine 
gebaar zorgen we ervoor dat ouderen niet

vergeten worden.
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“Cor keek naar mij en ik vroeg of 
ik mocht meehelpen. En zo startte 
een heel leuke tijd en een goede 
vriendschap, die we nog steeds 
hebben en nooit zal overgaan. Cor 
Mosterdijk had vrijwel het hele 
Wielewaal – zo’n 550 gezin-
nen – als bezorggebied. Zijn wijk 
was in tweeën gedeeld, één deel be-
diende Cor en het andere deel zijn 
personeelslid Ruud Zijfers. Ruud 
reed met zo’n ijzeren hond met één 
wiel voorop, waarop de motor was 
gemonteerd. Als de kar net geladen 
was, moest je behoorlijk meetrek-
ken om hem aan het rijden te 
krijgen. In mijn eerste periode als 
melkboerenknecht deed zich een 
leuk voorval voor. Omdat mijn va-
der ook in deze wijk oude kranten 
ophaalde voor de speeltuinvereni-
ging, waar ik hem vaak bij hielp, 
kreeg ik van sommige klanten waar 
ik als melkboer aan de deur belde 
direct een stapeltje oude kranten in 
mijn handen gedrukt. In het begin 
werkte ik bij Ruud. Met hem kon ik 
het goed vinden, ook omdat hij veel 
gevoel voor humor had. Ruud had 
altijd een grote zwarte hoed op. Op 
een gegeven moment werd Ruud 
langdurig ziek en nam zijn broer 
Wim Zijfers zijn werk over. Op een 
dag had Wim de hoed van Ruud op. 
Er was één klant – zeer bijziend – 
die bij het aantreffen van Wim met 

de hoed op, met een lijzige stem 
zei: “Rúúúúd, ben jij het weer?’’ 
Als ik heden ten dage iemand kruis 
die Ruud heet of iemand zie met 
een zwarte hoed op, moet ik altijd 
aan deze woorden denken.”

Klassieker
“Cor Mosterdijk had het andere 
deel van de wijk. Hij reed met een 
Volkswagenbusje met aanhanger; 
zo’n mooie bus met in de voorruit 
een middenspijl en het grote VW-
logo voorop, tegenwoordig een 
dure klassieker. Mogelijk doordat 
de broers Zijfers ander werk gingen 
doen, zij waren bekwaam in het 
kunst/reclametekenen, moest 
Cor alleen de hele wijk voor zijn 
rekening nemen en ik werd zijn 
vaste maatje. Ik was nog school-

gaand, maar zodra ik thuiskwam 
liep ik gelijk naar Cor en ging aan 
het werk. Tijdens schoolvakanties 
werkte ik dagelijks bij hem. Het 
bezorggebied was te groot om 
in één dag te doen, zodat deze in 
tweeën werd gesplitst. De ene dag 
één helft, de andere dag de andere 
helft. Zo werkten we van maandag 
tot en met zaterdag. Zes dagen 
werken per week was normaal als 
melkboer. We liepen van deur tot 
deur om de klanten te helpen en 
telkens moest de Volkswagen 10 tot 
20 meter verzet worden. “Dat kan 
jij wel even doen”, zei Cor tegen 
mij. Hobbelend en stotend zette ik 
de bus met aanhanger in beweging. 
Na een aantal pogingen ging dit 
steeds beter. Als 13-jarig ventje 
vind je het natuurlijk prachtig, met 

gevolg dat Cor vrijwel zelf niet 
meer in de bus hoefde te rijden. 
De wagenbeheersing werd steeds 
beter en als we half in de dag naar 
het magazijn moesten, omdat 
de kratten melk in de aanhanger 
bijgevuld moesten worden, was dat 
voor mij het moment steeds grotere 
afstanden te rijden. Op den duur, 
als er nog in de wijk nabestellingen 
gebracht moesten worden, deed ik 
dat wel even.”

Wijkagent
“Ik woonde in de Aarnoudstraat 
en mijn overbuurman op 47 was 
wijkagent J.H. Pruim. Toen hij er 
lucht van kreeg dat zijn buurjon-
getje van 13 regelmatig met de 
Volksbus inclusief aanhangen door 
de wijk tufte, heeft hij Cor gezegd 
dat dit niet meer mocht gebeuren. 
“Nééééééééééé, natuurlijk niet, dit 
zal niet meer gebeuren”, beloofde 
Cor agent Pruim plechtig. Maar tot 
grote verbazing van Pruim zag hij 
de volgende dag zijn buurjongetje 
weer vrolijk met de bus voorbijs-
jezen. Ook mijn vader aanspreken 
hielp weinig om mij achter het 
stuur vandaan te krijgen. Ik denk 
dat, doordat ik zijn buurjongen 
was en Cor ook bij hem in een 
goed boekje stond, Pruim nooit 
een bekeuring heeft uitgeschreven, 
zodat ik altijd (illegaal) heb kun-
nen blijven rijden. Alleen kreeg 
Cor wel van Pruim te horen dat 
we serieuze problemen zouden 
krijgen als zijn collega’s het zouden 
zien. De bus had een aanhanger 
en in de wijk moesten we bij een 
bepaalde klant de bus achteruit het 
hoekje indraaien. Dit heb ik wel 
honderd keer gedaan, waardoor ik 
nu nog steeds met gemak met een 
aanhanger achteruit kan rijden. Op 
z’n Rotterdams gezegd: met twee 
vingers in je neus.”

(Wordt vervolgd)

Verhalen en/of foto’s over bakkers 
en/of melkboeren en hun knechtjes 
zijn welkom op reinwol@outlook.
com

Arnold Sitskoorn (a.sitskoorn@calvijn.nl) brengt zijn ‘fantastische’ tijd als melkboerenknecht 
in de beginjaren zeventig graag in herinnering. “Als joch van 12 jaar stond ik verlegen bij 
melkboer Cor Mosterdijk te kijken wanneer hij de melkwagen stond te laden bij zijn winkel/
magazijn in de Wielewaal. Dit viel pa, de vader van Cor, op en hij zei: “Cor, dit jochie wil jou 
wat vragen.”

) Cor Mosterdijk in 1970 achter 
de toonbank van zijn winkel in de 
Wielewaal. Foto Arnold Sitskoorn

Met vingers 
in neus achteruit (1)

3) Aan het Eelkmanplein had Mosterdijk twee winkelpandjes en daarboven zijn woning. Foto Jan Roovers/Arnoud Voet

2) De Rollostraat is een van de langste in de Wielewaal. Foto Rein Wolters

Verkeerde tekst
In de hectiek van het in coronatijd toch een 
krant uitbrengen is in het vorige nummer 
iets fout gegaan met de tekst van RW’s Mij-
mer Zuidhoekje. Er werden foto’s geplaatst 
die hoorden bij de aflevering van dit num-
mer, maar een oude tekst van een vroegere 
aflevering. Daardoor correspondeerden de 
foto’s en de bijschriften natuurlijk niet. En 
daardoor kwam ook een verkeerd e-mail-
adres weer boven water. Het is niet reinw@
outlook.nl maar reinw@outlook.com! Onze 
welgemeende excuses daarvoor! In dit 
nummer de juiste tekst met (opnieuw) de 
bijbehorende foto’s.

De lieve oude mevrouw Hunt
Door de weinige contacten, die ik nu 
ondervind, door zo goed mogelijk de 
gestelde voorwaarden na te leven om het 
coronavirus te vermijden, denk ik terug 
aan bovengenoemde mevrouw. Zij woonde 
op de Nieuwe Binnenweg, schuin boven 
een horecabedrijf. De ondernemer was een 
prima vakman, maar was min of meer mee-
gegaan met de wensen van de bezoekers. 
Harde muziek met zware bastonen. En daar 
ondervond mevrouw Hunt veel last van. 
Voordat wij agenten maatregelen troffen, 
gingen wij eerst in haar woning luisteren en 
dat was niet mis. Een goed gesprek en de 
nodige aanwijzingen voor het verplaatsen 
en/of ophangen van de boxen in daarvoor 
geschikte rubberen schakels was meestal 
voldoende. Want zij wisten maar al te goed 
dat met rapportage aan de burgemeester 
het maken van muziek afgelopen was. Een 
keiharde maatregel, die als een tam-tam 
door de horecawereld ging. Dit probleem 
werd opgelost, maar mevrouw Hunt vond 
het nodig daar elke maandag om precies 
12.00 uur over te bellen. De collega’s wisten 
het al en namen de telefoon niet meer op en 
riepen: ”Aad, je vriendin belt.” Ook kwam 
zij wel naar het bureau met een rol biscuitjes 
en deelde die uit. Bureau Bijzondere Wetten 
zat toen nog op de Coolsingel. Op de vijfde 
etage, boven de KLM. Dus makkelijk aan te 
wippen. Voorafgaand trok zij haar jas uit en 
gaf die aan mij om op te hangen. Ongewild 
kwam ik achter haar eenzaam leventje en 
dat knaagde aan mij. Gekscherend vertelde 
ik mijn vrouw, dat ik een vaste relatie had. 
Eerst was het even stil. Maar toen ik haar 
vertelde hoe het was gesteld met die relatie, 
kreeg ik al gauw de opdracht gezamenlijk 
iets te gaan doen. Daar had mevrouw Hunt 
wel zin in. De eerste vrije zondag die ik 
had, zijn we naar Scheveningen geweest. 
Volgens haar zeggen was zij daar nog nooit 
eerder geweest. Het was prachtig wandel-
weer en vanaf de haven zijn we de boule-
vard opgewandeld. Zij genoot zichtbaar en 
met een hapje en een drankje was de dag 
gauw om. Nadat we haar weer thuis had-
den afgezet, zei mijn vrouw met een diepe 
zucht: “Wat kan dat mens praten. Ik ben er 
doodmoe van.” Terwijl ik dit schrijf, komt 
er een belangstellend telefoontje binnen van 
onze oudste achterkleindochter van 14 jaar 
oud. We zijn 85 en 83 jaar oud en dan zijn 
familie en vrienden in deze spannende tijd 
heel belangrijk.

Aad de Knegt
Oud Beijerland
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Rotterdam vanuit de 
wolken

De Rotterdamse fotograaf Bart 
Hofmeester was specialist in 
luchtfotografie. Over zijn werk 
start voorjaar 2021 een expositie in Museum 
Rotterdam. Op 14 MEI verschijnt ook het boek ‘Rotterdam 
vanuit de wolken’ dat een unieke kijk geeft op de wederopbouw 
van de Maasstad vanuit de lucht gezien. Het boek bestaat uit 
een selectie van 350 foto’s uit de tienduizenden die Hofmeester 
er maakte. Bestellen van dit unieke boek van 305 pagina’s kan 
nu al. Zo vist u er niet naast!

De Tweede Wereldoorlog in 
honderd foto’s

Dit boek is een nationaal project in het 
kader van 75 jaar Vrijheid. Inwoners 
van Nederland zijn uitgenodigd hun 
meest aansprekende foto’s uit de oor-
logstijd te kiezen. Daarmee is het boek 
samengesteld. Omdat vooral beelden zichtbaar en voorstelbaar 
maken wat is gebeurd. Het boek telt 144 pagina’s, komt uit eind 
april uit, maar is nu reeds te bestellen via de bestelbon of de 
webshop op www.deoudrotterdammer.nl

Stroopsoldaatjes tegen corona

Help De Oud-Rotterdammer in de strijd 
tegen corona en koop deze overheerlijke 
stroopsoldaatjes.
Een smakelijke herinnering aan vroeger 
en een ludieke manier om De Oud-Rot-
terdammer te helpen om te overleven.

Voor vijf stuks

.

Bestelbon ‘t Winkeltje

Carl Emil Mögle . Fotograaf te 
Rotterdam 1885-1910

Carl Mögle was een beroemde 
Rotterdamse fotograaf die fotogra-
feerde rond de eeuwwisseling van 
de 19e en 20e eeuw, de beginjaren van de 
fotografie. Hij is de enige fotograaf die het Rotterdam van rond 
1900 op foto’s heeft vastgelegd. Bij Uitgeverij Diafragma is een 
prachtig boek verschenen met foto’s van de Maasstad uit een 
tijd die wij amper nog kennen. Het boek telt 120 pagina’s, heeft 
een hardcover en bevat uniek fotomateriaal.

De zin van het leven ben je 
zelf

Anton Slotboom schreef een prach-
tige biografie over de Rotterdamse 
dichter en nachtburgemeester 
Jules Deelder, die eind vorig jaar 
op 75-jarige leeftijd plotseling 
overleed. Het levensverhaal van 
een markante Rotterdammer.

Rotterdam Zuidplein in de 20e 
eeuw

In de serie Rotterdam in de 20e eeuw 
stelde Tinus en Bep de Does een mooi 
fotoboek samen over Zuidplein. Hoe-
veel Rotterdammers hebben daar wel 
niet voetstappen liggen? Het winkel-
centrum is al vanaf 1972 een trekpleister. En anders wel 
het tegenover gelegen Ahoy: bekend van concerten, sportmani-
festaties en beurzen. Het Zuidpleingebied onderging afgelopen 
eeuw een ware metamorfose. Lees erover in dit boek.

Het korps de baas

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

Poffen

Auteur Peter Bakker heeft een prachtig 
boek geschreven over het Noorderei-
land. Over het reilen en zeilen van de 
middenstanders in dit bijzondere stukje 
Rotterdam. In ‘Poffen’ schetst hij aan 
de hand van interviews met oud-winke-
liers en hun kinderen een mooi beeld van het Noordereiland 
van weleer. 192 pagina’s vol prachtige verhalen en nostalgische 
privéfoto’s.

Kanjer

Het verhaal over het tumultueuze leven 
van zangeres Rita Young uit Vlaar-
dingen. Al vijftig jaar treedt zij op en 
ze stond op het podium met bekende 
sterren als Ben Cramer, Lee Towers en 
Saskia en Serge. Ook organiseerde zij 
het Vlaardingse Songfestival waar ze veelbelovende talenten 
als Marco Borsato en Frans Bauer een kans gaf. Lee Towers 
noemde haar ‘een kanjer’.
Rein Wolters schreef een boek over deze veelzijdige vrouw, 
die als zwemjuf ook duizenden kinderen leerde zwemmen. Het 
boek verscheen ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag.
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Carnissebuurt
In de brief van de heer F. Kootte 
over de Carnissebuurt (DOR 17 
maart) werd de zaak van Nipius in 
Middelharnis genoemd. Nipius was 
een bekende en gegoede modezaak 
voor dames en heren op het eiland 
Goeree-Overflakkee. Het toeval wil 
dat ik in de tweede helft van de jaren 
zestig ieder jaar bij Nipius kwam voor 
controle van de administratie en het 
opstellen van de jaarrekening. Dat was 
gewoonlijk ieder jaar in mei of april. 
Ik was toen assistent-accountant bij 
Accountantskantoor De Zeeuw & De 
Keizer. Het kantoor was gevestigd aan 
de Vijverlaan 44, Kralingen in een 
oud en markant herenhuis met grote 
kamers waarvan kantoorruimtes waren 
gemaakt. Een van mijn klanten was 
de firma Nipius in Middelharnis. De 
werkzaamheden werden gewoonlijk 
bij de klant op locatie gedaan en dat 
was toen nog een hele reis vanuit mijn 
woonplaats Rotterdam. Je moest na-
melijk destijds nog van een autopont 
gebruik maken; de Haringvlietbrug 
en de Volkerakdam waren er nog niet. 
Dus een aardig reisje ‘s morgens en 
‘s avonds. Nipius had een mooi groot 
pand met enkele etages in het centrum 
van Middelharnis bij de haven. De 
heer Nipius was tevens een bekende 
duivenmelker en zijn duiven hadden 
al veel prijzen gewonnen. Tegen het 
einde van mijn controle vroeg de 
boekhouder gewoonlijk aan de heer 
Nipius: “Mag ik de accountant weer 
een overhemd geven?” Daar kwam 
altijd een bevestigend antwoord op 
en dat was dan mijn prijs en altijd 
welkom. Want zeker in die tijd was 
jasje, dasje en overhemd een vereiste. 
Modemagazijn Nipius bestaat niet 
meer en het gebouw was een poos 
geleden een bankvestiging.

Ton Kleppe
tonkleppe@gmail.com

Frans Vrolijk
Ja, Frans Vrolijk, Vrolijke Frans, heel 

wat keren zitten ouwehoeren met hem 
in café Paco bij de Irenebrug in Hil-
legersberg/Terbregge in de jaren ze-
ventig! Hij woonde daar in de buurt en 
heeft André van Duin nog aan ’n huis 
geholpen langs de Rotte. Was altijd 
leuk als hij op de radio was. Laatste 
keer dat ik hem zag was in 1991 bij 
het Zuidplein waar hij toen woonde. 
Zo gaat de oude garde voorbij, zoals 
Kees de Lange, André Carell, Albert 
de Booy, Willy Vervoort, enzovoort.

Gerard Verkroost
aegverkroost@upcmail.nl

Veemarkt op de Kruiskade
Een mooi en herkenbaar stuk op de 
voorpagina van een paar nummers 
geleden over de veemarkt. Hoewel het 
vanaf de Kruiskade, waar ik vandaan 
kwam, een aardige tippel naar Croos-
wijk was, kwam ik er ook wel eens. 
Ik was dan vooral jaloers op de jonge 
jongens die met een paard aan de hand 
heen en weer mochten rennen. Maar 
wat mij het meest is bijgebleven, is 
dat boertje die met koeien over de 
Kruiskade/Eerste Middellandstraat 
liep. Ik denk dat het 1955 was, ik was 
toen elf jaar. De koeien waren alle-
maal aan elkaar gebonden. Ik denk zes 
of zeven naast elkaar met een touw 
rond de horens (die hadden koeien 

toen nog) gebonden en daar een rijtje 
of tien nog achter. Een groot aaneen 
gebonden vierkant blok vol met zeker 
meer dan 50 koeien. Slecht een boer 
liep ernaast (of fietste hij ernaast. Dat 
weet ik niet meer precies). Verder 
geen begeleiding. De hele kudde moet 
van de markt zijn gekomen, dwars 
door de stad. En ik vermoed dat ze 
richting Schiedam gingen. In een straf 
tempo kwamen ze langs. Even later 
moesten ze de kruising ’s Graven-
dijkwal/Henegouwerlaan oversteken 
om op de Tweede Middellandstraat te 
komen. Het stoplicht daar werd toen 
nog door een politieagent in een hokje 
bediend. Ik neem aan dat hij het licht 
voor de koeien op groen heeft gezet. 
Dat iemand dat vandaag de dag nog 
eens zou proberen. Ik moet er niet aan 
denken. Nooit meer zo iets gezien.

Koert Wijnands
k.wijnands44@upcmail.nl

De agent en de ezel
Met veel plezier las ik het stuk van 
Aad de Knegt over zijn kennismaking 
met het studentenleven op pagina 15 
van De Oud-Rotterdammer van 17 
maart 2020. Er staat een anekdote in. 
Samengevat:
Student: “Mag ik een agent een ezel 
noemen?”
Agent: “Nee dat mag niet.”
Student: “Mag ik een ezel agent 
noemen?”
Als lid van de Documentatiegroep 
’40-’45 bestudeer ik de politie in de 
Tweede Wereldoorlog. Ik zag dat de 
anekdote die Aad vertelt ook in het 
blad van de Kameraadschapsbond 
staat, “De Nederlandsche Politie” jaar-
gang 1 nr. 24 (1943) op blz. 11. Het is 
gedeeltelijk dezelfde grap, al is de bur-
ger in dit geval geen student, maar een 
dronken kerel. Maar het belangrijkste 
is: de grap zoals Aad die vertelt is niet 

af! De grap wordt afgerond met:
Agent: “Ja dat mag wel.”
Dronken kerel: “Dag agent!”
En de vraag is: waar had die student 
die grap gehoord? Want de Kameraad-
schapsbond der Nederlandsche Politie, 
die heeft bestaan van november 1942 
tot mei 1945, was de Nationaal-Soci-
alistische eenheidsorganisatie voor de 
Nederlandse politie. Het was toen de 
enige door de bezetter erkende vereni-
ging van Nederlandse politieambte-
naren. Alle politieambtenaren waren 
verplicht lid te worden van deze bond.

Willem Oldenburg
oldenbuw@kabelfoon.nl

Capitol
Ik heb ook goede herinneringen aan 
de voormalige bioscoop Capitol. Als 
kind heb ik er wel vijfmaal naar de 
film Bambi van Walt Disney zitten 
kijken. De bioscoopzaal was zo lang, 
dat de goedkoopste plaatsen achter de 
Loge waren gesitueerd, je had bijna 
een verrekijker nodig om de film te 
zien. Ik meen dat de bioscoop later 
in twee kleinere zalen werd gesplitst. 
In de pauze werd er altijd een ham-
mondorgel bespeeld door een zekere 
Pierre Palla? In de Arena bioscoop 
op de Kruiskade werden in de pauze 
zelfs toneelstukjes opgevoerd. Later 
kwamen de reclameboodschappen 
hiervoor in de plaats. Toen ik op latere 
leeftijd weleens naar de foto’s van de 
draaiende film stond te kijken, ben ik 
meerdere malen aangesproken door 
vreemde mannen die mij aanboden 
met hen naar de film te gaan kijken. 
Mijn moeder verhuurde in die tijd 
kamers aan politieagenten, dus wist 
ik welke bedoelingen deze seigneurs 
hadden en maakte dat ik weg kwam.

Philip Ham
pjham@outlook.com

Amsterdam en Rotterdam
Elk half jaar moet ik weer naar de 
tandarts. Met lood in de schoenen 

en mijn blik stijf naar de straat 
gericht. Aan de Lage Oostzeedijk. 
Per Pedes Apostolorum loop ik dan 
over de Avenue Concordia. Rechts 
ligt de verleidelijke banketwinkel 
vol heerlijkheden. Ik denk dan altijd 
aan mijn collega in Amsterdam. Elk 
half jaar moest hij examen doen aan 
de Amsterdamse Grachten. Die van 
Wim Sonneveld. Met aan de zijkant 
mooie etalages met dames er in. Op 
de heenweg naar het examen keek 
hij stijf naar de grond. Hij vertelde 
mij, dat hij dan altijd het voornemen 
had nooit opzij te kijken. Maar als hij 
terugkwam en weer geslaagd was, zag 
het leven er weer zo zonnig uit, dat hij 
volop naar de verleidelijke vensters 
keek. Mij overkomt hetzelfde, als 
ik, opgelucht, de kiezendokter heb 
verlaten. Het leven is weer prachtig 
en de heerlijkheden in de schitterende 
bonbonwinkel bekijk ik met wijdopen 
ogen. Ja, zou Gerard Cox zeggen, Rot-
terdam dat is tóch andere koek.

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl

Scheepmakershaven
Ook ik woonde op de Scheepmakers-
haven. Nummer 67. Doordeweeks 
was het erg druk en in het weekend 
heel stil. Als ik alleen thuis was op 
zondag hoorde je regelmatig de lift op 
en neer gaan. Wij gingen vaak dansen 
bij Jansen in de Vijverhofstraat en dat 
was ver lopen. Soms voelde je je heel 
alleen in die kantoortijd. Mijn vader, 
moeder, mijn broer en zus werkten 
daar allemaal. Ik ben vandaaruit ge-
trouwd. ‘s Zomers zaten we lekker op 
het dak met dat schitterende uitzicht. 
Mijn vader was Feyenoord-supporter 
en als ze hadden gewonnen hing hij de 
Feyenoordvlag op het dak.

Hannie v. Dordregt-van Katwijk
Hanvandordregt@hotmail.com
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Wegens coronacrisis geen 
feestje, maar wel felicitaties!

Op 27 april 1960 hebben Ellie Seip 
en Hendrikus Slikker elkaar het 
ja-woord gegeven en nu, na 60 jaar 
lief en leed, valt het 60-jarig huwe-
lijksjubileum in het water door de 
coronacrisis. Geen burgemeester op 
bezoek, geen feest, maar we zijn heel 
dankbaar dat we elkaar hebben als 
gezin in deze moeilijke tijden. Heel 
veel liefde en gezondheid gewenst 
door Henri, Linda en Lea. Van harte 
gefeliciteerd!

Bergwegziekenhuis
Ik ben jeugdig tuinman geweest in het Bergwegziekenhuis van 1962 tot 1970. 
Heel veel herinneringen als jong ventje, ik herken ook de plaats van onze 
schaftkeet, lijkenhuis, zusterhuizen en nog veel meer. Een leuke tijd om op 
terug te kijken, vooral met de verpleegsters.

Ger Laheij
delevensgenieter47@live.nl
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Ook een
Oud-Rotterdammertje

plaatsen?

Bel 0180-820244

Blijf 
 

helpen! 

U kunt nog altijd doneren! 

Maak een bijdrage naar keuze over 
naar NL80 INGB 0004 220 893 
tnv De Oud-Rotterdammer.

De OudDe Oud



Foto Moederhuis
Ik zoek voor een kennis een foto of 
aanzichtkaart van het Moederhuis 
Oost Maaslaan 70. Hij wil deze 
gebruiken in een rubriek in zijn 
historische vereniging. Hopelijk heeft 
iemand deze in zijn bezit en wil deze 
wel afstaan. Bij voorbaat dank.

Hans Hellemons
hellemonsjam@home.nl

Rinus en André Kramer
Als voormalig Tweebosstraatbewo-
ner ben ik op zoek Rinus en André 
Kramer. De vader was een bloemen-
man en zijn vervoermiddel was een 
driewieler Tempo. Het gezin woonde 
op de eerste verdieping boven de 
familie Barbier en naast de openbare 
school. Ik weet dat André is geëmi-
greerd naar Australië. Hij moet nu 
ongeveer 78 jaar zijn. Zijn broer Rinus 
trouwde na zijn diensttijd met ene Zus 

en ging op de Hilledijk wonen. Rinus 
werkte in de haven en was schipper op 
een waterboot. André is nog een keer 
terug geweest uit Australië; hij was 
daar getrouwd heen gegaan met een 
Nederlandse vrouw. Later kwamen 
ze gescheiden terug. Na ongeveer zes 
maanden vertrok hij weer naar het 
verre land waar hij tijdens zijn eerste 
verblijf een onderwijzeres had leren 
kennen. Wie weet er meer over deze 
twee broers. Gaarne bericht hier over.

Jan Kamp
Bergen op Zoom
jkamp@home.nl

Ploegscharen
Onze vader had een gedicht opge-
schreven waarin werd verhaald van 
geweren die zwijgen en omgesmeed 
worden tot ploegscharen; ik bedoel 
niet de bijbelse tekst, maar het lijkt 
ons iets socialistisch. Wij zijn op 

zoek naar de volledige tekst van deze 
versregel(s). Weet iemand nog wat wij 
bedoelen?

Gini en Anneke van der Spoel
H.I.Ambacht
avandriel56@hotmail.com

Hoefnagels
Ooit kocht ik op een rommelmarkt 
een kistje met de spijkers waarmee 
paarden worden beslagen. Ze zaten 
keurig gesorteerd in de maten 6,7,8 en 
9. Nu ik aan het opruimen ben, zoek 
ik een liefhebber of een manege of een 
“Hoefnagels”? Gratis af te halen in 
Spijkenisse. Afspreken met Henk den 
Haan via haan0907@planet.nl

Kunsthandel Doodewaard
Ik heb een schilderij in de berging 
waarop de naam van een Rotterdamse 
kunsthandel staat: P.D. Doodewaard. 
Ik wil graag meer weten over dat 
schilderij, maar kan die kunsthandel 
nergens meer vinden. Kunt u meer 
zeggen over dit bedrijf? Ik denk dat dit 
schilderij ergens in de jaren 60-70 daar 
(aan de Goudsesingel) gekocht is. Ik 
zie uw reactie heel graag tegemoet en 
alvast dank daarvoor.

H. Zweistra
h.zweistra@gmail.com

Reünieloop afgelast
Ook mijn reünieloop moet er aan 
geloven. Helaas gaat deze óók niet 
door. Heel jammer, er is héél veel 
werk voor geweest al die vergunnin-
gen bijvoorbeeld. Om er iets leuks van 
te maken had ik zoveel medewerking 
van iedereen met name een aantal 
spontane sponsors. Mijn grootste wens 
was dat een ieder die mee had gedaan 
een aparte bijzondere zandloper te 
geven als herinneringen. Deze waren 
al besteld. Een ieder had een aparte 
bloem gekregen. Voor een hapje en 
een drankje had ik ook via sponsoring 
voor gezorgd. Maar het belangrijkste 
is dat ik zelf ook graag deze afstand 

met jullie had willen lopen. De 
geplande 5 km.had ik nog wel kunnen 
lopen, maar de grote afstand is, zoals 
het coronavirus nu loopt, te ver voor 
mij geworden. Vandaar dat ik ook niet 
wil uitstellen naar volgend jaar. Dit 
kan ik na 50 jaar niet meer opbrengen. 
Graag wil ik iedereen, die had willen 
komen en betrokken zijn geweest er 
iets leuks van te maken bedanken 
voor de inzet en meedenken aan dit 
afscheidsevenement.

Ger Meijdam
germeijdam@gmail.com

Materiaal Holland Pop Festi-
val gezocht
Het beroemde Holland Pop Festival 
vond plaats in juni 1970, dit jaar 
precies 50 jaar geleden. Tienduizenden 
bezoekers maakten drie dagen lang 
een voor Nederland ongekend groot 
muziekfestijn mee. Deze zomer wordt 

aandacht besteed aan onbekende 
verhalen en nieuwe bronnen over het 
festival. Galerie en erfgoedlab DIG IT 
UP werkt met de Centrale Bibliotheek 
aan een expositie en programma over 
Holland Pop. We zoeken mensen die 
over hun ervaringen willen vertellen, 
met name mensen die een actieve rol 
hadden zoals suppoosten, mensen 
bij de eerste hulp, bouwers van het 
podium, leveranciers van eten en 
drinken, bezoekers die gratis binnen 
kwamen, enzovoort. Heb je een mooi 
verhaal te vertellen, uniek fotomateri-
aal of misschien zelfs voorwerpen die 
aan Holland Pop herinneren? Help ons 
dan om het verhaal over Holland Pop 
deze zomer te presenteren. Neem svp 
contact met ons op en dan bespreken 
we hoe we in deze periode het best 
je verhaal kunnen vastleggen of ma-
teriaal kunnen uitwisselen: contact@
digitup.nl met vermelding van je 
telefoonnummer.
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Oproepjes In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

Wie kent deze dame?

Wie kent deze dame. Waarschijnlijk Bijster. Ik ben in het bezit van veel foto’s 
uit een oud fotoboek van mijn opa. Mijn opa, Jan Dits, was een reisleider van 
waarschijnlijk een Katholieke damesreisvereniging waar deze vrouw ook aan 
deelnam. Ik zou graag het verhaal horen of dit echt zo was. De reisvereni-
ging kwam uit Rotterdam. Als er nog familie is van deze dame kunnen zij de 
fotoscans krijgen. Ik wacht in spanning af.

Marina Dits
06- 49528596
humdit@upcmail.nl

Kop
Op de foto een gezicht, dat ooit is opgegraven in Rotterdam. Waar en wan-
neer is onbekend, weet iemand wie of wat het is en waar het eventueel heeft 
gestaan of was ingemetseld?

Karel Vermeer
k.l.vermeer@upcmail.nl

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  

                  

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

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

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

  Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via automatische incasso
 De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 54,90 (de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)                     
 te incasseren van IBAN                                                                               tnv

     Handtekening:
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. conditietraining; 7. aantrekkelijke vrouw; 12. tuimeling; 13. rookartikel; 14. verwaande houding; 15. grote kleding-
maat (afk.); 17. wandelhoofd; 19. land in Azië; 21. titel (afk.); 22. ogenblik; 24. leuk voordeeltje; 27. gevangen verblijf; 
28. oevergewas; 30. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 31. uitroep van schrik; 32. spijskaart; 33. tijdperk; 35. 
spottende glimlach; 37. hemellichaam; 38. rode vrucht; 41. Europeaan; 42. ensemble van zeven personen; 44. ope-
ralied; 46. militair voertuig; 47. mannelijk hoen; 48. Islamitische vastenmaand; 49. wild zwijn; 50. jongensnaam; 52. 
Europeaan; 54. historisch blaasinstrument; 56. open plek in een bos; 58. plaats in Overijssel; 61. nachtroofvogel; 62. 
ondergrondse trein; 64. son altesse eminentissime (afk.); 65. insect; 67. natuurgebied; 68. ogenblik; 70. overschot; 72. 
deel van het oor; 73. een besluit nemen; 76. boerderijdier; 77. jongensnaam; 78. betaalmiddel; 79. deel van de voet; 
81. titel (afk.); 82. schil of vel; 83. Britse zangeres; 84. gordijnrail; 86. telwoord; 87. deel van een lied.

Verticaal
1. Amerikaanse stapdans; 2. communicatiemiddel (afk.); 3. houten drinkbakje; 4. bijbels rustoord; 5. bundel garen 
of wol; 6. Zweedse popgroep; 7. sportonderricht; 8. bewaarplaats voor vis; 9. baardje; 10. uiting van koude; 11. ge-
faald (niet goed); 16. soort dakbedekking; 18. eikenschors; 20. koordans; 21. naaldboom; 23. taaie grondsoort; 25. 
ploegsnede; 26. ontstekingskoord; 27. deel van een euro; 29. afvoerkanaal van oogvocht; 32. klager (nurks mens); 
34. bloeiwijze; 36. koude lekkernij; 37. oceaan; 39. ex-president van Amerika; 40. ongenadig heerser; 42. meneer 
(Spaans); 43. muggenlarve; 45. vochtmaat van vier ankers wijn; 46. jongensnaam; 51. groef in karton of papier; 53. 
organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 54. overbodige vracht; 55. stenen kolom (pilaar); 56. metalen wasbak; 57. 
geneesheer; 59. niet deskundige; 60. een schip aanklampen; 62. Haagse zeeschilder; 63. schaaldier; 66. u edele 
(afk.); 67. duivelsoord; 69. waterloop; 71. rekenopgave; 73. stadsmestvaalt; 74. evenzo (Lat.); 75. bladader; 78. erfe-
lijkheidsdrager; 80. gevangenis; 82. onmeetbaar getal; 85. rivier in Friesland.

De oplossing van de puzzel van vorige keer was een hart onder de riem in deze barre tijden en luidde:

Houd moed en zorg goed voor elkaar

Velen hadden dat goed. Uit alle goede inzenders hebben we vijf prijswinnaars geloot die ieder het boek ‘Rotterdam 
Delfshaven in de twintigste eeuw’ van Tinus en Bep de Does krijgen toegestuurd. De prijswinnaars zijn: C. van 
Gameren, Truus van der Meer, A.C. Meure, Agnes de Jong-Erwich en T. Meijer.

Als puzzelprijs voor deze puzzel hebben we deze keer ‘een oudje’. Namelijk het boekje ‘Dwarsliggers’ met columns 

van Joop van der Hor en Hans Vos. Twaalf jaar oud, maar 
nog steeds grappig.
Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan 
dat uw oplossing voor DONDERDAG 23 APRIL 2020 
12.00 UUR bij ons binnen is. U kunt uw oplossing sturen 
naar info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.
deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal 1. conditietraining; 7. aantrekkelijke vrouw; 12. tuimeling; 13. rookartikel; 14. verwaande
houding; 15. grote kledingmaat (afk.); 17. wandelhoofd; 19. land in Azië; 21. titel (afk.); 22. ogenblik; 24.
leuk voordeeltje; 27. gevangen verblijf; 28. oevergewas; 30. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 31. uit-
roep van schrik; 32. spijskaart; 33. tijdperk; 35. spottende glimlach; 37. hemellichaam; 38. rode vrucht;
41. Europeaan; 42. ensemble van zeven personen; 44. operalied; 46. militair voertuig; 47. mannelijk
hoen; 48. Islamitische vastenmaand; 49. wild zwijn; 50. jongensnaam; 52. Europeaan; 54. historisch
blaasinstrument; 56. open plek in een bos; 58. plaats in Overijssel; 61. nachtroofvogel; 62. ondergrond-
se trein; 64. son altesse eminentissime (afk.); 65. insect; 67. natuurgebied; 68. ogenblik; 70. overschot;
72. deel van het oor; 73. een besluit nemen; 76. boerderijdier; 77. jongensnaam; 78. betaalmiddel; 79.
deel van de voet; 81. titel (afk.); 82. schil of vel; 83. Britse zangeres; 84. gordijnrail; 86. telwoord; 87. deel
van een lied.

Verticaal 1. Amerikaanse stapdans; 2. communicatiemiddel (afk.); 3. houten drinkbakje; 4. bijbels
rustoord; 5. bundel garen of wol;  6. Zweedse popgroep; 7. sportonderricht; 8. bewaarplaats voor vis; 9.
baardje; 10. uiting van koude; 11. gefaald (niet goed); 16. soort dakbedekking; 18. eikenschors; 20. koor-
dans; 21. naaldboom; 23. taaie grondsoort; 25. ploegsnede; 26. ontstekingskoord; 27. deel van een
euro; 29. afvoerkanaal van oogvocht; 32. klager (nurks mens); 34. bloeiwijze; 36. koude lekkernij; 37.
oceaan; 39. ex-president van Amerika; 40. ongenadig heerser; 42. meneer (Spaans); 43. muggenlarve;
45. vochtmaat van vier ankers wijn; 46. jongensnaam; 51. groef in karton of papier; 53. organisatie van
Amerikaanse staten (afk.); 54. overbodige vracht; 55. stenen kolom (pilaar); 56. metalen wasbak; 57.
geneesheer; 59. niet deskundige; 60. een schip aanklampen; 62. Haagse zeeschilder; 63. schaaldier;
66. u edele (afk.); 67. duivelsoord; 69. waterloop; 71. rekenopgave; 73. stadsmestvaalt; 74. evenzo
(Lat.); 75. bladader; 78. erfelijkheidsdrager; 80. gevangenis; 82. onmeetbaar getal; 85. rivier in Friesland.

KRUISWOORDPUZZEL

Haagseveer in oorlogstijd
Bij deze een reactie op het stukje en 
de foto van het Haagseveer in oorlogs-
tijd. Mijn vader woonde in die tijd als 
kleine jongen op het politiebureau, tot 
1962. Zijn ouders, mijn opa en oma, 
beheerden daar de kantine. Daardoor 
was mijn opa in staat het verzet via 
hun woning toegang te verlenen tot 
het politiebureau en zo te zorgen dat 
44 verzetsstrijders bevrijd konden 
worden. Daarna moesten ze uiteraard 
onderduiken. Bij terugkomst na de 
bevrijding vonden ze een lege woning 
terug en van mijn vaders speelgoed 
alleen nog de trafo van zijn elektrische 
trein. De periode daarna heeft mijn va-
der daar nog een prettige jeugd gehad, 
met allerlei agenten om zich heen.

Evert Hulsman
(zelfde naam als mijn vader en opa)
Drijver 119
3144 GD Maassluis
06-40909022

Blitze kleren
Wat een herkenbaar verhaal van Bert 
Plomp op de voorpagina van DOR 
van 17 maart over onze tienertijd en 
de opkomst van de beatmuziek met 
bijpassende mode. Maar ja, ouders hè. 
Die schrokken zich rot. Ik had mijn 
vetkuif plat naar voren gekamd om 
op een beatnik te lijken. Ik moest de 
volgende dag direct naar de kapper. 

Maar na een tijdje konden ze het niet 
meer tegenhouden. Ik had in 1964 
inmiddels een beatgroep, The Hooks, 
waarbij ik zanger en slaggitarist was. 
Ja en dan moet je er natuurlijk blitz 
uitzien. Geld voor kleding was er 
niet, maar bloemetjesbloesjes van je 
moeder of je zus deden wonderen. Die 
kleren had niemand. Wel stiekem het 
huis uitsmokkelen in je gitaarhoes. 
Later kwam er meer begrip en kochten 
mijn ma en ik bij een boutique (zij-
straat Boergoensevliet). Vervolgens 
een fleurig overhemd met hoge kraag 
en een knoopje van voren en een 
suedejasje met zakken op de borst. 
Later kochten we zo’n driekwartjasje, 
zoals The Kinks en ook had ik een 
rood ribfluweel jasje met hoge kraag 
en zeemansknopen. Ook míjn moeder 
probeerde oude pantalons van boven 
strak en uitlopend te maken. Maar 
erg lekker zaten ze niet. Later ging 
ik spelen in The Twilights en toen 
had ik een waanzinnige ribfluwelen 
uitlopende broek. Mijn haar was op 
Beatle-niveau en ik had blitze kleren. 
Dus ik hoorde er helemaal bij. Ja 
hoor… toen kwam post van het leger. 
Oproep militaire dienst. Moest mijn 
haar eraf!! Dat heeft mij zo gefrus-
treerd dat ik na mijn diensttijd nooit 
meer naar de kapper ben geweest. Dus 
loop ik nu in plaats van met Beatle-
haar met een Coupe Wally Taks of 
Ozzy (en geen kale plekken geluk-

kig!). Ik krijg wel vaak te horen dat ik 
in de sixties ben blijven hangen. Nou, 
liever dat dan met de meute meelopen. 
Ik word 73, maar heb het allemaal wel 
meegemaakt.

Joop den Ouden
06-19682831

Boemeltreintje
In de jaren vijftig reed tussen Rot-
terdam en Oostvoorne het zoge-
naamde boemeltreintje; ook wel ‘het 
Moordenaartje’ genoemd. Dit laatste, 
omdat er tijdens de ritten regelmatig 
ongelukken en aanrijdingen plaatsvon-
den. Als kind ging ik vaak logeren bij 
mijn oma in Rockanje. Mijn moeder 
zette mij dan af op de Boergoensevliet 
en ik werd in Oostvoorne door familie 
opgehaald.
Op een keer, ik was een jaar of acht, 
lette ik niet goed op en vergat bij het 
eindpunt uit te stappen. De boemel-
trein reed weer terug naar Rotterdam. 
Ik begon te huilen en liep met mijn 
koffertje in paniek de verschillende 
coupés door. De conducteur ontfermde 
zich gelukkig over mij en vroeg: 
“Meisje, waarom huil je?” Na de 
toedracht te hebben gehoord liet hij de 
trein stopzetten, nam mij bij de hand 
en ging met een stopbordje buiten 
staan om de volgende trein op te 
wachten. Toen deze aankwam, hoorde 
ik hem tegen de conducteur zeggen: 

“Dit meisje is vergeten uit te stappen, 
kun je haar meenemen?” Ik zie zoiets 
vandaag de dag niet meer gebeuren!

Kora Hol
koraentommie@hotmail.com

Wie kent deze dame?
Wie kent deze dame. Waarschijnlijk Bijster. Ik ben in het bezit van veel foto’s 
uit een oud fotoboek van mijn opa. Mijn opa, Jan Dits, was een reisleider van 
waarschijnlijk een Katholieke dames reisvereniging waar deze vrouw ook 
aan deelnam. Ik zou graag het verhaal horen of dit echt zo was. De reisver-
eniging kwam uit Rotterdam. Als er nog familie is van deze dame kunnen zij 
de fotoscans krijgen. Ik wacht in spanning af.

Marina Dits
tel. 06- 49528596
humdit@upcmail.nl

In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het 
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST
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Horizontaal 1. conditietraining; 7. aantrekkelijke vrouw; 12. tuimeling; 13. rookartikel; 14. verwaande
houding; 15. grote kledingmaat (afk.); 17. wandelhoofd; 19. land in Azië; 21. titel (afk.); 22. ogenblik; 24.
leuk voordeeltje; 27. gevangen verblijf; 28. oevergewas; 30. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 31. uit-
roep van schrik; 32. spijskaart; 33. tijdperk; 35. spottende glimlach; 37. hemellichaam; 38. rode vrucht;
41. Europeaan; 42. ensemble van zeven personen; 44. operalied; 46. militair voertuig; 47. mannelijk
hoen; 48. Islamitische vastenmaand; 49. wild zwijn; 50. jongensnaam; 52. Europeaan; 54. historisch
blaasinstrument; 56. open plek in een bos; 58. plaats in Overijssel; 61. nachtroofvogel; 62. ondergrond-
se trein; 64. son altesse eminentissime (afk.); 65. insect; 67. natuurgebied; 68. ogenblik; 70. overschot;
72. deel van het oor; 73. een besluit nemen; 76. boerderijdier; 77. jongensnaam; 78. betaalmiddel; 79.
deel van de voet; 81. titel (afk.); 82. schil of vel; 83. Britse zangeres; 84. gordijnrail; 86. telwoord; 87. deel
van een lied.

Verticaal 1. Amerikaanse stapdans; 2. communicatiemiddel (afk.); 3. houten drinkbakje; 4. bijbels
rustoord; 5. bundel garen of wol;  6. Zweedse popgroep; 7. sportonderricht; 8. bewaarplaats voor vis; 9.
baardje; 10. uiting van koude; 11. gefaald (niet goed); 16. soort dakbedekking; 18. eikenschors; 20. koor-
dans; 21. naaldboom; 23. taaie grondsoort; 25. ploegsnede; 26. ontstekingskoord; 27. deel van een
euro; 29. afvoerkanaal van oogvocht; 32. klager (nurks mens); 34. bloeiwijze; 36. koude lekkernij; 37.
oceaan; 39. ex-president van Amerika; 40. ongenadig heerser; 42. meneer (Spaans); 43. muggenlarve;
45. vochtmaat van vier ankers wijn; 46. jongensnaam; 51. groef in karton of papier; 53. organisatie van
Amerikaanse staten (afk.); 54. overbodige vracht; 55. stenen kolom (pilaar); 56. metalen wasbak; 57.
geneesheer; 59. niet deskundige; 60. een schip aanklampen; 62. Haagse zeeschilder; 63. schaaldier;
66. u edele (afk.); 67. duivelsoord; 69. waterloop; 71. rekenopgave; 73. stadsmestvaalt; 74. evenzo
(Lat.); 75. bladader; 78. erfelijkheidsdrager; 80. gevangenis; 82. onmeetbaar getal; 85. rivier in Friesland.

KRUISWOORDPUZZEL
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Tikte je met Pasen in je eentje een eitje ?

Geluksmodel  gebaseerd op ja-cultuur, eigen regie/activiteit 
met een familieachtige aanpak. Knuffeldieren, huisrestaurant, 

herinneringsmuseum, kunstatelier, bibliotheek, rookkamer, fitnessruimte enz.

Welzijnszorg op hoog niveau, inwonende activiteitenbegeleidster. Zorgdiensten als pedicure, kapper, fysiotherapie, massage, 
muziektherapie enz. worden aan huis geleverd. Gewenste andere zorg is op aanvraag mogelijk. Thuiszorg en medische zorg op afroep.

Tweekamer appartementen kosten € 1.450,00 incl. energie, water, telefonie, TV, WiFi enz. 
(kale huur € 1.000,00) ruime badkamer, keuken met elektrische kookplaat,  Vloeroppervlak 45 m2.  

Afstand tot Rotterdam-centrum/ Den-Haag centrum plusminus 30 minuten, 
supermarkt op loopafstand

bibliotheek,museum

Afstand tot Rotterdam-centrum/ Den-Haag centrum plusminus 30 minuten, 

Nog enkele appartementen beschikbaar, 
weest er als de kippen bij!

R o z e n b u r g
kk

Residence Roosenburch
Grote Stern 2, 3181 SX, Rotterdam-Rozenburg

0181-740740 of 06-5132 9046 
info@residence-roosenburch.org    www.residence-roosenburch.org

restaurant/bar/ biljart

terras met rivierzicht

atelier

knuffeldieren
 welkom
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