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Onschuldige Spelbrekers op Songfestival
Dezer dagen had Rotterdam
in vuur en vlam moeten staan
voor het Eurovisie Songfestival. Helaas was en is het coronavirus de grote spelbreker.
Er was een tijd dat het songfestival met veel onschuldiger
spelbrekers te maken had:
namelijk het Rotterdamse
zangduo De Spelbrekers.
Zij waren de Nederlandse
deelnemers aan het Europese
liedjesfestijn in 1962. De liedregel ‘Kleine kokette Katinka,
kijk nog eens één keertje om’
staat bij veel ouderen in het
geheugen gegrift.
Het duo De Spelbrekers werd opgericht in 1945. Theo Rekkers en Huug
Kok hadden elkaar in 1943 ontmoet
in een Duitse munitiefabriek, waar
ze tijdens de Tweede Wereldoorlog
tewerkgesteld waren. ‘Katinka’ was
niet de eerste hit van het zangduo. Al
in 1956 scoorden ze met het liedje
‘Oh, wat ben je mooi’. Met ‘Katinka’
wonnen ze het Nationaal Songfestival
en derhalve werden zij uitgezonden
naar Luxemburg voor het Eurovisie
Songfestival, dat toen al zes jaar bestond. Hoewel ze er ‘zero points’, ‘no
points’, ‘geen enkel punt’ mee scoorden, werd het nummer desondanks
heel populair in Nederland en zelfs
een klassieker. In 1976 werd het nog
eens op de plaat gezet als cover door
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De Spelbrekers tijdens het Eurovisie Songfestival in Luxemburg in 1962.

van Duin. In 1975 hield het duo De
Spelbrekers op te bestaan, na dertig
jaar muziek maken.

Freek de Jonge en Bram Vermeulen,
die toen het befaamde duo Neerlands
Hoop in Bange Dagen vormden (voor
de liefhebbers: dat staat op de elpee
‘Jeugdsentiment’). Na ‘Katinka’ zou
er nog één hit volgen. Die heette
‘Snipperdag’.
In de jaren zeventig verlegden De
Spelbrekers hun werkterrein en
werden artiestenmanagers. Ze werden
onder andere de managers van André

Dochter
Toen corona nog niet heerste, plaatsten
wij, maanden geleden, een oproep om
uw herinneringen aan het Eurovisie
Songfestival op papier te zetten. Twee
van de bijdragen die van lezers binnenkwamen gingen juist over De Spelbrekers. Niet zo raar, want dat was een
duo met een Rotterdamse achtergrond.
Eén van die bijdragen kwam van...
Linda Rekkers. En dat is de dochter
van Theo Rekkers, één van de twee
Spelbrekers. Zij schrijft het volgende: “De foto die jullie plaatsten,
is een prachtige herinnering aan het
Nationaal Songfestival in 1962. Als
vierjarige kleuter mocht ik extra laat
opblijven om te zien of mijn papa,
Theo Rekkers, ging winnen of niet...
Wat een belevenis! De oude zwartwit
tv midden in de kamer op tweehoog
in Rotterdam-west. En ze wonnen ....
papa en ome Huug, om daarna af te
reizen naar Luxemburg voor de grote
finale. Het artiestenkind was meteen

Theo Rekkers en Huug Kok vormden dertig jaar lang het duo De Spelbrekers.
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Ophogen & schoonmaken
Voor- en najaarsbeurten
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Afvoer van het vuil
Duidelijke prijsopgave
Garantie op al ons werk
Onderhoud al vanaf
€ 30,- per maand

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

wakker. Ik heb een geweldige vader
gehad. Nooit naast zijn schoenen gaan
lopen. Als kind had ik het soms best
moeilijk op school als ze steeds riepen: ‘Je vader staat weer in de krant’.
Maar toch was ik altijd weer enorm
trots. Het ging om de muziek. En wat
oefende hij serieus zijn werk uit. Respect ook voor mijn geduldige moeder,
die zich toen ging realiseren dat hij ‘s
avonds moest werken en altijd bij ons
was. Voor eeuwig dankbaar dat ik zijn
kind mocht zijn en het mocht meemaken. Wat zou hij trots zijn geweest
op de foto en deze oproep in De OudRotterdammer. Dank ook aan mijn
lieve vriend Hans die mij er alert op
maakte. Mijn vader is 89 jaar (2012)
geworden en is altijd blijven zingen.
Het kwam recht uit zijn hart.”
Katinka
Een leuke reactie over De Spelbrekers
kregen we ook van Elly den HartogKleinjan uit Zwijndrecht. Zij schrijft:
“Het toeval wil dat De Spelbrekers
met het liedje ‘Katinka’ mij het meest
is bijgebleven van al de Songfestivals
die ik vroeger heb gezien. Ik vond

het zo’n leuk nummer en de muziek
erbij vond ik héél mooi klinken. Toen
was ik veertien jaar. Het einde van dit
liedje herinner ik me nog heel goed.
De Spelbrekers draaiden een halve
slag om en liepen al zingend langzaam
weg van het podium. Ze zongen onderwijl: “La-la-la la- la -la la la!”
Allure
“De Songfestivals zagen wij altijd bij
mijn oma en opa. Daar fietsten wij
de zaterdagavonden altijd naar toe,
met het hele gezin, om televisie te
kijken. Jarenlang genoten mijn ouders,
grootouders en de kinderen van de
optredens tijdens het Songfestival.
Jammer dat het Songfestival zo is
veranderd. De muziek is natuurlijk
ook wel anders tegenwoordig, maar
wij, en nog wat ouderen dat ik weet,
kijken de laatste jaren niet meer naar
het Songfestival. Het is nu meer voor
jongeren, ook is het meer show dan
zingen. Dat is jammer. De songfestivals van vroeger hadden jarenlang
veel meer allure!”

HOGE PRIJS
VOOR OUD GOUD
UW VERTROUWDE JUWELIER
CONTANT GELD
OF INRUILEN
HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

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

0181 – 700 265
010 – 30 74 895
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Al meer dan 40 jaar uw
senioren specialist!!

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

Nieuw tapijt of
vinyl op uw vloer?
Wij kunnen het in 1 dag,
incl. meubels verplaatsen
en oude verwijderen

Hulp in moeilijke tijden!

www.facebook.com/tmg.centrumhoogvliet.5

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

22

*indien voorradig

Concept Uitvaart
010 - 419 08 72
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.

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

Help ons te blijven bestaan!
Zodat we U van dienst kunnen blijven
Al uw donaties zijn welkom!
NL89INGB0008784290

Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Openingstijden:
Wijk Oudeland, Hoogvliet
Dinsdag t/m Zaterdag
3194 HT, 010 - 438 12 22
10:00 tot 16:00 uur
www.tmgcentrumhoogvliet.nl
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Aanbieding geldig t/m zaterdag 09/05:

Verse Zalmﬁlet

Zonder vel
100 gram
Nu voor slechts

2,49

www.uwzrotterdam.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog.

OP
Nu TE KO
5

vanaf €24,9

5

voor €9,9

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:
Deel 1 en/of 2 kunt u via

info@deoudrotterdammer.nl bestellen
excl. verzendkosten

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl
BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.

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

uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Viswinkel Hesseplaats, Hesseplaats 11b, 3069EA Ro�erdam
Tel 010 2867520
Viswinkel Binnenhof, Binnenhof 78c, 3069 KV Ro�erdam
Tel 010 7370866

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN
TEL. 010-2269232

Postbus 59270
3008 PG Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

CU

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil
 inclusief elektrische sta-op en
relax/kantelverstelling;

“Bezoek onze showroom
en laat u uitgebreid
persoonlijk adviseren.”

 3 motoren voor onafhankelijke
bediening;
 leverbaar in diverse bekledingsoorten en kleuren.

4-wiel scootmobiel Mercurius
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Zeer comfortabele scootmobiel:


digitaal scherm met kilometerteller;



zeer wendbaar;



gebruikersgewicht: t/m 150 kg;



zeer goede vering.
Snelheid: 15 km/u
Actieradius: ca. 45 km


Rollator Server
Stijlvolle lichtgewicht rollator

Nu:
€ 299,=



eenvoudig in te klappen;

Schinkelse Baan 6



speciaal gevormde handgrepen;

2908 LE Capelle a/d IJssel



betrouwbare en licht te bedienen remmen;

T: 010 - 76 00 122



zeer wendbaar met kleine draaicirkel;

E: info@welzijnswarenhuis.nl



stabiel en comfortabel.

www.welzijnswarenhuis.nl
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De strijd van de stroopsoldaatjes
Massaal heeft u, lezers,
gereageerd op onze noodoproep om met de aankoop van
zogeheten ‘stroopsoldaatjes’
een belangrijke bijdrage te
leveren aan het voortbestaan
van De Oud-Rotterdammer.
Dat heeft er in ieder geval
voor gezorgd dat dit nummer
kon uitkomen. En uiteraard
hopen we op (veel) meer.
De uitbraak van het coronavirus heeft
ons allemaal getroffen, op wat voor
manier dan ook. En daarbij is natuurlijk de gezondheid van mensen het
allerbelangrijkst. Wie in zijn of haar
familie met het virus te maken heeft of
heeft gekregen, kan dat beamen. Dus
blijven we nog een tijd(je?) in quarantaine en houden ons aan de regels
van het RIVM. Hoe moeilijk dat ook
is. Veel ouderen kunnen er over meepraten. Ze hebben vaak al weken hun
kinderen niet meer op visite gehad om
mogelijke besmetting te voorkomen.
Ondertussen hebben tal van sectoren
het heel moeilijk gekregen, waaronder
ook de uitgeefbranche van kranten,
tijdschriften en andere media. De
Oud-Rotterdammer is daarop geen
uitzondering. Eerder al gaven we aan
dat zelfs het voortbestaan van de krant
op het spel staat door de terugloop van
de advertentie-inkomsten.

Schot in de roos
We besloten daarom (naast allerlei creatieve zetten om kosten te besparen)
een ludieke actie op touw te zetten
om inkomsten te genereren voor de
krant. Dat werd de Stroopsoldaatjesactie. Een herinnering aan nostalgisch
snoepgoed, zoals dat bij onze doelgroep past. Met de stroopsoldaatjes
gaan we de strijd aan tegen corona.
Of meer tegen de gevolgen daarvan
voor onze krant. Het bleek een schot
in de roos!
Hartverwarmend
Hartverwarmend waren de reacties
die we binnenkregen en vooral ook de
vele bestellingen die bij ons binnenkwamen. Niet alleen uit Rotterdam en
directe omgeving, maar uit alle delen
van ons land, tot aan de Waddeneilanden toe. Oud-Rotterdammers bevinden
zich immers overal en kennelijk weten
ze De Oud-Rotterdammer allemaal
nog goed te vinden en heeft de Maasstad en ‘hun krantje’ een warme plek
in hun hart. Zo werd het ons ook vaak
letterlijk verteld via mail, brieven,
briefkaarten, bestelbonnen, telefoontjes, enzovoorts, enzovoorts. U mag
best weten dat bij de medewerkers
van De Oud-Rotterdammer regelmatig
mensen de afgelopen twee weken met
een brok in de keel hebben gezeten

De stroopsoldaatjes blijven strijden tegen de gevolgen van het coronavirus voor De Oud-Rotterdammer

van zoveel waardering.
De actie is nu al geslaagd, maar nog
niet afgelopen. De stroopsoldaatjes
strijden door. U kunt ze nog steeds
bestellen. Via de webshop op www.
deoudrotterdammer.nl of via de bestelbon in de krant. En het hoeft niet bij
één pakje van vijf stuks te blijven (ook
al zijn we daar al heel blij mee!). Wij
bedanken u alvast hartelijk voor uw
medewerking en bijdrage!

CCtje Kwaliteit
De televisie bekijk ik zonder
plan. Ik zet hem aan en laat
mij verrassen. Veel zappen
natuurlijk. Het acht uurjournaal is een vereiste, je wil
toch een beetje bijhouden
hoe het er aan toegaat in de
wereld, maar voor de rest heb
ik eigenlijk geen plan.

c foto burosolo.nl

Talkshows en nieuwsprogramma’s
bekijk ik nauwelijks, ze gaan vandaag
de dag allemaal over hetzelfde, ik heb
besloten om dat woord in dit stukje
te vermijden. Ik lig dus op de bank en
ik zap en ik kijk. Ik heb geen kabel, ik
weet niet waarom, dus staat er boven
op mijn balkon een schotel, en daarmee
kan ik zo’n vierhonderd zenders
ontvangen; behalve bijvoorbeeld Arabische en de BBC ook een enorm aantal
Duitse. Dat is machtig interessant, er is
bijvoorbeeld een Beierse zender die toneelstukjes uitzendt, echt in een zaaltje
met zo’n kartonnen decor, je weet niet
wat je ziet, en in een soort Duits dat
volkomen onverstaanbaar is.

Cox Column

Ik heb ook een kanaal gevonden en dat
heet ONS. Ik wist niet dat het bestond,
het is Nederlands en het zendt allemaal

ouwe troep uit het verleden uit, heerlijk
om naar te kijken. (Jammer alleen dat
er weinig Nederlands bij zit, het zijn
meestal Engelse series van vroeger,
zoals “Allo allo”, maar ook series
met Michael Crawford, die man met
dat piepstemmetje, een fantastische
komiek, die in het theater ook nog “The
Phantom of the Opera” heeft gespeeld.
In de jaren zeventig heb ik hem in
Londen gezien in “Billy”, naar het
boek “Billy liar”. Maar daar gaat het
nou niet om.)
Zo kwam ik onlangs bij ONS gezapt,
en was er een programma aan de
gang dat “Het gouden uurtje” heet of
zoiets. En daar stond en zong mijn
oude vriend Francis Albert Sinatra.
Een groot orkest, ongetwijfeld Nelson
Riddle, waar omheen een soort snelweg
was gebouwd waar the Voice ontspannen overheen liep. En hij zong “That’s
life” ( that’s what the people say,
you’re riding high in April, shot down
in May) en ik zweefde in verrukking
zo ongeveer tien centimeter boven de
bank. Helaas, aan alles komt een end
en de volgende artiest was ene Fabian,
als ik heel lang in mijn geheugen
spit geloof ik dat dat een popjongetje

Adverteerders
We zijn ons bewust dat een groot
deel van onze adverteerders het ook
moeilijk hebben. Bedrijven en winkels
die niets meer verdienen, hebben geen
geld voor advertenties. Daarom zijn
we extra blij dat er nog altijd adverteerders zijn die wel adverteren en
ons willen helpen door deze crisis te
komen. Heel veel dank daarvoor!

ben we ook de mogelijkheid geboden
om een gift aan De Oud-Rotterdammer te doen. Ook daar is leuk op
gereageerd de afgelopen weken. Er
kwamen bedragen van vijf tot honderd
euro per persoon binnen. Alles was
en is meer dan welkom! Samen gaan
we proberen De Oud-Rotterdammer
overeind te houden. Daarbij kunnen
we ieders hulp gebruiken!

Giften
Behalve de stroopsoldaatjesactie heb-

Directie en medewerkers van De OudRotterdammer

was, die voor een beschilderd wandje
een nummer stond te playbacken, en
vervolgens kwam er een hele sibbe
playbackers langs tot ik definitief
afhaakte bij de Zangeres zonder naam,
met alle respect, die haar liefde voor
Mexico stond te betuigen.
En toen werd ik heel somber. Ik dacht,
weten de mensen eigenlijk nog wat
kwaliteit is? Is er voor de samensteller
van zo’n programma dan geen verschil
tussen Sinatra die ‘live met een ‘live
spelend orkest van vijftig man, in een
prachtig ontworpen decor, superieur
staat te zingen, en een aantal playbackende stumpers? Ziet en hoort ook het
publiek het verschil niet meer?
Laatst probeerde een stelletje jonge
mensen mij weer eens enthousiast te
maken voor Joe Tjoep, als het zo heet.
Je kunt daar werkelijk alles op terug
vinden. En toen zei ik dat ze eens
moesten zoeken naar de “Five pennies
Saints”, een lied uit de film “The five
pennies”, een geheel originele versie
van het aloude “Oh, when the Saints”,
gezongen door Danny Kaye en Louis
Armstrong, ik zei: “Dat is zó goed, dat
heb je nog nooit van je leven gezien”,

en ja hoor, daar kwam het, ik zakte zowat door mijn stoel van vreugde, maar
toen ik om mij heen keek was ik de
enige die zat te kijken, ze waren alweer
iets anders aan het doen.
Herkent men nog wel kwaliteit? Is er
nog iemand op de wereld die zó kan
dansen als Fred Astaire en Ginger Rogers konden? Ik ben bang van niet.
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Miedema en Zn:

Negativiteit omzetten in positiviteit,
dat is onze slogan voor aankomende zomer
Zoals we het nieuws kunnen
volgen zal een welverdiende
vakantie er de komende maanden waarschijnlijk niet in zitten.
Wat moeten we nu? We zitten
de zomermaanden hoogstwaarschijnlijk vooral thuis, in de tuin
of op ons balkon. Hoe leuk is het
dan om te genieten van onze vernieuwde gerestylde meubelen.

Vaak ontbrak het aan tijd, of gebruikten we ons
Van een nieuwe stoffering of
VOOR
UW STOFFEERWERK,
LEER- EN nieuwe vulling in uw bestaande
geld
voorAL
vakantie...
Nu is de tijd aangebroken
ANTIEKRESTAURATIE
EN INTERIEURADVIEZEN
om
onze meubelen een opknapbeurt
te geven.
bank tot het voorzien van nieuwe
En dat kan bij Miedema en Zn als geen ander.
kussens in uw tuinset, alles is
Met zowel een vernieuwde binnen als buitenstof
mogelijk.
collectie komen wij u graag thuis adviseren naar

Bel: 010-511 69 15
Ook inboedelopslag en
www.vosverhuizers.nl bezemschoon opleveren

alle mogelijkheden.Ambachtelijke meubelstoffeerderij
In een persoonlijk en professioneel gesprek bij u
Leerspecialist
thuis adviseren wij u over kleur, design en stijl.
Antiekrestauratie
De mogelijkheden zijn onbegrensd en door onze
Interieuradviseurs
passievolle manier van werken komt er altijd
IEDEMA & zn.
een prachtig resultaat uit, volledig afgestemd op
uw wensen.

Herdacht worden
zoals u bent
Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Uitvaartcentrum Wildzang

aan uw begrafenis

Wildzang 35

Belangrijk detail is dat ook wij ons strikt houden
aan alle geldende overheidsmaatregelen m.b.t.
Het corona virus. Op deze manier is een bezoek
van ons bij u thuis veilig en kunnen wij als
bedrijf deze crisis hopelijk overwinnen.

3075 DS Rotterdam-Zuid

of crematie en

T 010 – 466 11 00

krijgt u de uitvaart

Daarmee eindigen we waarmee we zijn begonnen, Negativiteit omzetten in positiviteit!

info@cvu.nl

die bij u past.

Henny Jansen

Tot snel!

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

Miedema & Zn.

WWW.CVU.NL

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76
010 27 34 727

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

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

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Restauratiewerk Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook

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
wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

Miedema & Zn.

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Schiedam:
010 27 34 727

Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Nr. 214

Genieten van theater in noodschouwburg
De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden was niet zo moeilijk. Veel mensen
reageerden en kwamen met warme herinneringen aan de ‘noodschouwburg’; de
oude Rotterdamse schouwburg van na de Tweede Wereldoorlog. Op deze pagina
kunt u daar over lezen. Over acteurs en actrices van vroeger en fraaie voorstellingen uit een tijdperk ver voor de corona-ellende die ook de theaters in Rotterdam
en de rest van het land treft.
Ton Spamer: “De Noodschouwburg (De OudRotterdammer van 31 maart 2020) herkende ik
meteen. Ik heb er nog voorstellingen bijgewoond
toen die ‘serre’ boven de ingang er nog niet was.
Mijn ouders namen mij mee naar de voorstelling
van Hänsel und Gretel, de kinderopera van Engelbert Humperdick (niet de zanger!!). Als middelbare schoolleerling heb ik er Godfried Bomans in
een éénmansvoorstelling van A Christmas Carol
van Dickens gezien. Ik hoor nog steeds hoe hij de
naam Ebenezer Scrooo..oge uitsprak. De ‘Young
Vic Company’ speelde er in het Engels The Merchant of Venice van Shakespeare, wat uiteraard
door onze Engelse leraar grondig was voorbereid.
Ouder geworden heb ik er Gré Brouwenstein
-onze grote operazangeres- zien en horen optreden, o.a. in ‘Eugen Onegin’ van Tsjaikowski,
samen met bas Guus Hoekman en tenor Ramon
Vinai. Ik herinner me ook de operette ‘Sag beim
abschied leise servus’ die gebracht werd door de
Hofstad Operette. Ook ballet werd er op het wel
wat kleine toneel gebracht. In 1961 heb ik er het
‘American Ballet Theatre’ zien optreden: Les Préludes en Graduation Ball. Ach, ik heb er zóveel
dierbare herinneringen aan. Hopelijk doe ik er
andere tijdgenoten een plezier mee en zeggen die
‘o jah….’
Kees van der Sijs: “Natuurlijk ken ik dat gebouw
nog. Het stond destijds aan de overzijde van
De Doelen op het Schouwburgplein en was

opgebouwd uit gebikte stenen van het bombardement van 14 mei 1940. Een echt monument
dus. Jammer dat het afgebroken werd. Met mijn
meisje/verloofde hebben we er eind jaren veertig
en begin jaren vijftig menig toneelstuk bijgewoond. Vaak was dat van het toen erg bekende
gezelschap van het Rotterdams Toneel, met
spelers als Lia Dorana, An Hasekamp, Steye en
Ansje van Brandenburg, Ton Lutz, Ko van Dijk,
Willy Ruys, Bob de Lange en vele anderen. De
jaarlijkse voorstelling van het beroemde stuk van
Joost van den Vondel, de Gijsbregt van Aemstel,
gevolgd door de bruiloft van Kloris en Roosje
aan het begin van het nieuwe jaar was voor ons
een vast nummer op het repertoire van onze
zaterdagse uitgaansavond. Na aﬂoop gingen we
dan bij De Turk op de Karel Doormanstraat een
kopje kofﬁe met cake gebruiken. Heel simpel allemaal. Veel geld hadden we in die tijd niet. Jong
als we toen nog waren en met weinig verdiensten.
De schouwburg was natuurlijk een noodgebouw
en het is nog een wonder dat het tot 1984 dienst
gedaan heeft. Vervangen door een foeilelijke
blokkendoos, opgetrokken van beton. ‘De kist
van Quist’ werd het wel genoemd naar de architect van het gebouw.”
Tineke Bastian: “Ja, dat is de oude Rotterdamsche Schouwburg. In de jaren vijftig, toen wij
nog op de middelbare school zaten, hadden mijn
vriendin en ik een jaarabonnement op het Rot-
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Ken je dit nog? Herkent u deze Rotterdamse straat? Heeft u er bijzondere herinneringen aan? Heeft u er
gewoond of ging u er naar één van de horeca-établissementen? We zijn weer heel benieuwd naar al uw
verhalen. Stuur uw anekdotes en herinneringen naar ons toe, zodat we ze in een volgende aﬂevering kunnen delen met elkaar. Uw schrijfwerk kan worden toegezonden naar: info@deoudrotterdammer.nl of per
post naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.

terdams Toneel. Ik denk dat het in 1955/56 was
dat wij alle stukken van het Rotterdams Toneel
hebben gezien. Ik herinner me nog de namen van
veel toneelspelers van dat gezelschap: Steye van
Brandenberg, Ton van Duinhoven, Lia Dorana,
Ann Hasekamp, Ina van Faassen, Ton Lutz, Coba
Kelling, Nell Koppen, Hans Croiset en nog vele
anderen. Ook was er in de zomer een uitvoering
van de eindexamenklas, met o.a. Manfred de
Graaf. In de pauze liep je door de gangen, waar
de portretten van de spelers van het Rotterdams
Toneel hingen. In mijn herinnering was er veel
rood pluche. In die tijd hield ik een plakboek bij
van alle toneelstukken die we hadden gezien,
compleet met programmaboekjes, recensies met
foto’s en toegangskaartjes. Helaas heb ik dat niet
meer, want ik heb het aan het Theater Instituut gegeven. Ik denk dat het in 1957 was dat ik met een
vriend naar een stuk ben geweest, waarin Albert
van Dalsum speelde. Ik weet de titel niet meer.
Wij zaten op de tweede rij en Albert van Dalsum
hanteerde een zwaard; hoe het gebeurde weet ik
niet, maar hij kreeg het zwaard op zijn duim. Wij
dachten dat dat erbij hoorde en vernamen pas
later dat hij gewond was.”
Ellen de Zeeuw: “Omdat ik in een dorp woon,
lukte me het pas nu, 4 april 2020, een OudRotterdammer te bemachtigen. Een feest der
herkenning voor mij om de foto van de voormalige Rotterdamse Schouwburg te zien. Ik heb
daar een speciale herinnering aan: ik heb daar als
jong meisje, vermoedelijk als twaalfjarige, een
optreden gehad van de balletschool Nel Roos
(aan het Haringvliet gevestigd). Ik herinner me
dat we ons mochten verkleden in de kleedkamer
van Luc Lutz, destijds een bekende Nederlander
van de tv. Ik trad op als een Chinees meisje, met
op mijn donkere krullenhoofd een rieten Chinese
punthoed, zoals die op de rijstvelden worden
gedragen. Helaas heb ik daar geen foto van: ik
moest even later wegens geldgebrek van mijn
ouders van die school af en heb de foto’s nooit
gezien. Het zou leuk zijn als ik die alsnog zou
kunnen bemachtigen.”
Marion Waar: “Dit is volgens mij de Rotterdamse
schouwburg, gebouwd met het puin van het bombardement. Zij werd geopend door koningin Wilhelmina, die te vroeg arriveerde en pas uit haar

auto stapte op de geplande aankomsttijd. Mijn vader Gerard Waar, werkzaam bij de gemeente Rotterdam afdeling kunstzaken, had toneel onder zijn
beheer. Boven de ingang bevond zich de foyer.
Bij een opknapbeurt wilde men de foyer opvrolijken en mijn vader wist dat er nog iets in het
depot lag. Zo kwam er een plafond in, dat eerder
de Nieuw Amsterdam sierde. Volgens mij hangt
het nu aan een wand in het Maritiem museum. In
de kelder bevond zich een wandschildering van
Dolf Henkes, impressie van de opgeblazen haven,
helaas verloren gegaan. Met mijn moeder ging ik
naar het Scapino ballet, zat heerlijk op de eerste
rij, zette mijn tasje op de balustrade, weg tasje, in
de orkestbak. En dan natuurlijk de voorstellingen
van het NRT. Een hoogtepunt voor mijn vader
in de schouwburg, was het bezoek van koningin
Juliana bij de voorstelling de Warenar, gespeeld
door de Maasstadspelers, onder zijn regie, in
1961. Later kwam naast het gebouw het Piccolo
theater, voor kleine – en kindervoorstellingen. In
het atelier van decorbouwer Chiel de Meij heb
ik samen met een vriendin de aankleding voor
een feest mogen doen. Het was een gezellige
schouwburg, maar hij voldeed niet meer aan de
moderne eisen.”
Peter ’t Hart: “Ik denk aan de Rotterdamse
Schouwburg aan de Aert van Nesstraat, waar ik
menige voorstelling heb gezien, o.a. Wim Sonneveld met Ina van Faassen en ook met Marijke
Merckens. Alle grote Nederlandse acteurs hebben
er voorstellingen gespeeld, zoals Henk van Ulsen
met een éénakter en vele anderen uit de jaren
1960/1980. Zover mij bekend werd deze schouwburg opgebouwd uit overblijfselen van de vorige,
die door het bombardement getroffen was. Op de
achtergrond de huizen aan de Mauritsweg, waar
ik in een nieuw kantoorpand werkte van 1956 tot
1975. Later werd ernaast de Pauluskerk gebouwd.
Parkeren was geen probleem in de jaren zestig.
In de Mauritsstraat kwam Tom Manders in St.
Germain des Pré, Cor Stein, de organist en bij
Manders op schoot, leuke TV, Poessie Mauw was
bekend bij elke kijker. Met veel genoegen kijk ik
terug op die tijd, maar de huidige schouwburg is
technisch gezien een fantastische schouwburg,
waar ik nog graag kom en vooraf geniet in café
Floor.”
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ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



Duidelijke offerte
 Gratis
verhuisdozen
 Geheel
verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demont
age/montage
 Klusse
nservice
 Verhui
sliften verhuur
 Verhui
zingen binnen de gehele EU
 Seniore
n-verhuizingen met
zorg en aandacht

bij o.a. verhuizing, overlijden
of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:

10% korting



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.



U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

Wilt u elke week een box
gevuld met verse en
gevarieerde soorten fruit?
Bestel dan nu bij Fruit voor
Thuis! Wekelijks leveren wij al
uw benodigde vitamines op
uw gewenste locatie!
Like en volg ons op facebook!

‘n goed kunstgebit?
Voor FairDent geen kunst!
€ 9,99 (1-2pers)
€ 14,99 (3-4pers)
€ 19,99 (4+pers)

Bestellen? Stuur een whatsapp
bericht naar: +31627269114

Wonen

•
•
•
•
•
•

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

.

Lengweg 80, Hoogvliet
telefoon 010-216 2258
www.fairdent.nl
Openingstijden: Ma - Do 9-17u. & Vrij 9-12 u.

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

Slapen

TWICE 174 VAN DE TOEKOMST

3 MOTORIG + ACCU IN LEER
VAN € 2.494,
2.494,- NU VOOR € 2.245

Persoonlijke afspraak
Ook in deze bijzondere periode
willen wij u graag een prettige en
veilige omgeving bieden. Het is
daarom mogelijk om een
persoonlijke afspraak te maken
met één van onze adviseurs. Op
die manier kunnen wij garanderen
dat er altijd voldoende ruimte voor
u in de showroom is.
Neem voor een afspraak of vragen
gerust contact met ons op.

Dorpsstraat 119
(0180) 63 11 11 Geopend 9.00-18.00, vrijdag tot 21.00
2761 AN Zevenhuizen voorbrood.nl zaterdag 10.00-17.00

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?
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Nieuwe partner beschermen
haar stiefkinderen. Lukt dit niet, dan
moet in het ergste geval de woning
verkocht worden om de vordering te
kunnen uitbetalen.

Uit de praktijk
We schrijven vaak over het nut van een
goede voorbereiding bij een levenstestament, de uitvaart en het testament met
daarin de benoeming van een executeur.
Om die voorbereiding te vergemakkelijken, beschikken we als RegisterExecuteur over een speciaal programma
waarin we alles (digitaal) kunnen
opnemen dat later van belang kan zijn.
Denk bijvoorbeeld aan uitvaartwensen,
verzekeringspolissen, schenkingen
die zijn gedaan en die mogelijk een
rol spelen bij de afwikkeling van de
nalatenschap en een inventarisatie
van bezittingen en schulden. Alle van
belang zijnde zaken kunnen dan bij
elkaar in dit Digitaal Nalatenschapsdossier worden opgenomen. Dit hoeft niet
alleen digitaal, maar kan ook als een
hardcopy, onze Nalatenmap, die u zelf
kunt bewaren. Uiteraard gebeurt alles
zeer vertrouwelijk en is uw dossier alleen in te zien door gemachtigden. Een
onderdeel van dit digitale programma is
de digitale kluis waarin wachtwoorden
en andere belangrijke zaken bewaard
kunnen worden en die pas toegankelijk
is voor de executeur na het overlijden.
Het lijkt misschien overbodig, maar
door nu goed voor te bereiden is het
werk later gemakkelijker en komen uw
erfgenamen niet voor verrassingen te
staan. En mocht ons ooit iets gebeuren,
dan kan een collega RegisterExecuteur
via de overkoepelende stichting de nalatenschap afwikkelen; continuïteit gegarandeerd. Als extra service kunnen we
bovendien de toespraak voor de uitvaart
opstellen, het kan maar klaar zijn. Meer
weten? Neem contact met ons op!

Enige jaren nadat mijn vrouw
is overleden, heb ik een
nieuwe partner ontmoet. De
erfenis van mijn vrouw, die
de kinderen toekomt, is nog
steeds onder mij. Ik hoorde
laatst dat die door mijn nieuwe partner aan mijn kinderen
moet worden uitgekeerd als
ik ben overleden, klopt dat en
kan ik dat voorkomen?
U snijdt een van de lastigste zaken
aan binnen het erfrecht. U bent blij
met een nieuwe partner, koopt samen
een huis, mede met het geld (de
erfenis) dat de kinderen nog toekomt.
Vervolgens ontdekt u dat uw nieuwe
partner later misschien in de problemen komt als u eerder dan zij overlijdt. Dit, omdat de erfenis van uw
vrouw dan door de nieuwe langstlevende moet worden uitgekeerd. Als de
erfenis van de kinderen in de stenen
vastzit, moet de langstlevende in het
ergste geval (als er geen hypotheek
afgesloten kan worden) de woning

Erfenis veilig stellen
Botert het niet erg met de kinderen
van de nieuwe partner en ziet u
daarom uw nalatenschap liever niet
die kant opgaan als uw nieuwe partner de langstlevende is? De oplossing
is een goed testament, waarin u
bijvoorbeeld met een tweetrapsmaking of vruchtgebruik uw erfenis wel
laat toekomen aan uw nieuwe partner.
In dat geval kunt u regelen dat na het
overlijden van uw partner uw erfenis
alsnog toekomt aan uw beoogde
erfgenamen (anderen dan de kinderen
van uw partner).
Vrijheid van notaris
Overweegt u een nieuw testament of
een levenstestament, dan hoeft u niet
terug naar de notaris waar u eerder
bent geweest. U mag naar iedere notaris waar u zich prettig voelt of waar
het tarief u gunstig lijkt. Ongeacht
de notaris blijft het advies: ga goed
voorbereid op pad, zodat u bij de
notaris precies kunt aangeven wat en
hoe u het geregeld wilt hebben. Het
aantal mogelijkheden is groot; doe
dus thuis eerst uw huiswerk al dan
niet met behulp van een adviseur/
erfcoach.

verkopen.
Bent u weduwe of weduwnaar, dan is
het verstandig de nog niet uitgekeerde
erfenis van de kinderen mee te nemen
in de planning. Bijvoorbeeld door
dit geld op een bankrekening aan te
houden of te zorgen dat er voldoende
andere ﬁnanciële ruimte is. Na het
overlijden van u als langstlevende ouder worden de vorderingen die de kinderen op u hadden namelijk volgens
de wet en veel testamenten opeisbaar.
De nieuwe langstlevende partner moet

Schenken na eenmalig verhoogde schenking
Het is mogelijk een kind eenmalig
een bedrag dat valt onder de verhoogde vrijstelling schenkbelasting te
schenken. De jaarlijkse vrijstelling is
in 2020 € 5.515 per kind, maar eenmalig mag dit bedrag hoger zijn als
het kind tussen de 18 en 40 jaar oud
is. De vrijstelling zonder beperkingen
is dan € 26.457. Is de verhoogde vrijstelling bedoeld voor een dure studie,
dan mag dit bedrag zelfs € 55.114
zijn. Als het bedoeld is voor de aankoop, verbetering of onderhoud eigen
woning of aﬂossing hypotheek of de
afkoop erfpacht, dan mag u gebruik
maken van de van schenkbelasting
vrijgestelde “jubelton” van € 103.643
(een lager bedrag mag ook). Maar let
op, heeft u eenmaal een verhoogde
vrijstelling gebruikt, dan is het in de
meeste gevallen niet mogelijk alsnog
onbelast te schenken (uitgezonderd

die erfenis uitkeren. Is dit geld er
niet meer, dan kan de langstlevende
partner de nalatenschap van haar man
verwerpen. Is het geld wel aanwezig,
maar niet beschikbaar – omdat het
geld in de woning vastzit – dan moet
er een oplossing komen. Een veelgebruikte oplossing is om de erfenis
van moeder niet uit te keren, maar een
lening aan te gaan met de kinderen.
U kunt dan afspreken wanneer en hoe
de vordering uiteindelijk uitbetaald
wordt. De nieuwe partner is daarbij
afhankelijk van de medewerking van

het jaarlijks vrijgestelde bedrag).
Recht op pensioen
Ondanks dat al sinds 1995 de wet
veranderd is en scheidende echtgenoten binnen twee jaar na de
echtscheiding hun pensioenfondsen
over de pensioenverevening moeten
informeren, gebeurt dit nog steeds
vaak niet. Dat is jammer, vooral
als de ene ex het wel regelt en de
ander niet. Als het niet geregeld is,
moet u bij uw ex zelf uw pensioen
opvragen op het moment dat hij/
zij met pensioen gaat. Soms werkt
een pensioenfonds alsnog mee aan
het organiseren van het rechtstreeks
overmaken van het pensioen, maar
daar is dan wel de machtiging van de
ex voor nodig (die hij/zij ook weer in
kan trekken). Regel bij echtscheiding
de pensioenrechten goed; ook of
zeker als u pas over 30 jaar uw eerste
pensioen krijgt.

Zorg in ieder geval dat duidelijk
is hoe groot de vordering van de
kinderen op de langstlevende ouder
is. Vaak wordt dit niet vastgelegd,
omdat “de langstlevende toch alles verkrijgt”. Als dan na jaren de
vordering opeisbaar wordt, weet
niemand meer wat er uitbetaald moet
worden. Als wij als RegisterExecuteur
betrokken zijn bij de voorbereiding
van een nalatenschap en het blijkt
dat na het overlijden van de eerste
ouder niets is gedaan, proberen wij dit
meestal alsnog te reconstrueren. Als
we betrokken zijn bij de afwikkeling
van de nalatenschap van de eerste
ouder, regelen we dit sowieso. Dit is
van groot belang om later (bijvoorbeeld bij het overlijden of hertrouwen
van de langstlevende ouder, zoals in
uw vraag aan de orde komt) discussie
hierover te voorkomen.
Wilt u hier meer over weten, neem
dan contact op met ons. Bel 010
3130823 of mail naar info@akto.nu

Vergeten aangifte te doen
Bent u vergeten aangifte te doen,
doe het dan alsnog zo spoedig
mogelijk of vraag snel uitstel aan.
Hoeft u geen aangifte te doen,
maar denkt u geld terug te krijgen,
dan kan dit door alsnog aangifte te
doen; dit kan tot vijf jaar terug.
Goedkoop hoeft niet duur
te zijn De Consumentenbond
testte onlangs afwasmiddelen.
Dreft kwam als beste uit de test,
maar het afwasmiddel van de Lidl
W5 Powergreen was drie keer
goedkoper en was 2e in de test.
2ehands hoeft niet slecht
te zijn Als afwikkelaar van nalatenschappen moeten we vaak ook
boedels ruimen; veel nog (zeer)
goede huisraad gaat dan naar
de kringloopwinkel. Daar en op
marktplaats koopt u hierdoor voor
een prikkie goede spullen.
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Viku Carpet cleaning
www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl
Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen.
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

10% korting binnen 14 dagen na offerte
Neem vrijblijvend contact met ons op

• Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten,
ook Perzische kleden en berbers
• Direct beloopbaar (droogreiniging)
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry foam)
zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl
of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

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

twijfelaars

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Joodse bewoners van het Brabants Dorp
Het gebied rond het Zuidplein gaat op de schop. De resultaten
zijn al zichtbaar, een nieuw zwembad, een nieuw Zuidpleintheater, het oude vertrouwde theater dat nog maar een paar maanden dienst zal doen. De stad verandert en zal blijven veranderen.
In de jaren zestig en zeventig onderging het gebied rond en
op het Zuidplein ook een ware metamorfose. Als schoolgaand
jongetje op de lagere school en tiener heb ik die veranderingen
gezien.
In 1964 en 1965 ging ik dagelijks, samen met mijn zus, vanuit Lombardijen
met buslijn 49 van de RET naar de
Prins Willemschool aan de Charloisse
Kerksingel. Verhuisd naar een nieuwe
wijk mochten wij van onze ouders
onze vertrouwde school in Charlois
blijven bezoeken. Ergens halverwege
de rit ging de bus langs het Verzamelgebouw Zuid en daarna over een
kasseienweg, met links de typische
huizenblokken van het Brabants Dorp
en rechts een voetbalveld, aan het
eind van de weg het Zuidpleintheater.
Sommige woningen waren niet meer
bewoond, op sommige plekken had
de slopershamer al zijn werk gedaan.
Het Ikaziaziekenhuis, met het ronde
zustershuis in aanbouw, later Ahoy en
winkelcentrum Zuidplein op de leeggekomen plek van het dorp.
Bombardement
Het Brabants Dorp werd in 1941 opgeleverd als een complex met 525 noodwoningen. Samen met andere projecten als het Drents Dorp, Gelders Dorp,
Utrechts Dorp en Smeetsland werd het
dorp gebouwd voor woningzoekenden,
die dakloos waren geworden door het
grote bombardement van het centrum
van Rotterdam, op 14 mei 1940.
80.000 Mensen moesten opnieuw gehuisvest worden. Wat ik toen nog niet
wist, was dat mijn moeder met haar
familie in het Brabants Dorp gewoond
had. Dat hoorde ik later. Mijn opa Piet
en oma Jaan ’t Hart vestigden zich met
negen kinderen in oktober 1941 in de
Nispenstraat 2. Zij kwamen niet, zoals
de meeste mede-bewoners, uit het
centrum van Rotterdam, maar woonden vanaf 2 december 1939 tot 17 juli
1941 op het woonschip ´De Lena` in
het Balkengat, in de buurt van Pernis
en de Heijplaat. Daarna werd het schip
versleept naar de Nieuwer Pernisser
Haven in Pernis. Het gezin heeft daar
nog tot 7 oktober 1941 gewoond. Op
last van de autoriteiten, waarschijnlijk
vanwege de oorlogsomstandigheden,

moest het gezin vertrekken. Mogelijk
zijn ze daarom in aanmerking gekomen voor een woning in het Brabants
Dorp. Het dorp dankte zijn naam aan
de straten die vernoemd waren naar
Brabantse gemeenten. Mijn opa Piet
’t Hart heeft indirect meegewerkt aan
de bouw van het dorp, waar hij een
periode gewoond heeft. Via de Dienst
Wederopbouw Rotterdam (DIWER)
heeft hij als puinruimer een bijdrage
geleverd aan het opruimen van het
gebombardeerde centrum van Rotterdam. Het puin werd ook gebruikt
voor de bouw van de noodwoningcomplexen.
Het zal passen en meten geweest zijn
in de woning waar ze kwamen met
een gezin van elf personen. Een mooi
anekdotisch verhaal is en blijft dat
mijn moeder mijn vader ontmoet heeft
in Het Brabants Dorp. De 18-jarige
Rienus Hartog van Katendrecht kwam
als jonge glazenmaker in de zomer van
1943 een ruitje maken in de Nispenstraat. Voor de deur zat de 17-jarige
Jo ’t Hart aardappels te schillen. Als
oudste dochter van Piet en Jaan hielp
ze mee in het huishouden. Rienus
vond haar leuk, hij schilde graag de
aardappels voor haar, het ruitje kwam
later wel. Het was liefde op het eerste
gezicht.
Joodse jongen
De Nispenstraat heeft een heel donkere, andere kant. Het verhaal krijgt
een wending. Mijn moeder haalde
soms een andere herinnering op aan de
straat, waar ze die oorlogsjaren woonde. Een zin, eenvoudig en onheilspellend: ‘er werd een Joodse jongen uit
onze straat weggehaald’. Zij wist verder niets van die jongen, geen naam of
leeftijd. Toen ik de mogelijkheden van
het Joods monument ontdekte, leefde
mijn moeder niet meer. In dat monument is het mogelijk de namen van
Joden digitaal te zoeken, in relatie met
het huis waarvan ze zijn weggevoerd.

Het Brabants Dorp in de jaren zestig (foto: Rein Wolters)

Overzicht van het Brabants Dorp (foto: Rein Wolters)

Ik zocht op de Nispenstraat en vind de
volgende namen en adressen:
Nispenstraat 13: Jeannette
Jacobs-Walvis, Hellevoetsluis, 26
maart 1862, Sobibor, 21 mei 1943,
Henriëtte Jacobs, Rotterdam, 3 november 1902 Birkenau, 30 september
1942 verkoopster.
Nispenstraat 15: Joseph Sanders
Rotterdam, 7 april 1918 Dorohucza,
30 november 1943 koopman, Rachel
Sanders-Boekbinder, Rotterdam, 14

zuidwesten van Sobibor. Terwijl zijn
vrouw Rachel en twee dochtertjes
Sophia en Hanna direct na aankomst
werden vermoord in de gaskamer,
werkte Joseph nog vijf maanden in
het kamp Dorohucza. Waarschijnlijk
moest hij daar turf steken. De bekende
Jules Schelvis, die tot aan zijn dood
in 2016 op indrukwekkende wijze
vertelde over de holocaust, was ook
een tijd gevangene van dit kamp. In
opdracht van Himmler werden onder
de codenaam Erntefest (oogstfeest)

Met de muziek mee in het Brabants Dorp, jaartal onbekend (foto: Rein Wolters)

januari 1918 Sobibor, 23 april 1943,
Sophia Belia Sanders, Rotterdam,
29 juni 1940 Sobibor, 23 april 1943,
Hanna Sanders, Den Haag, 12 januari
1942 Sobibor, 23 april 1943.
Nispenstraat 19: Leonardus Koster, Rotterdam, 24 januari 1922 Auschwitz, 30 september 1943 schilder.
Korte notities, die tegelijkertijd veel
vertellen en vragen oproepen. Mijn
moeder kan ze allemaal tegengekomen zijn in de Nispenstraat. Heeft ze
Rachel zien wandelen met haar jonge
kinderen? Heeft de straat omgekeken
naar de oude mevrouw Jacobs-Walvis,
toen haar dochter Henriëtte al weg
was? Als mijn vader en moeder elkaar
in de zomer van 1943 ontmoeten, zijn
bijna alle Joodse medebewoners uit
de straat al vermoord in Sobibor, Auschwitz of Birkenau. Joseph Sanders
leeft nog, hij is in Sobibor geselecteerd voor het kamp Dorohucza, ten

43.000 Joden in Dorohucza en andere
kampen vermoord. De slachtoffers,
waaronder honderden Nederlanders,
werden vermoord door een kogel.
Omdat de precieze datum van hun
dood niet bekend was, werd die voor
de Nederlanders op 30 november 1943
vastgesteld.
De opmerking van mijn moeder over
‘de Joodse jongen die werd weggevoerd’ verwijst naar Leonardus
Koster, 21 jaar en schilder van beroep,
zoon van Julius Alexander Koster en
Schoontje Mug. Het is niet duidelijk,
lees ik in het Joods Monument, of
Leonardus op het moment dat hij weggevoerd werd onderdeel uitmaakte van
een huisgezin. Hij wordt vermoord op
30 september 1942 in Auschwitz.
Uit de Nispenstraat werden in totaal
zeven Joden weggevoerd en later
vermoord. Hoeveel Joden hebben er
in het Brabants Dorp gewoond? In
het centrum van Rotterdam woonden

veel Joden, dus zullen onder hen ook
veel dakloos geworden zijn door het
bombardement op Rotterdam. Ik loop
de straten van het Brabants Dorp na.
Naast de zeven namen van mensen
uit de Nispenstraat vind ik nog 53
mensen, die het vreselijke lot treft van
uitsluiting, verwijdering en vernietiging.
Verdwenen
Het Brabants Dorp is inmiddels al
meer dan 50 jaar verdwenen. Een
nieuwe renovatie van het Zuidplein
wordt uitgevoerd. Misschien een
moment om, 75 jaar na de bevrijding,
te zoeken naar een tastbare plek voor
de 60 Rotterdammers uit het Brabants
Dorp voor wie de tijdelijke huisvesting in het Brabants Dorp wel heel
tijdelijk was. De kunstenaar Gunter
Demnig (1947) startte het project
stolpersteine (struikelsteen). Een
stolperstein wordt geplaatst bij een
woning waar een Jood heeft gewoond,
die is weggevoerd. Voor elke bewoner
die is weggevoerd, is een steen. Op de
steen een koperplaatje met de naam,
geboortedatum, de deportatie naar
Westerbork (in de meeste gevallen)
en de deportatie naar het volgende
(meestal) laatste kamp. Tenslotte de
overlijdensdatum. Dat kan niet meer
in de voormalige smalle straten van
Het Brabants Dorp, maar misschien
wel op een andere plek op of rond het
Zuidplein. Eventueel een alternatief.
Een plek om af en toe stil te staan.
Wie zou het initiatief kunnen nemen?
Wie zou een rol kunnen hebben in
de planontwikkeling? Wie zou een
rol kunnen spelen in het vinden en
ontwikkelen van een plek? Wie zou
kunnen zorgen voor de fondswerving?
Ik denk aan bewoners van RotterdamZuid, ondernemers en organisaties
op en rond het Zuidplein, maatschappelijke organisaties in Rotterdam, de
gebiedscommissie van RotterdamCharlois en de gemeente Rotterdam.
Peter Hartog
Peterhartog65@gmail.com
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Rustige tuinderij waarop ook ouderen
de ruimte hebben om
plantjes te kopen.
Dit tegen zeer nette prijzen.
Rijbewijskeuringen

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring
voor het verlengen van uw rijbewijs. Wij
werken volgens RIVM-richtlijnen (COVID-19).
Keuringsdagen oogarts: 2 & 9 mei
Kosten: €85, 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)

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Kwekerij de Geranium
Bermweg 16A, 291CA Nieuwerkerk a/d IJssel

Kijk voor overige info op www.orchideefestival.nl

SPEEL
GEZELLIG MEE
KADOOTJE OF
EEN LOOTJE

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT

“Hogadent”

- HET BESTE KUNST –OF KLIKGEBIT HAAL JE BIJ HOGADENT
( bij een nieuw kunstgebit betaald U deze maand
de HELFT van de eigen BIJDRAGE! )

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

Elke werkdag op
Radio Rijnmond 93.4FM

- WIJ REPAREREN WEER KUNSTGEBITTEN, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK
- ONZE ERVAREN TANDARTS GUUS GARRITSEN NEEMT DEZE MAAND
NOG PATIENTEN AAN VOOR REGULIERE TANDHEELKUNDE
- GRATIS PARKEREN

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!

In de hele regio Zuid-Holland

Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur,
vrijdag gesloten
Website: www.hogadent.nl

Taselaarstraat 11, 3078 VM Rotterdam
Tel. 010-483 03 72

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

,

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect
Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door
de kleine details. Door aandacht en kennis van
zaken. Door rust en planning.
Met een historie van 85 jaar weten de mensen
van Van der Kraan als geen ander, dat een
uitvaart moet worden omringd met
zorg en respect.

www.seniorenhulp.com

Bent u tussen de 50 en de 75 jaar oud ?
Heeft u een bruto jaarinkomen van:
1 persoon minimaal € 23.176,00 en maximaal € 39.055,00 en
2 personen minimaal € 31.476,00 en maximaal € 39.055,00.
Heeft u interesse in het
(zelfstandig) wonen in een
woongroep voor 50 plussers ?
Wilt u bijdragen aan, niet alleen lief
en leed, vergaderen, activiteiten
maar ook meeleven met de groep !
Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie aan ons kenbaar te maken.
Als wij denken dat u een goede kandidaat bent voor de woongroep
vertellen wij u graag daar meer over.
contactadres: J. Oorebeek, e-mailadres: ooreb006@ziggo.nl
of telefoonnummer: 06 - 524 526 56

Jan van de Breevaart
Uitvaartverzorger
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

www.uzk.nl
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Rotterdam vanuit de
wolken

De Tweede Wereldoorlog in
honderd foto’s

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!

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 oorlogstijd 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

€ 39,95

Stroopsoldaatjes tegen corona

€ 22,95

Carl Emil Mögle . Fotograaf te
Rotterdam 1885-1910
Carl Mögle was een beroemde
Rotterdamse fotograaf die fotografeerde 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.

€ 22,50

Kejje da nie horih dan
Een nieuw boekje van schrijver
Herco Kruik over de Rotterdamse
taal met 500 uitdrukkingen, zegswijzen en wijsheden. Van ‘Sooo,
ovvie een emmer leegpleurt’ tot
‘Hallo, kejje bek niet verder ope’.
Deze nieuwe uitgave past mooi
in de reeks eerder verschenen
boekjes Het Rotterdams ABC,
Humor uit Rotjeknor en Rotterdamse Bijnamen. Met
kleurrijke illustraties. Hardcover en 128 pagina’s.
€ 7,50

Poffen

€ 29,95

Voor vijf stuks

€ 10,00

.

Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam
Cocky en haar man Anton boden tijdens
de Tweede Wereldoorlog illegaal
onderdak aan een Amerikaanse piloot.
Een toevallige ontmoeting met de zoon
van deze piloot zette Michael Barzilaij,
de kleinzoon van Cocky en Anton, aan tot het onderzoeken
van- en schrijven over een verborgen familiegeschiedenis. Een
reconstructie vol ontdekkingen.

€ 19,99
Kanjer

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

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-Rotterdammer te helpen om te overleven.

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

€ 24,95

Het verhaal over het tumultueuze leven
van zangeres Rita Young uit Vlaardingen. 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.

€ 15,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
De laatste havenbaron .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam vanuit de wolken (leverbaar vanaf half mei) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s (leverbaar vanaf eind april) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De laatste havenbaron .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Stroopsoldaatjes tegen corona, vijf stuks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Carl Emil Mögle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kejje da nie horih dan? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kanjer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mevrouw Breek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdamse Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Voor altijd Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Klauwe uit de mouwe (theedoek) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

27,50
39,95
22,95
27,50
10,00
22,50
7,50
19,99
29,95
24,95
15,95
20,00
8,95
29,99
8,95

Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. (Nu de posttarieven zijn verhoogd zijn wij genoodzaakt
hogere verzendkosten te rekenen; oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig.)
Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag
te incasseren van IBAN

tnv

Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:

Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.

pagina 12

Dinsdag 28 april 2020

Petje af
voor al het
zorgpersoneel
Bedankt voor
jullie inzet!
De Oud-Rotterdammer
staat achter jullie!
DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Hondenkadowinkel Bijdehondjes
www.hondenbeeldjes.nl

€ 6,95

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Bel 0180-820244
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Jacob Catsstraat 2, Rotterdam
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Of vraag naar de brochure.

Beeldjes van ruim 130 hondenrassen, ook leverbaar:
- als asbeeldje
- bevestigd op een sokkel
- bevestigd op een sokkel met asopening
- bevestigd op een urnkistje
- (gepatineerd)brons, zilver of goud beschilderd

Heeft u vragen of wilt bestellen via telefoon?
Het telefoonnummer is 0164 686 071
of mail contact@sofiben.com
tel. +31(0)164 68 60 71
email. contact@sofiben.com

Ook vindt u bij ons diverse leuke kado-artikelen
voor de hondenliefhebber.
 06-40464093 (tussen 14.00 en 20.00 uur)
info@hondenbeeldjes.nl

Emaille reclameborden, kent u ze nog?

Geemailleerde reclameborden bepaalden van ongeveer 1900 tot midden jaren '60 van de vorige eeuw
een groot deel van het straatbeeld.
De glans- en kleurrijke borden prijkten op menig gevel tot ze uiteindelijk
in de jaren '60 ten onder gingen aan
hun eigen kwaliteit. De reclamewereld was veranderd doordat producten elkaar sneller opvolgden,
borden die ruim 20 jaar meegingen
pasten daar niet bij. Langzaam verdwenen ze van de gevels van kruideniers, verzekeringsagenten en stations. Velen verdwenen in de container als zijnde oud ijzer, maar gelukkig zijn er ook nog heel veel bewaard
gebleven waardoor we nog kunnen
genieten van de af en toe meer dan
schitterende ontwerpen die bedrijven lieten maken om hun producten
aan de man te krijgen, soms door

gerenommeerde kunstenaars.
In 1990 was er in Museum De Dubbelde Palmboom in Delfshaven een
tentoonstelling over deze borden:
De Kunst van het Verleiden. Na deze
bezocht te hebben wilde ik graag
een klein deurpostje van de RVS (de
bekende afbeelding van man en
vrouw met paraplu en hond) voor op
mijn kantoor. Het bordje was al snel
gevonden, maar de zoektocht naar
andere borden was inmiddels begonnen. In het begin kocht ik voornamelijk borden met betrekking tot
verzekeringen om de muren van het
kantoor op te luisteren. Maar de
interesse in borden met andere onderwerpen (scheepvaart, jenever,
koffie enz.) was gewekt. Met name
de borden van Rotterdamse bedrijven zoals op de foto's hieronder
hebben mijn interesse. De collectie

groeide en groeide in de afgelopen
30 jaar en bestaat inmiddels uit een
behoorlijk aantal mooie exemplaren
die de muren sieren op mijn kantoor, mijn huis en het huis van mijn
zoon. Nog steeds zoeken wij naar
nieuwe aanwinsten en willen u dan
ook vragen: heeft u nog zo'n bord op
zolder, aan de muur of in de kelder
en wilt u dit verkopen zodat het in
een mooie verzameling komt of
weet u iemand die nog een mooi
bord heeft, neem dan contact met
een van ons op.
Met vriendelijke groet,
Aad en Alex de Vries

verzekeringsborden@hotmail.com
06-18775560 (Aad de Vries)
06-28468316 (Alex de Vries)

De Rotterdamsche Lloyd, naar een
ontwerp van Johann von Stein., deze
staat hoog op mijn verlanglijst.
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Surveillance tijdens een zomerse nacht
Het was in augustus 1977. Overdag een lekkere warme zon,
onnodig om er voor naar Spanje te gaan en ’s avonds nog lekker
in de tuin zitten en genieten van de weldadige warmte. Jammer
dat je er nog een nachtdienst achteraan krijgt, maar de plicht
roept en dus ga je.
Rond een uur of een in de nacht werd
de rust in de zescilinder Chevrolet
C-10 surveillance-auto plotseling
verstoord door een oproep van de
mobilofonist van de politiemeldkamer,
met het verzoek naar de Charloisse
Lagedijk te gaan, waar een auto van
de dijk was gereden en tegen de gevel
van de woning van nr. 439 tot stilstand
was gekomen.
Schapen
Aangekomen zagen we dat een auto

door het hekwerk de dijk was afgereden, in zijn vlucht drie fruitbomen had
meegenomen en inderdaad uiteindelijk
tegen de zijgevel van een boerderijwoning tot stilstand was gekomen.
Behalve dat de auto aan de voorzijde
forse schade had opgelopen, zat er ook
nog een scheur in de gevel. Bij de auto
stonden de bewoners van de woning,
die alle schade nog eens snel opsomden, maar blij waren dat de schapen,
die normaal in het weitje graasden,
toevallig net in de stal stonden. Ze wa-

Fruitboompjes naar de filistijnen...

ren nu wel hun beschutting in de vorm
van de fruitboompjes kwijt... Kommer
en kwel dus. Maar op de hamvraag,
waar de bestuurder was, hadden ze
helaas geen antwoord. Ja, ze hadden
nog wel van een getuige gehoord dat
er een man met een jong meisje was
weggelopen...
Zuidwijk
De werkwijze is in zo’n geval:
een onderzoek naar de bestuurder
instellen. Een kenteken hadden we
en de tenaamstelling behoorde bij
een persoon in Zuidwijk. Op naar
Zuidwijk en aanbellen maar tijdens het
nachtelijk uur.
De deur werd geopend door een mooie
blonde jongedame die kennelijk last
van de hoge nachtelijke temperatuur
had en dien ten gevolge haar kleding
had aangepast. Op mijn vraag of zij eigenaar was van de eerder omschreven
auto, antwoordde zij bevestigend. Vervolgens ontdekte ze tot haar verbazing
dat de auto weg was. Of haar man daar
toevallig mee op pad was gegaan?
Om niet te veel onrust te maken, zei
ik er nog maar niet bij dat er ook een
jong meisje gespot was. “Nee, ik heb
geen man.” Maar er is gezien dat er
een man uit de auto stapte. “O, dat
is m’n 18-jarige zoon, die heeft dan
ongevraagd de sleutel van m’n auto

Auto in de gevel geboord...

meegenomen.”
Omdat ik deze dame nog steeds zeer
jong inschatte en ze het nu over haar
zoon had, wilde ik toch wel haar leeftijd weten. “34 jaar”, zei ze met een
stralende glimlach. “Ja, ik weet wat u
bedoelt; ik was al heel jong moeder,
maar ik ben ook al oma… “
Is hij dan soms met zijn vrouw/vriendin op pad, want hij is met een meisje
gezien? “Nee, dat is hij niet, want
daar heeft hij alleen het noodzakelijke
contact mee. Hij zal wel weer een
nieuwe vriendin hebben. Ik hoop dat
hij geen gekke dingen doet. Een keer
oma op mijn leeftijd vind ik voorlopig
wel genoeg.”

Missverkiezing
Om een lang verhaal kort te maken;
proces-verbaal tegen de bestuurder
opgemaakt, de schade werd door de
verzekering betaald, inclusief drie
nieuwe fruitboompjes en de auto afgevoerd naar de sloop. Moraal van het
verhaal; sindsdien weet ik dat je nog
aan een miss-verkiezing kan meedoen
als je 34 jaar en oma bent. Wat mij
rest, behalve deze herinnering, zijn de
foto’s, ja van de aanrijding dan.
Harry Pruijsten

Kennismaken met studentenleven
In de De Oud-Rotterdammer van 17 maart las ik hoe Aad de
Knegt kennismaakte met het studentenleven. In 1970 maakte
ik op een andere manier kennis met dit leven. Als 16-jarige was
ik een vroege leerling en was ik na het behalen van het hbsdiploma aangemeld bij wat toen nog de HES (Hogeschool voor
Economische Studies) heette.
Deze school was in Schiebroek gevestigd en wel in de Zilverschoonstraat.
Voor de lessen een aanvang namen,
werden wij geacht een kennismaking
mee te maken, ook wel ontgroening
genoemd. Daarvoor werden wij,
‘nullen’, in Buurthuis de Brandaris
aan de Adrianalaan ontvangen. Het
ontvangstcomité bestond uit het
bestuur van de studentenvereniging.
Brallerige lieden, die ons als nieuwbakken studenten wel klein en nederig
zouden krijgen.
Afgezeken
Aangekomen in het buurthuis werden
wij, wat we nu zouden noemen, ‘afgezeken’, doordat we steeds onze naam
en opleidingsrichting moesten zeggen
en daarna werden wij afgezonderd in
een lokaal. Daar kregen wij te horen
dat wij een aantal liederen uit het
hoofd moesten leren. Degenen die dat
beheersten kregen toestemming het
pand te verlaten en met de trein naar
de ontgroeningslocatie te reizen.
Het uit het hoofd leren heeft wel ge-

werkt, want enkele van die liedjes ken
ik nu – na 50 jaar! – nog steeds. Één
bevatte de zinsnede ‘Stamp je kloten
tot andijvie’, dus dan weet u wel waar
het zo’n beetje over ging. Een andere
ging over een Chinees die in de bergen
woonde en kapotjes van rendierenvlees maakte.
Burgerrups
Je moest zo’n lied voor het comité
komen zingen en bij één woordje
verkeerd kon je weer terug naar het
lokaal. Uiteindelijk ben ik, samen met
enkele mede aspirant studenten, erin
geslaagd de liedjes feilloos te zingen
en mochten wij met de trein (‘burgerrups’) op pad. Mijn geheugen laat me
in de steek waar we terechtkwamen,
misschien weten lezers van dit bericht
zich dit nog te herinneren??
Bij aankomst in het vakantiekamp –
met verscheidene zalen met stapelbedden en middenin een bos gelegen
– moesten we onze bedden inrichten.
Gelukkig hadden wij onderweg in de
trein wat te eten genomen, want eten

Ontgroening van rooms-katholieke studenten in Rotterdam, september 1963. Kappers knipten de koppies kaal.

was er niet veel in dat gebouw.
Comité
Het was inmiddels avond geworden en
we moesten in eerste instantie allerlei
dingen in het bos gaan zoeken en
aanleveren. Eikels, mieren, noem maar
op. Na een hoop gesol konden wij
naar bed. Maar niet voor lang, want
regelmatig moesten wij voor het comité – inmiddels aardig kachel van de
drank – verschijnen. We hadden voor
vertrek een lijst gekregen met wat we
allemaal bij ons moesten hebben. Had
je zo iets niet, dan werd je in het pikkedonker het bos in gestuurd om het te

zoeken/maken.
Ik had bijvoorbeeld geen stropdas
bij me en moest toen in het bos van
takken en bladeren er een zien te fabriceren. En natuurlijk werden de eerste
twee exemplaren afgekeurd!
Kadavers
Er was de volgende dag een excursie.
Dat werd leuk, dachten we. Nou, nee
hoor, want we bezochten een destructiebedrijf. Ik meen dat het de Gekro
was. Hier werden kadavers verwerkt
en de restanten van slachtdieren. We
moesten op een loopbrug gaan staan
om daar de via loopbanden aangevoer-

de kadavers verwerkt te zien worden.
En de bakken waarin het bloed van
de dieren werd bewaard moesten
natuurlijk ook bezichtigd worden. De
stank, die ruik ik nu nog als ik eraan
denk! Toch was het achteraf geen
ontgroening waar ik met tegenzin aan
terugdenk. Zeker niet, als ik lees wat
er in de jaren ’80 zoal werd georganiseerd! Lees hier maar eens: https://
www.quotenet.nl/lifestyle/a160944/
de-11-opmerkelijkste-ontgroeningsrituelen-onder-studenten-160944/
Ger den Reijer
g.den.reyer@kpnplanet.nl
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Duik nu in de geschiedenis
van de Rotterdamse wijken!
Rotterdam Crooswijk in de 20e
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prachtig boek samen over het Crooswijk van
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90
werden er hele straten gerenoveerd en
afgebroken, net als de Barbarakerk en
de Koninginnekerk. Mooie illustraties
staan in het boek van bekende fabrieken als Heineken, Jamin
en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld voor bokser Bep
van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in de wijk: het komt
allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.

€ 14,95

Rotterdam Delfshaven Schiedamseweg en omgeving in de
20e eeuw
Een mooi boek over Delfshaven en de
Schiedamseweg, dat aan de hand van
foto’s ontwikkelingen in dit deel van
Rotterdam in de 20e eeuw beschrijft.
Zwarte bladzijde: het bombardement
in 1943. De geallieerden bombardeerden bij vergissing niet de
werf Wilton Feijenoord en omliggende havens, maar een deel
van Bospolder Tussendijken en de Schiedamseweg. Aandacht
ook voor bezienswaardige panden in het oude Delfshaven.

€ 14,95
Rotterdam Het Oude Noorden
Liskwartier in de 20e eeuw
Weer een prachtboek van Tinus en Bep
de Does. Deze keer over het Oude
Noorden en Liskwartier. Met fotoherinneringen aan onder andere de groentenmarkt op het Noordplein, dewinkels
van de Zwart Janstraat van vroeger, de
Hildegardiskerk, de gevangenis aan de Noordsingel,
de Bloklandstraat waar Coen Moulijn en Wim Jansen leerden
voetballen, het Heliportterrein en nog veel meer. Een heerlijk
nostalgisch gevoel bekruipt je bij het bladeren door dit fraaie
naslagwerk!

€ 14,95

Rotterdam Beijerlandselaan
Groene Hilledijk in de 20e eeuw
In de Beijerlandselaan en Groene Hilledijk bevindt zich van oudsher een
concentratie aan winkels, de Winkelboulevard Zuid. Tinus en Bep de Does
maakten over dit stukje Rotterdam
een mooi boek vol illustraties. Het
geeft een leuk overzicht van wat er in de afgelopen eeuw in
dit deel van de Maasstad allemaal gebeurde. Van de komst van
het politiebureauin 1930 tot de terugkeer van de tram in 1997.
Aandacht is er voor bekende gebouwen als het Colosseum
Theater en natuurlijk voor bekende winkels. een fotoboek om
herinneringen mee op te halen.

Rotterdam Blijdorp Bergpolder
Provenierswijk Agniesebuurt in
de 20e eeuw
Aan de hand van 200 foto’s maakt de
lezer in dit boek een visuele wandeling door Blijdorp, Provenierswijk, de
Agniesebuurt en Bergpolder. Onderweg passeren bekende gebouwen en
winkels en brengen foto’s herinneringen boven aan het Sophia
Kinderziekenhuis of het Sportfondsenbad in de Van Maanenstraat. Een leuk naslagwerk voor wie vroeger of nu in de wijk
woonde of interesse heeft in dit stukje Rotterdam.

€ 14,95

€ 14,95

Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does maakten een leuk
fotoboek over de wijk Feijenoord en
het Noordereiland en de gebeurtenissen
daar in de 20e eeuw. Veel aandacht is
er voor de komst van verkeersverbindingen en bruggen. En natuurlijk ook
voor de Stoomtram, die de Rosestraat als hoofdvestiging had,
het Hulstkampgebouw op het Noordereiland en het drijvend
openluchtzwembad aan de Maaskade, waar menig Rotterdammer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

€ 14,95
Rotterdam Tuindorp Vreewijk De
Vaan Valkeniersbuurt in de 20e
eeuw
Weer een bijzonder exemplaar in de
serie wijkenboeken van Tinus en Bep de
Does. Ditmaal over tuindorp Vreewijk
en omgeving. Een wijk met een bijzondere geschiedenis, mogelijk gemaakt
door havenbaronnen die de arbeiders betere woonomstandigheden gunden. Op foto’s zijn bekende plekjes uit de wijk terug
te zien en komen de gedenkwaardige momenten van afgelopen
eeuw naar voren.

Rotterdam Oude en Nieuwe
Westen Middelland Dijkzigt
Scheepvaartkwartier in 20e
eeuw
Een mooi fotoboek over het Rotterdam
van de linkermaasoever, zeg maar
tussen de Westensingel en de Delftse
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen van weleer. In het boek ook aandacht voor
het dempen van de Zalmhaven, de verplaatsing van de steigers
van de Spido rondvaartboten en foto’s van buurtwinkels van
vroeger. Vele straten passeren de revue. Misschien ook die van
u!

€ 14,95

Rotterdam Bloemhof in de 20e
eeuw
De wijk Bloemhof ligt in de deelgemeente Feijenoord. Bep en Tinus de
Does stelden ook over deze wijk een
fraai fotoboek samen. Met aandacht
voor onder andere de Oleanderbuurt,
de Kossel,de Dordtselaan, Stoelemeijer
en de Kiefhoek. En voor scholen, de spoortram en de
stadsvernieuwing.

€ 14,95

€ 14,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw.................................................................. 14,95
Rotterdam Beijerlandselaan Groene Hilledijk in de 20e eeuw............................. 14,95
Rotterdam Blijdorp, Bergpolder, Provenierswijk in de 20e eeuw.......................... 14,95
Rotterdam Delfshaven, Schiedamseweg in de 20e eeuw.................................... 14,95

Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. (Nu de posttarieven zijn verhoogd zijn wij genoodzaakt
hogere verzendkosten te rekenen; oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig.)
Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag
te incasseren van IBAN
Handtekening:

Rotterdam Feijenoord, Noordereiland in de 20e eeuw......................................... 14,95

Naam + voorletters:

Rotterdam Oude en Nieuwe Westen in de 20e eeuw.......................................... 14,95

Straat:

Rotterdam Het Oude Noorden, Liskwartier in de 20e eeuw................................. 14,95

Postcode/woonplaats:

Rotterdam Tuindorp Vreewijk in de 20e eeuw...................................................... 14,95

Telefoon:

Rotterdam Bloemhof in de 20e eeuw................................................................. 14,95

tnv

Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Unieke radioreportages van bevrijding
Binnen het onderdeel van de Binnenlandse Strijdkrachten, de LKP, had een aantal mensen, al een
paar jaar vóór de bevrijding, in het geheim een radiozender en opnameapparatuur gebouwd. Wat de
aanleiding hiervoor was, is niet duidelijk, maar in de dagen na de bevrijding werkte deze zogenaamde Reportagedienst compleet met een reportagewagen als een apart Rotterdams radiostation. De
opgenomen reportages werden daarna uitgezonden op 301 meter van de middengolf.
De verzamelaar en restaurateur van
oud ﬁlmmateriaal, Bas Romeijn,
kwam een paar jaar geleden een
fragment van een radioreportage
tegen op een zeer oude website. Hij
vermoedde dat het een opname was
voor Radio Herrijzend Nederland die
hij verwerkte in het geluidsspoor van
zijn ﬁlm “Rotterdam 1945 De bevrijding”. Ter gelegenheid van 75 jaar
bevrijding ging hij op zoek naar meer,

en ontdekte toen een serie vrijwel onbekende opnames, waaronder ook die
eerder door hem gebruikt was, in het
Stadsarchief Rotterdam. Na het beluisteren bleek dat deze Reportagedienst
onderdeel was van een heel apart Rotterdams radiostation en op een eigen
frequentie uitzond. Hij heeft nu alle
opnamen verwerkt in een interessante
podcast over die historische meidagen
in Rotterdam.

Bevrijdingsdéfilé op de Coolsingel in 1945

Als de Canadezen op 8 mei in Rotterdam arriveren, is die Reportagedienst, met als reporter technicus Koos
Groenveld, present op de Coolsingel,
om, al improviserend, verslag te doen
van de aankomst van de Canadezen. Daarna maakten ze `s avonds
opnamen in Noord van de zingende en
hossende mensen in de straten.
Vuurgevecht
Een interessant onderdeel is een
interview met verzetslieden van de
KP, die in het geheim van bestelauto`s
gevechtswagens hadden gemaakt door
er staalplaten op te lassen en ze te
bewapenen met een Bren machinegeweer. Op zondag 6 mei had de groep
opdracht zich daarmee op te stellen op
de Beukelsweg, maar toen ze de wagens nog aan het laden waren, kwam
er een Duitse patrouille die, ondanks
de capitulatie, het vuur op hen opende.
Door hun tegenvuur gaven de Duitsers
zich over. ”We hadden een paar
oud-mariniers achter de Bren staan,

dus de muziek was gauw afgelopen”,
zo vertelde men. Eén van de mannen
van de KP raakte gewond aan zijn
been en hun ‘pantserwagens’ hadden
kogelgaten.
Ook is er, onder meer, een verslag
bij het beschadigde kantoor van de
Sicherheitsdienst aan de Heemraadsingel, waar Koos Groeneveld een praatje
maakte met twee Rotterdammers die
uit Duitsland gevlucht waren en het
laatste stukje waren meegekomen met
de Canadezen, waarvoor zij onderweg
richtingborden schilderden. Op 12
mei maakte de Reportagedienst van de

Binnenlandse Strijdkrachten een verslag van een deﬁlé op de Coolsingel
van een groot aantal organisaties uit de
bevolking. En op het Afrikaanderplein
horen we koorzang en een toespraak
van burgemeester Oud.
De podcast is te beluisteren en
te downloaden op https://www.
barendrechtvrij.nl/podcast/428513_
radioreportages-bevrijdingsdagenrotterdam en tevens te beluisteren
op https://basromeijnﬁlms.blogspot.
com/2020/04/1945-de-radio-van-debinnenlandse.html

Rotterdam
vanuit de wolken
1950 De scheepswerf van Wilton Fijenoord op Schiemond bij Delfshaven, met boven de Middenkous, historisch Delfshaven en Coolhaven, naar rechts loopt
de Westzeedijk richting Droogleever Fortuynplein met de loodsen van distributiebedrijf Van Gend & Loos.(C)Roel Dijkstra-Vlaardingen - Foto Bart Hofmeester

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 honderdduizenden 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 herinnering, een anekdote of een leuke
wetenswaardigheid.

www.barthofmeester.nl
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Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam
In de familie van Michael Barzilaij was algemeen bekend dat oma Cocky
en haar man Anton Sanders tijdens de oorlog illegaal onderdak boden
aan een neergestorte Amerikaanse piloot. Wat de kinderen en kleinkinderen niet wisten, is dat ze belangrijke pionnen in een Rotterdams
verzetsnetwerk waren.
Een ontmoeting met de zoon van de Amerikaanse piloot was voor Michael aanleiding
de familie- en gemeentearchieven in te
duiken en dit stukje verborgen familiegeschiedenis uit te pluizen. Hij kwam op het
spoor van bewaard gebleven brieven en
documenten, die samenwerking met Rotterdamse verzetskopstukken als Jo Berlijn,
Kees van den Engel en verzetsleiders Tjerk
‘Theo’ Elsinga en Leendert ‘Bertus’ Valstar
en hij interviewt nog levende ooggetuigen.
Pittige dame
Langzaam ontstaat een heel ander beeld
van die lieve, deftige oma Cocky. Ze was
in haar jonge jaren een pittige dame die
tijdens de bezetting enorme afstanden
aﬂegde als smokkelﬁetskoerier en, samen
met haar kersverse echtgenoot, Joodse
gezinnen hielp onder te duiken, bemiddelde
in valse identiteitsbewijzen en voedselbonnen ritselde. Het stel kroop meermalen
door het oog van de naald en moest zelf
ook onderduiken nadat ze verraden waren.
In Cocky reconstrueert Michael het spannende verhaal over hoe Cocky en Anton
Sanders in het verzet terechtkwamen. Hij

gaat dieper in op de verrichte verzetsdaden
en het netwerk dat die mogelijk maakte
en hij schetst een levendig beeld van Rotterdam tijdens de oorlogsjaren.
Ontsnapping
“Toen ik begon met schrijven was ik
in de veronderstelling dat Cocky voor
iedereen belangrijk is om te lezen, omdat
het een eigentijds perspectief biedt op die
gruwelijke oorlog uit het verleden”, vertelt
Barzilaij. “En alhoewel dat natuurlijk nog
steeds zo is, had ik nooit kunnen vermoeden dat de wereld er ondertussen zo anders
uit zou komen te zien, nu het coronavirus
overal verschrikkelijk huishoudt. Dat er in
deze absurde en moeilijke tijd nog steeds
aandacht wordt geschonken aan dit verhaal
doet mij goed en ontroert me. Ik hoop dat
een boek als Cocky juist nu kan zorgen
voor ontsnapping, dat het mensen thuis
even aan iets anders kan laten denken, nu
sociale contacten en andere activiteiten
niet voor aﬂeiding kunnen zorgen. Een
mooie leeservaring die ons terugvoert naar
een verleden dat meer overeenkomsten
vertoont met het heden dan op het eerste

gezicht misschien het geval lijkt.
Wat ik geleerd heb tijdens mijn
onderzoek naar het oorlogsverleden van mijn oma is dat
solidariteit en saamhorigheid
het verschil maken in moeilijke
tijden. Cocky herinnert mij eraan
dat moed, doorzettingsvermogen en empathie de boventoon
moeten voeren. Ik hoop dat dit
boek voor veel lezers hetzelfde
kan betekenen.”
Michael Barzilaij is schrijver en
ﬁlmer. Hij maakte reportages,
promo’s en documentaires voor
onder andere VPRO, RTL, RTV
Rijnmond, Talpa, Dif en City
Media Rotterdam en hij schreef
als journalist en columnist voor
talloze bladen en online media.
Bij toeval kwam hij op het spoor
van het bijzondere verhaal van
zijn oma en schreef er een artikel
over in NRC Handelsblad. Cocky
is zijn eerste boek.
Het boek is te bestellen via de
webshop op website van De
Oud-Rotterdammer en via de
bestelbon op de pagina van ’t
Winkeltje in deze krant. Het kost
19,99 euro en telt 240 pagina’s.

Garagemonteur in Groothandelsgebouw
In het Groothandelsgebouw heb ik mijn eerste werkervaring
opgedaan bij het garagebedrijf van de firma Broedelet. In 1955
werd ik van de mulo weggekletst door mijn zwager, want de
scooters waren de toekomst, zei hij.
De werkplaats was in de kelder. Nu
staan er de vuilnisbakken, want ik ben
er, toen die steigertrap er stond, wezen
kijken. Het was leuk daar, maar het
uitzicht was een stuk minder dan 60
jaar geleden, dat wel.
Ik werd aangenomen, maar ik kon nog
geen band plakken. Dat was geen bezwaar, dat kon toen nog. Het sleutelen
werd ook geen succes. Het rijden wel,
want ik moest ook naar de benzinetankreparateur lopen met een scooter
behangen met andere lekke tanks,
ergens bij de Noordsingel. Nou, dat
werd toch rijden, maar die baas daar
voelde of de motor warm was en dan
belde hij naar Broedelet, de garage. En
dan kreeg ik op mijn donder, want je
mag niet rijden als je 15 jaar bent.
Ik werd weer betrapt door mijn baas
toen ik een rondje Hofplein reed
en toen werd mij vriendelijk, maar
dringend verzocht een andere baas te
zoeken.
Koffie
Maar nu ter zake. Mijn baas bij de

scooterafdeling was mijnheer Van
Dijk, aardige vent. Cor Stolk, de chef
monteur, was een slavendrijver. Met
Koninginnedag mocht ik ‘s middags
niet weg, maar ik ging toch. Daar
stonden wij aan het magazijnluikje
kofﬁe te drinken en het klinkt nu nog
in mijn oren: “Als de kofﬁe in de lijve
gegoten is, dan moeten we weer aan
de slag.” Andere monteurs waren Joop
van Dam, Erfman, Wout van Gasteren
en nog een paar jonge collega’s
waarmee ik in schafttijd, dat was toen
nog een uur, het Groothandelsgebouw
van binnen en van buiten ontdekte en
onveilig maakte. Vandaar dat ik het
gebouw waarschijnlijk het beste ken.
We klommen van beneden naar boven
via ijzeren beugels in kabelgangen,
gleden van alle trapleuningen naar beneden, ook die lange in de hal waar we
in een bloembak belandden. Ik kreeg
ook last van platvoeten, Niet door het
glijden, maar door dat neerkomen.
Uitzicht
We zaten boven in het gebouw te eten
met een mooi uitzicht op de treinen
en toen zei mijn collega: “Ik ga in

Cees Lagendijk kende het Groothandelsgebouw van binnen en van buiten op z’n duimpje.

het trappenhuis naar beneden, ga je
mee?” Dat heb ik maar niet gedaan,
want ik zag die draaideur ver onder
me en vond het toch een beetje te link.
Hij ging als een aap slingerend langs
alle verdiepingen naar beneden en die
meiden, die ook stonden te kijken en
hem langs zagen komen, gillen! Jeetje,
wat een herrie was dat.
In de liften stonden de hele dag gepensioneerde oude mannen. De omgeving
was nog leeg. Je kon het stadhuis zien

staan en overal lagen nog hobbelkeien.
Scooters
Monteur zijn was niet zo succesvol.
Ik werd verplaatst naar de smeerbrug
onder de oprit buiten, waar je als
15-jarige die scooters op een bok
moest tillen. Als het waaide werd je
nat, maar je kon daar wel lachen, want
als ze een vrachtwagen op zijn plaats
dirigeerden dan riepen we keihard
“Ho!” en dan remde de chauffeur

keihard te vroeg, wat goed te horen
was. Ook het gescheld daarna, maar
zulke dingen hielden de moed erin.
Nou, dit zijn mijn herinneringen aan
het Groothandelsgebouw.
Cees Lagendijk
de Grachte 8
Diever
0521-594905
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Kramers
Bandenhandel
Af en toe lees ik in De Oud-Rotterdammer dat mensen nieuwsgierig
zijn naar hun verleden, zoals werk
en belevenissen. Zo iets heb ik
ook, terugdenkend aan vroeger.
Ik ben in de jaren 1963 tot en met
1968 werkzaam geweest bij de
firma Kramer aan de Boezemsingel, waar we vier ESSO benzinepompen hadden staan: Mix voor
de brommer, gewoon en super en
een dieselpomp.
Maar de hoofdtaak was de autobandenhandel. Op de gevel prijkte in grote letters het
bandenmerk B.F.GOODRICH. Uiteraard
verkochten we ook andere merken o.a. Continental, Goodyear, Michelin, Bridgestone,
Dunlop en noem maar op. We werkten daar
in de garage in een soort ploegendienst met
Jan van Wereld, Rob Bakker, Stanley Rietkerk en Jan Teeuw. Op kantoor zat meneer
Langveld als boekhouder en heel kort heeft
Kitty de Winter er gewerkt.
In Crooswijk, een echte volkswijk, was het
prettig werken met vriendelijke mensen. Het
was de periode dat velen zich een tweedehandsauto konden aanschaffen, maar echt
geld hiervoor had men eigenlijk niet. De
tankbeurten waren voor Fl. 10,00 en een enkeling gooide hem vol. In die tijd koste een
liter benzine rond de 50 á 60 cent en men
gaf je ook nog een fooi bij het nakijken van
de olie, ramen wassen en banden pompen.
Wij hielden veel goede tweedehandsautobanden apart, die voor een zacht prijsje
werden verkocht om die mensen te helpen.
We hadden zo onze vaste klanten die op het
abattoir werkten en de directie van de bedrijven zoals van Krefeld en Brand die voor
benzine of nieuwe banden kwamen. Een
heel grote klant was gebroeders Bosselaar
(“Verse waar van Bosselaar”), die dagelijks
met hun wagens kwamen aftanken. Je gaat
al die namen die je kende vergeten, maar
een persoon vergeet ik nooit. Zijn naam was
Frans en hij woonde ergens in de Kerkhoflaan. Het was een wildebras en hij was ooit
met zijn brommer op zijn snufferd gegaan
waardoor hij zijn kaak had gebroken. Van
hem kocht ik eens een zelfbouwbootje waar
ik nog jaren plezier van heb gehad.
In mijn periode daar stond de Koninginnekerk er nog en waren er op de keien van
de Boezemstraat regelmatig aanrijdingen.
Op de hoek zat het café van Bas Buitenhuis
waar wij onze koffie haalden en steevast
voor de deur Rinus stond te spugen naar
auto’s. Mijn vraag verder is of iemand foto’s
heeft van het pand aan de Boezemsingel?
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Dit soort wagentjes werd
gebruikt voor thuisbezorging
van melk

Wandelen
met 24 bierflessen (2)
Arnold Sitskoorn (a.sitskoorn@calvijn.nl) dwaalt in deel 2 (zie ook deel 1 van twee weken
geleden) door zijn jeugdherinneringen als knecht bij melkboer Cor Mosterdijk. “Toen ik een
jaar of 16 was, moesten we soms naar groothandel Van der Ven in het Waalhavengebied
voor bier, limonade en dergelijke. Dat deden we met het busje of met de Dodge Dart, zo’n
grote Amerikaan. Natuurlijk een kolfje naar mijn hand, want in het rijden met de VW-bus was
ik aardig bedreven geraakt. De tijden toen waren anders. Je kan je het vandaag de dag toch
niet voorstellen dat een kereltje van die leeftijd al op die manier aan het verkeer deelnam.
Het melkboeren deed ik met veel
plezier. Je had nog glazen melkflessen
met aluminium doppen. Je leerde met
zo veel mogelijk artikelen tegelijk
naar de klant aan de deur te lopen,
dus die dikke flessenhalzen zaten
tussen je vingers geknepen. Ik heb
heel veel flessen in m’n handen
gehad, maar er nooit één laten
vallen. Ik had behoorlijk kracht in
mijn handen gekregen. Het was een
uitdaging er zo veel te dragen. Mij
is het gelukt 24 losse bierflesjes in
één keer te dragen.
Toentertijd had je flessen frisdrank
van het merk Raak, die hadden rare
grote plastic doppen en die deden
bij het dragen pijn aan je vingers.
Toen ik al een poosje bij Cor hielp,
kreeg ik een leren geldtas om mijn
nek en een bloknootje met potlood
voor opnemen van de bestellingen.
Bij de direct betalende klant (er
ging ook veel in het boekje...op de
pof) trok ik de tas vlak voor mijn
buik en telde ik op de klep het
wisselgeld uit. Papiergeld droeg ik
altijd gelijk af aan Cor.’’
Loper
“Het was destijds heel normaal dat
klanten die niet thuis waren in de
gang een briefje met de bestelling

In een ver verleden was dit het transport voor melk

gereed hadden gelegd. Je moest dan
met de loper, een simpele sleutel
die op vrijwel alle niet-Lipssloten
paste, de deur openen. Dan zette
je de bestelling in de gang met op
het briefje de rekening en trok je de
deur weer dicht. Een keer had Cor
de deur van een hoekhuis voor mij
geopend, waarna ik de bestelling
bezorgde. Cor was intussen naar
de volgende straat gegaan en toen
ik de deur dichttrok, zat mijn jas
vast tussen deur en sponning. Wat
nu? Ik moest mijn jas uittrekken en
laten hangen om bij Cor de sleutel
op te halen waarmee ik mijn jas
kon bevrijden.

Op een keer troffen we een briefje
van een klant aan met ‘melkboer,
hier is de bestellijst. Gooi alles
maar in de gang.’ De gangen in
de Wielewaal waren ongeveer
vier meter diep. We hebben alle
flessen melk, limonade, bier enz.
van de bestelling door heel de
gang verspreid, alsof ze zo in de
gang gegooid waren. Wij hebben
er, evenals de klant, een mevrouw
met gevoel voor humor, veel lol
om gehad.
Gerimpeld appeltje
Eén van de klanten was een lief

Ja en zo gaan de gedachten steeds verder. In
mijn boek ‘Van soldaat tot geitengeneraal’
haal ik ook mijn dienstperiode bij de 435
comp. van Heutsz en mijn werk bij Kramers
aan. Na dit bedrijf ben ik in 1968 bij de
PTT gaan werken waar ik het 40 jaar heb
volgehouden.

oud omaatje. Als ik haar had
geholpen met haar boodschappen,
gaf ze me altijd een appeltje. Hoe
die smaakten zou ik niet weten, ze
waren net zo gerimpeld als omaatje
zelf. De vogels vonden ze wel
lekker. Er woonden ook mensen
van de Zuid-Hollandse eilanden en
een van hen was een mevrouw die
een aantal jurken en schorten over
elkaar droeg. Als zij moest afrekenen, gingen er eerst enkele rokken
omhoog om uit haar onderrok een
knip te kunnen trekken waaruit ze
betaalde. Dit vonden wij altijd wel
grappig.
Opgebaard
Op een keer zei Cor, die aan de
deur stond van een klant, een
morsig oud mannetje: “Arnold,
zet jij even de boodschappen voor
deze man bij hem binnen in het
zijkamertje.”
Ik liep met de flessen het kamertje
binnen en schrok mij een ongeluk.
Lag daar die man zijn vrouw
opgebaard. Terwijl ik met een
bleek getrokken bekkie zachtjes de
flessen neerzette, hoorde ik de man
tegen Cor zeggen: “Het is toch wat
melkboer, nu heb ik ook niks meer
te wippen.” Of het van de aanblik
was of van die opmerking weet ik
niet meer, maar ik was even uit het
veld geslagen.
In mijn jonge jaren had ik een
flinke kop rood haar. Dit was reden
voor een goede klant mij Pippie
Langkous te noemen. Als ik daar ‘s
zaterdags aan de deur kwam, riep
zij in het bijzijn van haar dochter
en haar nichtje: “Kijk daar heb je
Pippie.” Mijn gezicht kleurde dan
net zo rood als m’n haar.
De bus zat volgestouwd met limonades, allerlei Mona toetjes, dozen
boter/margarines, allerlei soorten
verpakte kaas, eieren en zelfs pakken koekjes.’’
(Wordt vervolgd)
Reacties en/of verhalen over melkboeren en/of broodbezorgers zijn
welkom op reinwol@outlook.com

Peter Martijn
pmartijn@xs4all.nl
Een breed assortiment zuivel kwam aan huis (Foto’s verzameling Rein Wolters)
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TANTE POST
Oma
Bij het zien van het leuke verhaal over
opoe, die genoot van Paul Vlaanderen
in de vorige De Oud-Rotterdammer
komt bij mij de liefdevolle herinnering
naar boven druppelen aan mijn oma.
We woonden bij elkaar in de buurt,
allebei in de Taanderstraat. Dus even
naar oma was altijd super gezellig.
En wat een feest; in 1971 werd ons
dochtertje Michelle geboren. Toen
oma dat hoorde, kwam ze naar ons toe
om een biefstukje te brengen, want
daar knapte ik van op. Van baby werd
ons dochtertje kleuter en even bij oma
langs was altijd heel gezellig. En het
was nog leuker voor Michelle, want
er kwamen altijd twee tantes bij oma
om de boel netjes te houden en dan
was het één groot feest. Maar ik dwaal
af; op een dag, toen Michelle gezellig
kon babbelen, vroeg oma of ze haar
opoe wilde noemen, want twee oma’s
met dezelfde achternaam, dan raakte
je maar in de war, vond oma. Dus de
naam oma werd voor Michelle opoe.
Het is voor onze dochter Michelle altijd zo gebleven. Als we herinneringen
ophalen aan die dierbare tijd hebben
we het over opoe, de naam die oma
zelf had gekozen om zo genoemd te
worden door ons toen nog dochtertje
Michelle. Voor ons een eretitel aan een
heel lieve oma/opoe.
Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl
Boemeltreintje
Een reactie op het alleraardigste
verhaal van Kora Hol. De RTM reed
niet met ‘boemeltreintjes’, maar met
trams, eerst getrokken door stoom- en
later door diesellocomotieven. Het
smalsporige net werd vanaf 1898
aangelegd vanuit de Rosestraat naar de
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.
Voor de verbindingen tussen de eilanden had de Maatschappij veerschepen
in dienst. De tram reed tot 14 februari
1966 nog tussen Spijkenisse en Hel-
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levoetsluis. De bijnaam ‘moordenaartje’ was volkomen onterecht door een
in Rotterdam verschijnend dagblad
aan de tram gegeven. Onvermijdelijk
kwamen ook aanrijdingen voor tussen
de tram en andere verkeersmiddelen,
vooral in het drukke Rotterdamse
stadsverkeer. Dit was echter in vrijwel
alle gevallen te wijten aan weggebruikers die meenden nog wel
even vòòr de tram langs te kunnen
oversteken. Daarbij dacht men er niet
aan dat een tonnen wegende tram iets
minder snel tot stilstand komt dan
een auto. In zeer zeldzame gevallen
waren hierbij slachtoffers te betreuren.
Kora Hol moet wel ergens door zijn
afgeleid toen haar tram het eindstation
Oostvoorne had bereikt. De tram reed
beslist niet direct terug en bovendien
heeft zij kennelijk niet gemerkt dat
alle andere passagiers uitstapten. De
tramlijn van de RTM was (behalve
enkele gedeelten in Rotterdam)
geheel enkelsporig. De vriendelijke
conducteur heeft de tram daarom niet
stopgezet, maar Kora op het eerstvolgende station waar een kruising met
een ‘tegenligger’ plaatsvond overgegeven aan de tram naar Oostvoorne. Als
Kora de sfeer van de tram nog eens
wil proeven kan zij dat (uiteraard na
de huidige corona-beperkingen) doen
bij het RTM museum, waar prachtig
gerestaureerde trams rijden tussen
Ouddorp en Scharendijke (www.rtmouddorp.nl).
Leo Verhoef
leo.m.verhoef@gmail.com
Herkenbaar stukje
Ik reageer op ‘Een papenlul tussen de
heidenen’ in De Oud-Rotterdammer
van 31 maart. Wat een herkenbaar
stukje over de Celles school en de
Kruisvinding kerk. Ik kom ook uit
een katholiek gezin, zoals beschreven. Elke zondag naar de kerk en alle
andere hoogtepunten van het geloof;
Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Ik kan

fotoaad@planet.nl

Groene Hilledijk
Van 1946 tot 1959 woonde ik met mijn moeder en twee broertjes in het pand
op de foto nr. 300a. Boven Koffie, op de eerste etage. Naast ons, boven Thee
op nr.300b, woonde de bedrijfsleider van de onderliggende Zwaluw en de
huisbaas, de heer Van Gils, tevens eigenaar van deze Zwaluw woonde daar
boven op de tweede etage. In de grote vakantie was het voor de deur een
gekwebbel van jewelste. Een grote groep kinderen verzamelde er. Vervolgens
gingen ze lopen met enkele volwassenen. Wie waren deze kinderen en waar
gingen ze heen? Wie weet het? Bel Magda Groen-Devilee, 079-3619003.
me nog een aantal namen herinneren
van de paters, v. Leeuwen, Rateland,
Veerkamp, Nijman, Brommer, Vollaers, Fleskens en Rigter. Wij zijn
met vier jongens waarvan er één van
is overleden, uit 1944, 1947, 1950
en 1953. Alle vier zijn wij misdienaar geweest. Wij woonden in de
Van Haeftenstraat, dus om de hoek
van de Celles school en vlakbij de
Kruisvinding. Wij hebben alle vier
op de Cellesschool gezeten. Ik weet
alle leerkrachten nog: klas 1 broeder
Contardo, klas 2 meester Lieshout,
klas 3 meester Willemse, klas 4
meester Van de Krogt, klas 5 broeder
Matheus, klas 6 broeder Gerontius en
broeder Leo. Ik heb ook op het Celleskoor gezeten en op de houthaven op
de zolder boven de Heilig Hartschool.
Het Celleskoor werd geleid door Br
Matheus en wij zongen met Kerstmis
en Pasen in de kerk (paaswake) en in
het Zuider ziekenhuis met kerst in de
gangen kerstliederen. Als misdienaar
was er ook eens per jaar een reisje.
Op zondagmiddag werd er soms een

film gedraaid in de gymnastiekzaal,
was altijd heel spannend. Er was ook
nog een postzegelclub, die werd geleid
door pater Rigter in het KAJ gebouwtje op de Bree. Wat je beschreef over
de Houthaven kan ik me nog heel
goed herinneren; figuurzagen, pitrieten
en hout bewerken en palmpasen
maken met Pasen en naar de mensen
brengen die ziek waren, onder leiding
van ome Jan en Anton Hollink en nog
een ankele mensen waar ik de namen
niet meer van weet. De Houthaven
ging ook altijd op kamp naar Bergen
op Zoom, naar kamphuis Boslust met
de fiets. Kun je je ook herinneren dat
er een snoepwinkel was (de kindervriend) op de hoek van de Van Haaftenstraat en de Janne Bouwestraat; die
was van een tante en een oom van ons.
Daar werden vaak ijsjes gehaald voor
het Celleskoor en de Houthaven. Het
was een heel andere tijd dan nu. Ik
kijk er met veel mooie herinneringen
op terug. Dank voor dit mooie artikel.
Aad Houthuizen

Jong en oud gescheiden
Hoe mooi was het toen, hoe erg is
het nu. “Mag hij een paar dagen bij
je komen?“, vroeg zijn moeder dan
weer per telefoon. Het was als in “the
old man and the sea”. De jongen van
veertien bij de oude alleenstaande
man. ”Zet hem maar in Dordrecht in
de trein, ik haal hem er uit in Station
Blaak.” ja, het was wel leuk geweest
in de trein, maar hij had verdorie
20 minuten zonder cola gezeten. En
dan volgde de metro. De oude die
bij Beurs zogenaamd niet wist hoe je
moest overstappen. De oude die thuis
zogenaamd niet wist hoe dat moest
in de boekenkast. In elk boek een
nummertje schrijven en dan alle titels
in je iphone typen, zodat je later elk
boek terug kon vinden. Dank zij hem
die niet 14 was, maar 14 en een half.
Nu geen trein meer, geen metro. De
moeder belt, dat de puber thuis lastig
is. “Dat kan niet bestaan”, bromt de
Rotterdamse stem terug.
Dr Anton de Man
ademan@planet.nl
Oorlog 1940 en Corona 2020
Oorlog en Corona, twee woorden en
zes letters. Stahlhelmen, groen-grijze
uniformen en militaire parades worden
vervangen door ziekenhuisuniformen,
mondkapjes en gepaste afstand van
1.50 m. Luchtalarm worden sirenes van hulpverleners. Gevorderde
scholen en winkels – gesloten scholen
en winkels Zwarthandelaren worden
Hamsteraars. Verzetshelden heten
Zorg en -hulpverleners. Gecensureerde
kranten worden aangepaste kranten
met extra puzzels. Gaarkeukens – Bezorgmaaltijden voor kwetsbaren Crisiszender Radio Oranje – Crisiszender
NPO 1 Solidariteit bevolking in 1940
en 2020 bleef en blijft toenemen.
Ton Kuster (tonkuster@hotmail.com)
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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

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

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.

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

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

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.
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In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.

reacties naar a.swankbos@gmail.com

Euro voor een krant
De Oud-Rotterdammer. Dé gratis
krant voor de 50-plusser. Voor mij
nu even niet. Ik betaal 1 euro per
krant, en maak 13 euro over op: NL80
INGB0004220893 tnv. De OudRotterdammer, zodat in het komend
halfjaar, hopelijk, ik m’n ouwe Rotterdammertje kan blijven lezen! WIE
VOLGT??

Anja Swank-Bos
Oostvoorne
Pagnevaart
Een berichtje voor Gerard Cox. In zijn
column van 14 april vertelt hij ons
over het zandzakken vullen tijdens
de watersnood van 1953, toen hij in
Oudenbosch op kostschool zat bij
de broeders van St. Louis. Door het
werk van mijn man heb ik 37 jaar in
Oudenbosch gewoond, dus kan ik hem
vertellen dat het natuurgebied bij het
bosbad Hoeven, Pagnevaart heet.

Gerard Verkroost
AEGVerkroost@upcmail.nl
Familie Tammeling
De Oudheidkamer van Oostvoorne
is voor een expositie op zoek naar
fotomateriaal van de familie Tammeling. Het gaat om Hendrik Tammeling
(1886-1934) onderwijzer in Oostvoorne, zijn vrouw Anje Brinker (18881953) en hun dochter Annie/Anneke
Tammeling (1913-2002) opgegroeid
in Oostvoorne en zij schreef enkele
handwerkboeken. Trouwde in 1939
met dhr. J. Koese (tandarts). Graag

03-12-1949 te Susteren, van beroep
leidekker. Zijn vrouw was Niesje
Man in ’t Veld geboren 14-01-1872 te
Vlaardingen, overleden 24-03-1961
te Susteren. Zij krijgen drie kinderen
waarvan er twee jong overlijden. En
Catharina Elisabeth Maria (Catoo)
Schoofs geboren 03-10-1908 te
Rotterdam, overleden 28-12-1942 te
Voorschoten, zij was onderwijzeres
en kloosterzuster in Venray. Er is een
mooie foto van dit gezin, die ik graag
aan familie wil geven.
Anja Swank
a.swankbos@gmail.com

Materiaal Holland Pop Festival gezocht
Het beroemde Holland Pop Festival vond plaats in juni 1970, dit jaar 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, vooral zij 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. Heeft u een mooi
verhaal te vertellen, uniek fotomateriaal of zelfs voorwerpen die aan Holland
Pop herinneren? Help ons dan het verhaal over Holland Pop te presenteren.
Mail naar contact@digitup.nl met vermelding van uw telefoonnummer.

G. Dubbeldam-de Man
Zevenbergen
g.dubbeldam-deman@tele2.nl

Truus
Truus Jeremiasse uit Barendrecht was
een klasgenoot van mij op de mulo
Kastanjedaal in Rotterdam en deed
examen in 1956. Naast klasgenoot
Schoofs
was er meer. We hadden in het laatste
Al lange tijd ben ik op zoek naar
jaar ook verkering. Heel leuk, maar
familie van Bartholomeus Franciscus
daar is het bij gebleven. Ik was nog
Bonofacius Schoofs. Hij is geboren
niet toe aan een vaste relatie, hoewel
05-06-1874 te Boxmeer en overleden
we het goed met
elkaar konden
vinden. Ik ben heel
nieuwsgierig hoe
plechtigheid en condoleance,
- Uitvaart compleet € 3950,het haar vergaan
- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart. condoleance boek, bloemen,
is. Het liefst zal ik
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
koelingskosten, kosten crematie,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties, aangifte overlijden.
dat van haar horen,
maar dat is onzeker
Basis uitvaart
v.a € 2995,Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937 gezien onze
3
4
5
6
7
8
9
10
11
www.callauitvaartzorg.nl
leeftijd. Mocht dat

Budget uitvaart € 1495,-

niet lukken, dan zou ik graag contact
willen hebben met iemand die haar
goed gekend heeft.
Hans Bode
Wagenborgen
hansbode@hotmail.nl
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Als puzzelprijs voor deze puzzel hebben we ditmaal
vijf exemplaren beschikbaar van opnieuw een ‘oudje’; een boek met columns van Hans Vos uit 2003,
die hij uitsprak bij RTV Rijnmond. Een pareltje
getiteld ‘Daar word ik nou effe niet goed van’.
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De oplossing van de puzzel van vorige keer was een ondersteuning van de actie van de stroopsoldaatjes
38
40
42
43
voor
De39Oud-Rotterdammer en
luidde: 41
44

45

46

Haal
allemaal stroopsoldaatjes
in huis
47
48

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs?
Zorg dan dat uw oplossing voor DONDERDAG 7
MEI 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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50
51
Velen hadden dat goed
en
uit alle honderden inzendingen52lootten we53vijf prijswinnaars die ieder het boek
‘Dwarsliggers’
Rens60ter Veen,
54
55 krijgen toegestuurd. De prijswinnaars
56
57 zijn: H.E.58Merwe, A. Molegraaf,
59
N.C. van Balen
en
W.J.S.
Plaizier.
61
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63
64
65

66

67

Horizontaal
72

68
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69

74

70
75

71
76

1. verdrietig gestemd; 7. Amerikaanse staat; 12. gong; 13. mooi en fraai gelegen; 14. glazen kweekplaats; 15. koninklijk77besluit (afk.); 17. smalle
roeiboot; 19. niet deskundige; 21. bekende
22. 81
doorwaadbare
78
79 Nederlandse motorrace;
80
plaats; 24. bak onder de kraan; 27. gordijnrail; 28. behaagziek; 30. uitroep van schildwacht; 31. vertragingstoestel;
82
83
85
32. melkklier; 33.
Erasmus Universiteit Rotterdam
(afk.); 35. haringachtig visje;8437. aanwijzend
voornaamwoord;
38.
lyrisch
gedicht;
41.
rekenopgave;
42.
stranddieverij;
44.
Schotse
familiestam;
46.
groot
van
lengte;
47. uiting van
86
87
vrolijkheid; 48. niet uitdagend en bescheiden; 49. plaats in Noord-Holland; 50. tijdelijke mode; 52. plaats in Oekraïne;
2
54. Japans gewaad; 56. Bulgaarse munt; 58. muzikaal loopje; 61. alsmede; 62. tot betaling aanzetten; 64. publieke
Horizontaal
1. verdrietig
7. Amerikaanse
staat; 12. 70.
gong;
mooiverward
en fraaispreken;
gelegen;
glaomroep;
65. vangwerktuig;
67.gestemd;
echtgenoot;
68. paleis in Apeldoorn;
door13.koorts
72.14.
plechtige
zen kweekplaats; 15. koninklijk besluit (afk.); 17. smalle roeiboot; 19. niet deskundige; 21. bekende
belofte;
73. Nederlandse
badplaats;
76. boerderijdier;
77. te24.koop
78.dezakkenstof;
zintuig; 81.28.
Salvation
Army
Nederlandse
motorrace;
22. doorwaadbare
plaats;
bak(afk.);
onder
kraan; 27.79.
gordijnrail;
behaagziek; 82.
30.telwoord;
uitroep van
schildwacht;
32. melkklier;
33. Erasmus
Universiteit
Rotter(afk.);
83. spottend
lachje;31.
84.vertragingstoestel;
klein hertje; 86. vulkanische
uitbarsting;
87. deel van
een nalatenschap.

dam (afk.); 35. haringachtig visje; 37. aanwijzend voornaamwoord; 38. lyrisch gedicht; 41. rekenopgave;
42. stranddieverij; 44. Schotse familiestam; 46. groot van lengte; 47. uiting van vrolijkheid; 48. niet uitdagend en bescheiden; 49. plaats in Noord-Holland; 50. tijdelijke mode; 52. plaats in Oekraïne; 54. Japans
Verticaal
Bulgaarse munt; 58. muzikaal loopje; 61. alsmede; 62. tot betaling aanzetten; 64. publieke
1.gewaad;
meestal 56.
(vaak);
2. rivier in Rusland; 3. eikenschors; 4. banier (driekleur); 5. gigantisch; 6. deel van de nek; 7.
omroep; 65. vangwerktuig; 67. echtgenoot; 68. paleis in Apeldoorn; 70. door koorts verward spreken; 72.
hardloper;
plaats in73.Duitsland;
9. grotebadplaats;
auto; 10. verbrandingsrest;
toneel
spelen;
16. verfrissing;
18. publieke
plechtige8.belofte;
Nederlandse
76. boerderijdier;11.77.
te koop
(afk.);
78. zakkenstof;
79.
zintuig;20.
81.rivier
Salvation
Army21.
(afk.);
82. telwoord;
83. spottend
84. klein
hertje; 86. vulkanische
uitomroep;
in Utrecht;
gesloten;
23. Europeaan;
25. spitslachje;
toelopend;
26. slaginstrument;
27. oevergewas;
barsting; 87. deel van een nalatenschap.

29. horeca- en lunchgelegenheid; 32. bedrijf dat boeken publiceert; 34. opstootje; 36. sledesport; 37. iel en mager;
Verticaal
meestal
(vaak); 2. rivier
3. eikenschors;
4. banier (driekleur);
5. gigantisch;
39.
girafachtig1. dier;
40. Argentijnse
dans; in42.Rusland;
geboortedag
vieren; 43. verdieping;
45. ontkenning;
46. streling6.met
deel van de nek; 7. hardloper; 8. plaats in Duitsland; 9. grote auto; 10. verbrandingsrest; 11. toneel spedelen;
tong;
werktuig van
een goudsmid;
53.20.
boomsoort;
54. soort21.
papegaai;
55.23.
durfEuropeaan;
en lef; 56. staat
of natie;
16.51.
verfrissing;
18. publieke
omroep;
rivier in Utrecht;
gesloten;
25. spits
toel-57.
opend;
26. slaginstrument;
27.60.
oevergewas;
29.paardenrijschool;
horeca- en lunchgelegenheid;
32.66.
bedrijf
dat boeken67.
fiets
(Zuid-Ned.);
59. steekwapen;
tekengerei; 62.
63. Europese vrouw;
waterdoorlatend;
publiceert; 34. opstootje; 36. sledesport; 37. iel en mager; 39. girafachtig dier; 40. Argentijnse dans; 42.
zonder
glans; 69.
Scandinavische
munt;45.
71.ontkenning;
godin van de46.
dageraad;
74.werktuig
ijver; 75.van
afgegraven
veen;
geboortedag
vieren;
43. verdieping;
streling 73.
methoofdkaas;
de tong; 51.
een goudsmid;
53. boomsoort;
54. soort80.
papegaai;
55.82.
durf
en lef;
of natie; 57. fiets (Zuid-Ned.); 59.
78.
trendgevoelige
carrièremaker;
klein paard;
heden;
85. 56.
rivierstaat
in Friesland.
steekwapen; 60. tekengerei; 62. paardenrijschool; 63. Europese vrouw; 66. waterdoorlatend; 67. zonder
glans; 69. Scandinavische munt; 71. godin van de dageraad; 73. hoofdkaas; 74. ijver; 75. afgegraven
veen; 78. trendgevoelige carrièremaker; 80. klein paard; 82. heden; 85. rivier in Friesland.
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Horizontaal 1. verdrietig gestemd; 7. Amerikaanse staat; 12. gong; 13. mooi en fraai gelegen; 14. glazen kweekplaats; 15. koninklijk besluit (afk.); 17. smalle roeiboot; 19. niet deskundige; 21. bekende
Nederlandse motorrace; 22. doorwaadbare plaats; 24. bak onder de kraan; 27. gordijnrail; 28. behaagziek; 30. uitroep van schildwacht; 31. vertragingstoestel; 32. melkklier; 33. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 35. haringachtig visje; 37. aanwijzend voornaamwoord; 38. lyrisch gedicht; 41. rekenopgave;
42. stranddieverij; 44. Schotse familiestam; 46. groot van lengte; 47. uiting van vrolijkheid; 48. niet uitdagend en bescheiden; 49. plaats in Noord-Holland; 50. tijdelijke mode; 52. plaats in Oekraïne; 54. Japans
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Geen corona? een bloemetje!

Internationale erkenning in China met
minister Hugo de Jonge en de
Nederlandse ambassadeur
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,
muziek 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

Per direct
appartement beschikbaar
restaurant/bar/ biljart

k

Rozen

atelier

bibliotheek,museum

knuffeldieren
welkom

Residence Roosenburch

Grote Stern 2, 3181 SX, Rotterdam-Rozenburg
0181-740740 of 06-5132 9046
info@residence-roosenburch.org www.residence-roosenburch.org

In goede tijden een vol terras met rivierzicht

