
Het is nu 75 jaar geleden 
dat de Tweede Wereldoorlog 
werd beëindigd, maar veel 
ouderen staat de vijfjarige 
bezetting nog helder voor de 
geest. Alsof het gisteren was. 
Joop van der Kraan zette zijn 
herinneringen, zoals zovelen, 
op een rijtje en vertrouwde ze 
toe aan het papier. Het levert 
een verhaal op waarin velen 
van ons uit de Rotterdamse 
regio zich zullen herkennen.

“Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
woonden wij op een tuinderij in Ca-
pelle aan den IJssel, naast de spoorlijn 
Rotterdam -Gouda, slechts gescheiden 
door een wetering langs de spoorlijn. 
Op 10 mei 1940 werden we gewekt 
door Duitse Juncker vliegtuigen, die 
zeer laag en vol parachutisten richting 
Delft vlogen. We hoorden al gauw dat 
er oorlog was uitgebroken.

Vluchtelingen
Op de spoorlijn stond je behoorlijk 
hoog en zodoende zagen we ook 
op 10 mei het bombardement op de 
marinierskazerne van Rotterdam, op 
14 mei gevolgd door het grote bom-
bardement op Rotterdam. Vanaf mijn 
huis zagen we de vliegtuigen omlaag 
duiken.
Kort daarna begonnen vluchtelingen 
via de Oudedijk in Kralingen en de 
’s-Gravenweg onze richting op te 
vluchten. In de kortste keren zaten de 
schuren en stallen bij boeren en tuin-
ders vol met vluchtelingen om na één 
nacht weer te vertrekken. Zo begon 
voor mij de oorlog.

Schedels
In september 1940 ging ik naar de ulo/
mulo school aan de Oudedijk 72 in 
Rotterdam. In Kralingen werd volop 
puin geruimd. Voor het bombarde-
ment was er een straat in Rotterdam 
genaamd Achter het klooster. Ook 
daar waren bommen gevallen en lag 
het bezaaid met schedels, afkomstig 
uit vroeger tijden.
Heel wat kinderen uit Capelle en 
Nieuwerkerk gingen op de fiets naar 

deze school. Het grootste deel van 
de oorlog werd de school door de 
Duitsers gevorderd om militairen te 
huisvesten. De leerlingen werden 
verdeeld over lokalen van andere 
scholen in de Adamshofstraat en de 
Taxusstraat en ook het Prolege op de 
Oudedijk werd benut. In de winter 
ging ik vaak op schaatsen; via het 
kanaal langs de Prins Alexanderpolder 
naar de Kralingseplas en dan nog een 
stukje lopen naar school. Dit kanaal 
was bij Rotterdammers zeer geliefd, 
vooral om naar Gouda te schaatsen en 
beladen met Goudse pijpen huiswaarts 
te keren.

Mottenballenkist
In 1944 dachten we dat we spoedig 
bevrijd zouden worden; de geallieer-
den rukten op tot in Brabant en op 5 
september 1944 beleefden we Dolle 
Dinsdag. De bevrijders waren al bij de 
Moerdijkbrug en de vlaggen werden 
al voorzichtig uit de mottenballenkist 
gehaald. Helaas, de Moerdijkbrug 
werd opgeblazen en ons wachtte de 
hongerwinter.
Aan het eind van de oorlog moesten 

we door de prikkeldraadversperring 
van de Duitsers heen om Rotterdam 
binnen te komen en naar school te 
gaan. Daar waren altijd Duitse mili-
tairen om alles te controleren. Omdat 
ik toen 15 jaar was en bijna 1 meter 
80 lang, werd nogal eens naar mijn 
‘ausweis’ gevraagd. Iedereen had in 
die tijd een persoonsbewijs bij zich. 
We reden op fietsen met kleine wielen 
om vordering te voorkomen.
In de hongerwinter waren veel kin-
deren van onze school gevlucht naar 
betere oorden, zoals Friesland en Gel-
derland. Met ongeveer de halve klas 
gingen we alleen nog maar huiswerk 
halen om examen te kunnen doen. Die 
bijeenkomsten vonden plaats op de 
zolder van bakkerij Van Linschoten op 
de Oostzeedijk. Daar was het lekker 
warm en zodoende leerden we nog 
aardig wat.

Boerderij afgebrand
Kort voor het einde van de oorlog 
vond de B.S. (binnenlandse strijd-
krachten) het nodig spoorbruggen 
op te blazen. Na de eerste werd als 
represaille een prachtige boerderij 

afgebrand en de koeien geslacht. De 
tweede ontploffing was in de nacht en 
dicht bij ons huis. Alle ramen vlogen 
in stukken en veel dakpannen werden 
van het dak geblazen. We waren met 
z’n zessen thuis, maar gelukkig raakte 
niemand gewond.

Uitreikdepot
In april 1945 kwam het eind van 
de hongerwinter in zicht. Engelse 
bommenwerpers kregen toestemming 
voedsel te droppen in de buurt van 
Rotterdam. Een bekende van ons, die 
nog een paard en wagen had, reed 
voedselblikken naar een uitreikdepot. 
Zodoende kwamen ook wij aan een 
blik met het een en ander erin. De in-
houd bestond onder meer uit kaakjes, 
die erin gingen als koek.

Clandestiene radio
Op 5 mei 1945 was het dan eindelijk 
zover; om 10 uur in de avond werden 
we door pa uit bed geroepen. Op een 
clandestiene radio hoorden we dat de 
oorlog voorbij was, de Duitsers waren 
gecapituleerd. Al gauw wist de hele 
buurt het en we trokken met z’n allen 

op naar het kruispunt Capelseweg-
Bermweg. Daar stond de Christelijke 
school die bezet was door meer dan 
vijftig Duitse soldaten van de zoge-
naamde Volkssturm. Zij wachtten daar 
op uitzending naar het Oostfront. Die 
Duitsers waren net zo blij als wij met 
het einde van de oorlog; een van hen 
speelde zelfs op zijn accordeon het 
Wilhelmus voor ons!

Diploma zonder examen
Van alle scholen kregen de leerlingen 
in 1945 het diploma waarvoor ze 
examen hadden moeten doen, zonder 
examen te doen. Dat was dus een 
meevaller. Ze zagen het niet zitten 
om het jaar daarop een dubbel aantal 
examenkandidaten op te leiden.
Zoals wellicht bekend uit mijn 
‘memoires van een zeeman’ had ik 
het geluk een plaats te vinden op de 
Machinistenschool in Rotterdam.

J.M. van der Kraan
Dordrecht
j.kraan8@upcmail.nl
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Het persoonsbewijs van Joop van der Kraan

Oplage: 122.000 ex.

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

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

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

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

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

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

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

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

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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

 
echter zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en repareren van design 
klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN, 
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.

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

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

stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd zijn, dan kunnen 
wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw 
meubels.

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

Senioren verhuizingen Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen! 
Desgewenst kunnen wij uw oude woning bezemschoon opleveren en ook uw 
nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien gewenst de 

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto� eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Christel Oudshoorn
Back Offi  ce Medewerkster

www.uzk.nl

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

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

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

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen



Mijn vader, Henk Bazuin, had met 
zijn vader en broer een drukkerij in 
Kralingen aan de Dijkstraat. In 1940 
is het bedrijf daar gebombardeerd en 
het hele bedrijf was naar de ratsmo-
dee. Alle loden letters in de zetkasten 
waren gesmolten in de intense hitte 
van het bombardement.

Noodgedwongen inventief
Drukpersen, voorraden papier, de 
reeds genoemde loden letters, voor-
raad inkt, alles weg. Zoals men in die 
tijd noodgedwongen inventief was, 
werd er een ruimte gezocht bij familie 
om het bedrijfje voort te zetten. Er 
aten uiteindelijk een aantal gezinnetjes 
van. In een garage van een familielid 
in Terbregge werd een drukkerijtje ge-
maakt met vooral veel ambachtsliefde, 
kennis, inventiviteit en werklust.

Piloten
Nu herinner ik mij niet alles, maar het 
volgende verhaal wel. Mijn vader was 
bevriend met een knaap die in het ver-
zet zat in Rotterdam. Tijdens de laatste 
jaren van de oorlog was het probleem 
dat er vliegtuigen door de Duitse 
luchtafweergeschut werden neerge-
schoten en er soms geallieerde piloten 

levend uit de wrakstukken kwamen 
gekropen. Deze piloten werden door 
de Nederlandse bevolking opgevangen 
en verborgen gehouden voor de bezet-
ter. Maar deze mannen moesten terug 
naar Engeland. Echter, de vraag was 
hoe. Er was een ingewikkelde route 
die door heel Europa leidde, van Hol-
land door België, Frankrijk en Spanje 
naar Portugal, en van daaruit naar 
Engeland. Maar die mannen moesten 
natuurlijk papieren hebben om door 
heel Europa te kunnen reizen. 

Geweldig idee
De verzetsmensen kwamen met een 
geweldig idee. We sturen deze piloten 
op pad als zogenaamde bouwvakkers 
aan de Atlantikwall. Bouwvakkers, 
betonstorters, timmerlieden enzovoort. 
Nu werden alle bouwactiviteiten voor 
het Derde Reich uitgevoerd door de 
Duitse organisation TODT. Organisa-
tion TODT was een Duitse overheids-
organisatie en aanvankelijk onderdeel 
van het Duitse ministerie van Bewape-
ning en Munitie. In principe opgericht 
om de Duitse Autobahnen aan te leg-
gen voor snel militair transport.
Later werd de Organisation vooral 
gebruikt om de Atlantikwall aan te 

leggen, het immense verdedigings-
werk langs de kust van het vasteland, 
van Noorwegen tot diep in Frankrijk. 
Door heel Europa werd er gewerkt aan 
die Atlantikwall door bouwvakkers, 
dwangarbeiders en dergelijke. Op een 
gegeven moment bijna 1,2 miljoen 
mensen. Miljoenen tonnen beton 
gebruikten zij.

Valse documenten
De arbeiders van de Organisation Todt 
konden met een Ausweiss door heel 
Europa reizen. En juist deze Ausweiss 
moest ergens gemaakt worden. Mijn 
vader werd benaderd en hij was 
in staat deze valse documenten te 
vervaardigen. In de drukkerij werden 
de documenten gezet, gedrukt en 
verpakt. Ook was het noodzakelijk 
dat zo’n document werd voorzien van 
een echtheidskenmerk. Mijn vader 
heeft hiertoe uit een stuk linoleum een 
stempel vervaardigd. Met zelfgemaakt 
gereedschap, zoals beitels en gutsjes, 
vervaardigde hij een echt lijkend stem-
pel, voorzien van adelaar en swastika. 
Het vervaardigde drukwerk werk door 
mijn moeder als koerierster afgeleverd 
bij het verzet. Zij gebruikte hiervoor 
de kinderwagen waar mijn zusje, 

met volle luiers, in lag om langs de 
controleposten te komen. Zij woonden 
namelijk vlakbij de zwarte markt op 
het Noordplein en de gevangenis op 
de Noordsingel, en in die omgeving 
waren veel controles. Helaas is bij mij 
niet bekend of er werkelijk piloten 
naar Engeland zijn ontkomen, maar 
het is een waargebeurd verhaal. En 

ik ben er trots op dat mijn ouders 
hun bijdrage hebben geleverd aan het 
verzet.

Marien Bazuin
marien.bazuin@tele2.nl

Trots op verzetswerk van mijn ouders
In deze periode word je allemaal geconfronteerd met verhalen over de oorlog. Ik heb gelukkig de 
oorlog niet zelf meegemaakt, maar de verhalen van mijn ouders heb ik vaak en veel gehoord. Altijd 
spannend in mijn (kinderlijke) idee en vooral waren die verhalen immer boeiend. De hele familie, 
van zowel vader als moeder, speelde een rol. Spannend en wellicht ook gevaarlijk. Zo herinner ik 
mij een verhaal van mijn vader over zijn rol in het verzet.
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De hond in kwestie heette Guus Geluk, 
maar deed dus zijn naam geen eer aan. 
Hij was altijd zo gezond als een vis, 
nooit iets gemankeerd maar kennelijk 
een hartaanval gehad of zoiets, je weet 
het niet. Hij zou in April negen jaar zijn 
geworden.

Het was mijn achtste hond in mijn 
jonge leven. En van die acht zijn er 
maar twee van ouderdom gestorven. 
Alle andere gingen voortijdig, meestal 
kanker, en zo’n lijdensweg is ook altijd 
heel verdrietig, dat was Guus Geluk in 
elk geval bespaard gebleven.

Toen liep ik enkele weken te tobben 
met de vraag, “zal ik nog een nieuwe 
nemen?”

In deze barre tijden waarin door som-
mige figuren geopperd werd of het niet 

beter was iedereen boven de zestig 
maar gewoon te laten sterven, dat was 
beter voor de economie, word je je 
heel erg bewust van je eindigheid, zal 
ik maar zeggen. Met tachtig jaar ben 
je voor die lui ver over de datum, en 
hoe moet het dan met die hond? Aan 
de andere kant, als je besluit niet meer 
aan een nieuwe te beginnen dan geef 
je het eigenlijk een beetje op, nietwaar, 
dan zet je zelf een stap dichter naar 
de dood. ( Zo heb ik ook mijn vleugel 
weer helemaal op laten knappen, en 
mijn huis weer laten verven, en een 
abonnement op de radiogids genomen, 
allemaal met de gedachte “mij krijgen 
ze voorlopig niet klein.”-)

Dus hakte ik de knoop door en ging 
op zoek. Nu is mijn lievelingsmerk de 
Riesenschnauzer en dat is een hond die 
niet in de mode is, dus heel moeilijk 

te krijgen. Maar als door een wonder 
trof ik er een aan in Hilvarenbeek , “of 
all places”, en tot mijn geluk was het 
er een die reeds zes maanden oud was, 
besteld door mensen uit België maar 
die mogen hun land niet uit. Een hele 
jonge pup is een hoop gedoe, deze was 
wellicht al een beetje opgevoed.

Dus nu heb ik weer een kameraad in 
huis, die me handenvol werk bezorgt 
en dat houd je zelf ook weer een beetje 
levend. Ik heb de afgelopen twee we-
ken meer gelopen en gedraafd dan in 
de hele maand Maart.

Voor een jonge hond is alles “spelen”.

Als ik hem op z’n donder geef, “laag!” 
roepend terwijl hij tegen me op springt, 
denkt hij “leuk, de baas is enthousiast”, 
en begint nog een beetje hoger te sprin-
gen. Als ik mijn broek wil aantrekken, 
denkt hij “leuk, de baas gaat met mij 
spelen met een lap stof!” Als ik hem 
van de bank af duw denkt hij “dat is 
nog eens een leuk spel, opdebanksprin-
gertje en -afduwertje!”.

En buiten moet ie aan de lijn. Want hij 
mag natuurlijk naar hartelust jagen op 
de konijnen en de eenden en de eksters 
en de kraaien, want die krijgt ie toch 
niet te pakken, maar hij moet van de 
kippen af blijven. En dat is uiteraard 
heel moeilijk te begrijpen.

Dus zit ik in de zon met mijn krantje 
en ligt hij in het gras aan een lange lijn. 
Aan het eind daarvan staat zijn bak, en 
daar gaan de hoenders dan met ware 
doodsverachting uit staan pikken, en 
dat vind ie al goed. Dus het gaat de 
goede kant op.

Op ’n dag snapt ie het ineens en kan hij 
los. Halleluja!

P.S. Hij heet Blake.

Jonge hond
Toen ik thuis kwam, enige weken geleden, van mijn reis met “de 
mannen” naar Zuid Amerika, trof ik mijn buurvrouw in tranen 
naast de mand met mijn dooie hond er in. Die ochtend had zij hem 
gevonden, met een druppel aan zijn neus en nog warm, maar zo 
dood als een pier. Dat was lelijk thuiskomen.
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Een vervalste Ausweiss
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Krijgt u binnenkort, of heeft u 
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

Marcus Benjamins

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

          
           

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

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

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

   

€ 439,00 
 

 

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 
vanaf 10m2 

setprijs

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

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

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

Opnieuw & Co gaat weer open!
Vanaf woensdag 29 april zijn

 3 van onze 6 kringloopwinkels weer open:
Dordrecht, Merwedestraat 52 • Barendrecht, Voordijk 273

Rotterdam, Koperstraat 31 
Houd minimaal 1,5 meter afstand � ma t/m za 11.00 tot 17.00 uur

maximaal 45 minuten per klant per dag � maximaal 2 personen samen
geen kinderen tm 12 jaar � u kunt alleen pinnen � als u ziek bent, blijf dan thuis

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

 

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

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

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

Huisgemaakte en rijk gevuld 

Elke 2de emmer

Aanbieding geldig t/m zaterdag 23/05: 
Vissoep 
     

Halve prijs

van 799.-
 inruil oude tv € 200

PRIJS NA INRUIL



Ken je dit nog? Herkent u de man op deze foto? Weet u welk beroep(en) hij in Rotterdam uitoefende? 
Heeft u herinneringen aan hem of aan zijn vakgenoten? Wij zijn benieuwd naar al uw verhalen. Stuur uw 
anekdotes en herinneringen naar ons toe, zodat we ze in een volgende afl evering 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.  

Marjanne Bol: “De kapper op de foto is de heer 
De Korte. Samen met hem en uiteraard nog 
anderen was mijn man collectant. Zij hebben 
samen, wanneer ze dienst hadden, veel gepraat. 
Natuurlijk heeft de heer De Korte mijn man veel 
verteld over zijn vak. De winkel was in Croos-
wijk, maar de straat weet ik niet meer. Bij het 
zien van de foto kwam er weer van alles boven. 
Waar blijft de tijd?”

Joop Hanstede: “De persoon op de foto in de 
rubriek ‘Ken je dit nog?’ nr. 215 uit De Oud-
Rotterdammer van dinsdag 14 april 2020 is de 
heer Elias de Korte. Hij had een kapperszaak aan 
de Benthuizerstraat in Rotterdam. Hij was lid 
van dezelfde kerk als waar ik indertijd ook heen 
ging. Dat was de Vrije Evangelische Gemeente 
Rotterdam-Centrum. Het kerkgebouw van die 
gemeente stond in de Jan van Loonslaan in Rot-
terdam. Bij het zien van de foto van de heer De 
Korte kwamen er weer oude herinneringen naar 
boven. In juli 1949 werd de eerste paal voor het 
nieuw te bouwen kerkgebouw in de grond geheid. 
Er zouden daarna nog 57 palen volgen. Boven op 
het dak van het kerkgebouw waren twee klaroen-
blazers geplaatst en voor het gebouw bevond zich 
een Joodse begraafplaats. Op 29 mei 1951 werd 
het kerkgebouw door ds. H.C. Leep ingewijd. De 
heer De Korte had in de gemeente de taak van 
collectant. Als er nieuwe collectanten aantraden, 

was het onder andere zijn taak die nieuwelingen 
wegwijs te maken hoe er gecollecteerd moest 
worden. Stiekem werd hij vanwege die functie 
ook wel eens ‘chef collectanten’ genoemd. In 
juni 1967 zijn mijn vrouw en ik lid van boven-
genoemde gemeente geworden, waar ik nog een 
aantal jaren als ouderling in de kerkenraad actief 
geweest ben. Daar het aantal gemeenteleden 
terug liep en de kosten voor onderhoud niet meer 
gedragen konden worden, hield de gemeente in 
1987 op te bestaan en in het voorjaar van 1988 is 
het complex onder de slopershamer gevallen. Op 
de vrijgekomen plek werd een verzorgingshuis 
gebouwd. Het aardige daarbij is dat de eerder 
genoemde klaroenblazers een plaats op het dak 
van dat verzorgingshuis kregen. Tenslotte nog iets 
over de heer De Korte zelf. Volgens mijn herin-
nering woonde hij achter of boven zijn kappers-
zaak en hij was op de een of andere manier via 
de familietak Kroes, familie van de toenmalige 
minister Neelie Smit-Kroes.”

John Rouss: “Ik was 6 jaar in 1946 en woonde bij 
mijn grootouders Schell in de Ketenstraat; in de 
Ommoordsestraat was volgens mij deze kapper. 
Wij noemden hem Oeli Poep. Ik ging met mijn 
broer van 3 jaar naar deze kapper. Mijn oom zei: 
“zeg maar jij kort Amerikaans en je broer kaal 
met een kuifje.” De kapper deed het nog ook. 
Mijn moeder zat mij na met de mattenklopper; 

jarenlang een verhaal met verjaardagen.”

Charles MacClean; “Zeker ken ik Elias de Korte 
(1905), de kapper op deze foto, nog. Zijn kap-
perszaak bevond zich minstens al vanaf 1935 
in de Crooswijksestraat op nr 116. In die tijd 
heette dat nog barbier. Mijn hele jeugd (ik ben 
van 1937) en jongemannentijd is mijn haar door 
deze man geknipt. Voor het laatst was dat in de 
beginjaren 70, ik was inmiddels weg uit Rot-
terdam. Als jonge kinderen werden mijn broers 
en ik met zekere regelmaat naar hem toegestuurd 
voor een knipbeurt. Van mijn moeder kregen 
we dan een kwartje mee, dat was zijn tarief, én 
een schone handdoek. Want bij kapper De Korte 
kreeg iedereen dezelfde doek om zijn nek en mijn 
moeder vond dat niet zo fris. Vandaar de eigen 
handdoek. Er kwamen ook mannen voor een 
scheerbeurt. En bij het inzepen vroeg hij steevast: 
“Kwast goed, meneer?” De kapperszaak was fei-
telijk een smalle pijpenla, maar de enorme spiegel 
langs de kant zorgde voor een ruimere indruk. Op 
woensdagmiddagen zat het vol met schoolkin-
deren en je moest heel lang wachten op je beurt, 
want hij knipte iedereen zelf. Hij heeft nooit een 
assistent of andere hulp gehad. Mijn zus herinnert 
zich dat er modelfoto’s op het raam waren geplakt 
met daarbij de tekst: ‘Ik knip volgens het laatste 
model’. Maar die foto’s hebben daar 40 jaar ge-
hangen! Hij was een bescheiden man, geen prater, 
wel een trouwe kerkganger. Mijn vader (1907) 
ging nog wel eens met hem biljarten. Ik herinner 
me dat hij altijd last had van oprispingen. Dat was 
niet zo prettig, zo vlak bij je hoofd. Hij is heel 
lang vrijgezel gebleven en pas op latere leeftijd 
nog getrouwd.”

Ria van Dordrecht-van Dam: “Bij het zien van 
foto 215 ging er een schokje van herkenning door 
me heen, als ik het tenminste bij het juiste eind 
heb. Als ik het goed onthouden heb, meen ik de 
kapper te herkennen als meneer De Korte. Hij had 
zijn winkeltje in de Crooswijksestraat, redelijk 
dicht bij de Zaagmolenbrug. Voor zover ik me 
nog herinner was hij alleen herenkapper. Hoe ik 
hem als vrouw dan kende, komt door een beneden 
ons wonende oom, die klant bij hem was. Die 
vertelde ons namelijk dat hij en De Korte van 
dezelfde geloofsgemeenschap waren, de Vrije 
Evangelische Gemeente, destijds in het kerkge-

bouw aan de Jan van Loonslaan (zijstraat Jonker 
Fransstraat, nabij Goudsesingel en Vondelweg). 
Dit fraaie gebouw, met twee engelen op het dak, 
is helaas allang gesloopt. Hier zijn later wonin-
gen gebouwd. De Korte kwam nogal eens op 
bezoek bij onze oom en hij had hem ook aan ons 
voorgesteld. Ik dacht dat mijn man wel eens een 
knipbeurt bij hem had laten doen. En aangezien 
ik nogal goed gezichten kan onthouden, zag ik 
het eigenlijk direct. Ik hoop dat ik me niet vergist 
heb, want het is al minstens 45 jaar geleden.”

Ton Kuster: “De foto roept bij mij herinneringen 
op aan verschillende kappers in Rotterdam. Kap-
per Aad Asserman in de Jacob Catsstraat, knipt 
heren sinds 1969 in zijn tachtigjarige authentieke 
interieur met veel sportcuriosa. Cor Eversteijn 
was in de jaren zeventig kapper bij kapsalon 
Noort in de Zaagmolenstraat. Hij werd buiten 
zijn voor die tijd moderne knipkunst Nederlands 
Kampioen boksen bij de amateurs en in 1982 
Nederlands kampioen bij de profs. In de jaren 
vijftig kon je als kind voor een ‘bloempotcoupe’ 
goedkoop en snel geknipt worden bij kapper Trip 
in het Zwaanshals. De slogan was ‘Trippie knipt 
je in een wippie’.“

Ron Spek: “En ja hoor, ik herkende de persoon 
in kwestie gelijk. De kapper is de heer De Korte 
met zijn winkeltje (herenkapper) aan de Croos-
wijksestraat in Rotterdam. De heer De Korte 
ken ik vanuit de jaren zeventig/tachtig als zijnde 
collectant in de Vrije Evangelische Gemeente 
aan de Jan van Loonslaan. Deze kerk staat er nu 
niet meer daar hij eind jaren tachtig gesloopt is. 
Ik zat als jongen van ongeveer 14 jaar (nu ben ik 
57 jaar) in de kerk met mijn ouders en de heer De 
Korte collecteerde daar altijd tijdens de dienst in 
de kerk. Ik wist van mijn ouders dat hij een he-
renkapperszaak had aan de Crooswijksestraat. Hij 
heeft indruk op mij gemaakt als jongen doordat 
vriendelijk was en hij was niet zo groot van stuk. 
Verder weet ik niet veel meer over hem te vertel-
len, maar ik vind het bijzonder leuk dat ik zo nu 
en dan leuke foto’s tegen kom in jullie krant.”

In één van de komende kranten volgen meer Rot-
terdamse kappersverhalen over vroeger. 

 “Kwast goed, meneer?” vroeg de kapper    
Kappers behoren tot de meest gemiste mensen in deze coronatijd. Misschien 
wel daardoor riep de foto in ‘Ken je dit nog’ van vier weken geleden zo’n golf van 
reacties op. Zowel over de desbetreffende kapper, Elias de Korte, als over andere 
kappers. Zoveel reacties kwamen binnen dat we een aantal van die verhalen over 
andere kappers dan De Korte even hebben bewaard voor een aparte pagina later 
dit jaar. Elias de Korte was actief aan de Crooswijksestraat 116b en stond bekend 
als een vakman.
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

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

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

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

Domus Magnus biedt al 16 jaar kleinschalige, particuliere woonzorg op unieke locaties in Nederland. Kijk voor meer informatie op www.domusmagnus.com.

De Magistraat in Rotterdam

Wonen met zorg? Wij denken met u mee
De stap om te verhuizen naar een woonplek met zorg neemt u niet zomaar. Wij realiseren ons dat 

juist in deze periode de zoektocht naar een woonzorglocatie extra vragen met zich meebrengt. 

Daarom willen we u laten weten dat wij evengoed voor u klaarstaan om uw vragen over wonen, 

zorg en welzijn op een van onze locaties te beantwoorden. Bent u zich aan het oriënteren en heeft u 

behoefte aan een persoonlijk gesprek? Neem dan gerust contact met ons op. Onze relatiemanagers 

denken graag met u mee. Wij zijn alle werkdagen bereikbaar op nummer 085 064 59 10. Of stuurt 

u een email naar info@domusmagnus.com, dan nemen wij contact met u op.

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

 

 
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 



Mijn partner en ik hebben 
een eigen huis dat afbetaald 
is, wat spaargeld en drie kin-
deren. Onlangs is mijn broer 
zonder kinderen overleden en 
hebben we wel € 30.000 aan 
erfbelasting moeten beta-
len. Wij vinden het een zeer 
onaangenaam idee dat onze 
erfenis ook voor zo’n groot 
deel op zal gaan aan belastin-
gen; daar hebben we ons de 
afgelopen jaren niet zo voor 
ingezet.

Het bedrag aan erfbelasting dat u 
heeft moeten betalen over de erfenis 
van uw broer is inderdaad een hoop 
geld. Dit komt doordat derden (denk 
aan: niet-kinderen) een kleine vrijstel-
ling hebben en een tarief betalen van 
30 procent over de eerste € 126.723. 
Is de erfenis nog groter, dan is over 
het meerdere zelfs 40 procent belas-
ting verschuldigd. Omdat uw partner 

en kinderen uw erfgenamen zijn, 
krijgen zij met lagere tarieven te ma-
ken. De vrijstelling voor partners is in 
2020 € 661.328 en voor kinderen en 
(achter)kleinkinderen € 20.946. Erven 
ze meer dan de vrijstelling, dan is het 
tarief 10 tot € 126.723 en daarboven 
20 procent. Voor kleinkinderen is dit 
respectievelijk 18 en 36 procent over 
hun erfenis, voor zover groter dan de 
vrijstelling.

Erfbelasting betalen is nooit leuk 
en velen vinden het extra onredelijk 
omdat er al zo vaak belasting over 
het opgebouwde vermogen/de erfenis 

betaald is: loon-/inkomstenbelasting, 
vermogensbelasting (sinds 2001 box 
3) en als het om een huis gaat, ook 
nog eens overdrachtsbelasting. Vanuit 
dat perspectief is enige boosheid of 
irritatie wel te verklaren en het zoeken 
naar mogelijkheden om erfbelasting te 
besparen ook.

Dat laatste lukt vaak goed door te 
schenken met echt geld of op papier 
en met een goed testament is ook het 
nodige te bereiken. Dat lukt steeds 
minder door de woning bij leven al 
over te dragen aan de kinderen. Ech-
ter, de meeste adviezen zijn ook niet 

gratis en het is uiteindelijk aan u om 
te beoordelen of dit de moeite waard 
is. Hieronder een voorbeeld aan de 
hand waarvan u globaal zou kunnen 
bepalen of uw angst voor erfbelasting 
terecht is of niet.

Een doorsnee gezin bezit € 300.000 
en heeft twee kinderen. Bij het 
overlijden van de eerste partner 
zonder testament en met een huwelijk 
in gemeenschap van goederen is de 
verschuldigde erfbelasting bij een 
langstlevende partner van 72 jaar € 
900 per kind. Overlijdt na vijf jaar de 
langstlevende en is het vermogen nog 
gelijk, dan is door de kinderen ieder € 
9.000 verschuldigd aan erfbelasting. 
Dus om € 150.000 te erven moeten 
ze ongeveer € 10.000 aan erfbelasting 
betalen; oftewel 6,7 procent.

Heeft u ook een vraag over schen-
ken en/of erven of over schenk- of 
erfbelasting maak dan gebruik van 
ons telefonisch spreekuur op vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 op 010 313 08 23 
of maak een afspraak.  

 Erfbelasting voorkomen   
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Erfenis wordt opeisbaar 
In veel testamenten wordt goed ge-
zorgd voor de langstlevende partner. 
Deze krijgt dan, net als de wet voor-
schrijft, de beschikking over alles 
en de kinderen/erfgenamen krijgen 
een niet-opeisbare vordering op de 
langstlevende partner. Die vordering 
valt in de regel vrij als de langstle-
vende overlijdt en bij faillissement 
of schuldsanering. In testamenten 
kunnen deze opeisbaarheidsgronden 
uitgebreid worden door bijvoorbeeld 
ook wilsonbekwaamheid of opname 
in een zorginstelling, het aanvragen 
van bijstand of het aangaan van een 
nieuw huwelijk zonder koude uitslui-
ting op te nemen. Het kan zinvol zijn 
uw testament hier eens op na te zien.

Rente over de erfenis 
Een belangrijk bespreekpunt bij het 
opstellen van een testament is de 
rente die over de vordering van de 
kinderen/erfgenamen betaald moet 
worden. Het dilemma is: bij het 
eerste overlijden een lage of geen 
rente hanteren, verlaagt de verschul-
digde erfbelasting bij het eerste 
overlijden, maar een hoge rente (6 % 
samengesteld) geeft weliswaar op dat 
moment vaak een hogere erfbelas-

ting, maar door de rente-opbouw later 
een lagere. Bij het opmaken van het 
testament is vaak nog niet bekend 
wat de levensverwachting is. Ons 
voorstel is altijd om 0 % op te nemen 
in het testament met de mogelijkheid 
die te verhogen. Na overlijden van 
de langstlevende moet dan vóór het 
indienen van de aangifte erfbelas-
ting, bepaald worden wat het meest 
gunstig of wenselijk is. Akto kan u 
daarbij helpen.

Andere belastingschijven 
Sinds dit jaar is er een belastingschijf 
minder bij de inkomstenbelasting. 
Voor mensen die nog geen AOW 
ontvangen zijn er nog twee schijven: 
tot € 68.507 en daarboven. Voor 
AOW’ers is er een extra schijf: tot € 
34.712, tot € 68.507 en daarboven. 
Vooral AOW’ers met een inkomen tot 
€ 34.712 (voor hen die geboren zijn 
voor 1 januari 1946 geldt de grens 

van € 34.375) zullen deze veranderin-
gen merken. Hadden zij voorheen een 
naheffi ng, omdat het totale inkomen 
boven de oude eerste grens van € 
20.000 kwam, vanaf dit jaar hebben 
ze daar geen of minder last van.

Betalingen na overlijden
Een veelgestelde vraag: loopt een 
machtiging van de bank ook na over-
lijden en als dat niet zo is hoe moeten 
dan rekeningen worden betaald. Het 
antwoord is eenvoudig: banken laten 
automatische betalingen, zoals huur 
of energierekeningen en telefoon-
kosten, meestal gewoon doorlopen. 
Andere betalingen, zoals uitvaart-
kosten, betaalt de bank ook als u 
daar die rekening aanbiedt. Met een 
verklaring van erfrecht of akte van 
executele kan de persoon die de erfe-
nis afwikkelt weer over de rekening 
beschikken.  

Uit de praktijk 

Een probleem waar wij nogal eens 
tegenaan lopen, is dat onze klanten niet 
de afwikkeling van een nalatenschap 
willen, maar een afrekening met andere 
erfgenamen. Jaren opgekropt oud zeer 
moet eindelijk gelucht, besproken 
en uitgemeten. Hoezeer we pijn en 
verdriet in het verleden aangedaan ook 
begrijpen (we lopen lang genoeg mee 
om het meeste al een keer gezien te 
hebben) proberen we die sentimenten 
toch buiten de deur te houden. Ook 
al lijkt het een logisch moment na het 
overlijden van de laatste ouder alle drek 
uit het verleden eens te gaan bespre-
ken, hiermee frustreert men juist een 
afwikkelingsproces. En misschien ook 
niet onbelangrijk: de rekening loopt 
op zonder dat er veel wordt bereikt. 
Hoewel we altijd een brug proberen te 
slaan, vertellen wij onze klanten ook 
dat wij geen (gezins)therapeut zijn, 
maar afwikkelaar van een nalatenschap. 
Achteraf teleurstellingen uit het verle-
den verzilveren is aan ons maar beperkt 
besteed. Wel kan die boosheid leiden 
tot een iets andere verdeling als andere 
erfgenamen begrip hebben voor het 
probleem. Daar zetten we dan ook op 
in en boeken we resultaten. We moeten 
uiteindelijk allemaal door en een boos 
mens is meestal geen prettig mens; 
niet voor zichzelf en niet voor anderen. 
Heeft u ook nog een ‘afrekening’ te ma-
ken of vreest u dat die nog komt? Zorg 
dan voor een goed testament en voor 
een externe deskundige die het proces 
in goede banen leidt. Neem contact met 
ons op voor tips en mogelijkheden.  

?

Bezem door abonnementen
Uit onderzoek van het Nibud blijkt 
dat 91 procent van de mensen 
het aantal abonnementen dat ze 
hebben onderschat. Een abon-
nement op de krant, televisie- en 
telefoondiensten, verzekeringen, 
de trein etc. Het is verstandig zo 
nu en dan de bezem door de abon-
nementen te halen. Maak de keuze 
voor verlenging bewust.

Bewaar uw bonnen en
garantiebewijzen
Sommige tips lijken een open deur 
en dat zijn ze vaak ook; zie ze als 
herinnering van ooit gemaakte 
goede voornemens. Zo’n tip is om 
bonnen van aankopen en garantie-
bewijzen goed (liefst op een vaste 
plek) te bewaren. Vaak zijn ze niet 
nodig, maar als dat wel zo is, voor-
komt u zoeken of teleurstellingen.
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Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN 
TEL. 010-2269232

Uniek in uw regio:
Aan  huis behandelen zonder extra kosten.
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?
Vraag dan een vrijblijvend en gratis 
adviesgesprek aan. We hebben con-
tracten met alle zorgverzekeringen. 
Vergoedingen varieren van 75% tot 
100% uit de (basis) verzekering.

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden? 
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Na een positief advies van 
het RIVM kunnen wij onze 
deuren weer voor u openen.
In overleg met onze mond-
zorgkoepels hebben wij 
maatregelen getroffen. 
Onze praktijk is weer op een 
verantwoorde wijze open 
voor reguliere mondzorg.

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 

ac
tie

7 VESTIGINGEN: ALMERE  •  AMSTERDAM  •  ARNHEM  •  BREDA  •  CAPELLE AD IJSSEL  •  EINDHOVEN  •  HELMOND
VLOER HET ZELF CAPELLE A/D IJSSEL LYLANTSE BAAN 3, INDUSTRIETERREIN CAPELLE XL, TEL. 010-264 01 10 WWW.VLOERHETZELF.NL

PVC TRAPRENOVATIE
COMPLETE TRAP 13 TREDEN

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

395,-
incl. BTW

LAMINAATstunt
DIV. RESTPARTIJEN
LAMINAAT, PVC EN
HOUTEN VLOEREN

Nu vanaf

per m² incl. BTW

9,95

STUNT
prijzen!

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

KLIKLAMINAAT
LANDHUISDELEN

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

per m² incl. BTW

9,95
Normaal € 24,95 nu

TEGEL KLIKLAMINAAT
KRONO IMPRESSIONS, 8 MM DIK

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

per m² incl. BTW

13,95

naar binnen!
haal ‘t voorjaar WIJ ZIJN GEWOON

geopend!*

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl
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“Financieel heb ik geen problemen. Ik 
rij een BMW 520, geen 200 kilometer 
hoor, want ik ben tenslotte 89 jaar. Ik 
ben niet altijd zo rijk geweest, ik kom 
gewoon uit een arme familie. Toen ik 
van de lagere school kwam, wou ik 
naar de mulo, want met dat diploma 
kon je naar de kunstacademie. Mijn 
vader verbood dat en ik moest naar de 
ambachtsschool om een vak te leren. 
Dat duurde twee jaar en dan een baas 
zoeken als machinebankwerker. Maar 
ik ging ‘s avonds naar school, om 
dat mulo-diploma te halen en daarna 
stiekem toch naar de academie.”

Naar Engeland
Toen de oorlog uitbrak had ik verke-
ring, trouwde en begon in de Janne 
Bouwensstraat in Rotterdam Zuid een 
eigen bankwerkerij. Al snel kwam ik 
in aanraking met het verzet en werd 
gevraagd of ik niet naar Engeland 
wilde. Via België en Frankrijk kwam 
ik in Engeland en kreeg daar een spe-
ciale opleiding. Daarna ben ik gedropt 

in Nederland en moest proberen goede 
vrienden te worden met mensen van 
de Kriegsmarine.”

Waalhaven
“Doordat ik redelijk Duits sprak en 
goed accordeon kon spelen, zag ik 
kans op de duikbootbasis hier in de 
Waalhaven vrienden te worden met de 
hoogste officieren. Met tekeningen die 
ik ondertussen van de basis gemaakt 
had, moest ik terug naar Engeland. 
De mensen daar waren enthousiast en 
wilden graag meer, daarom werd ik 
opnieuw gedropt in Nederland. Mijn 
moeder wist niet beter, of ik woonde 
en werkte gedurende mijn afwezigheid 
in België.
De derde keer thuis ging het fout. Ik 
kreeg een seintje dat verraden was 
dat ik een wapen had. Ik heb me toen 
de hele dag rot staan vijlen en slijpen 
om van mijn revolver een sigaretten-
aansteker te maken. Had je die Duitse 
officier moeten zien kijken, toen ik 
hem tegen mijn hoofd hield en er een 

vlammetje kwam. Maar ik moest wel 
maken dat ik weg kwam.”

Dwars door mijn buik
“Tegen het eind van de oorlog, de ge-
allieerden wilden de Rijn in Duitsland 
oversteken, moest ik aan de overkant 
gaan kijken hoe en waar de Duitsers 
zaten. In burgerkleding met een oude 
motorfiets ben ik in het donker met 
een klein bootje over de Rijn gezet en 
ging op weg. Op een gegeven moment 
werd ik gezien en moest stoppen. Toen 
ik hard weg reed, begonnen ze na-
tuurlijk te schieten. Ik werd verschil-
lende keren geraakt en een kogel ging 
dwars door mijn buik. Hoe ik terug 
gekomen ben weet ik niet, maar toen 
ik bijkwam lag ik in een ziekenhuis 
met Canadese verpleegsters.”

Nederlands Indië
“Eenmaal weer opgeknapt ben ik in 
het leger gebleven en tekende, omdat 
mijn huwelijk was stukgelopen, voor 
Nederlands Indië. In mijn vrije tijd 
studeerde ik daar voor meester in de 
rechten en werd officier bij de krijgs-
raad. Het enige probleem om meester 
in de rechten te worden was dat ik 
Latijns moest leren. Maar daar kwam 
ik goed door. Ik leerde een aantal 
spreuken uit mijn hoofd en als de 

examinator iets in die richting vroeg, 
lanceerde ik als antwoord zo’n spreuk. 
Waarschijnlijk vaak goed geraden, 
want hij vond het fantastisch. Daar, in 
Indonesië leerde ik ook mijn tweede 
vrouw kennen. Zij was 1e luitenant bij 
de krijgsraad, toen ik nog 2e luit was.”

Buurjongen
“Nu, bijna vijftig jaar later, is zij 
gestorven en ik zit hier alleen in Oud-
dorp. De dokter zegt dat het beter is 
dat ik terug ga naar Lekkerkerk. Mooi 
verhaal denk je zeker, helaas niemand 
in de hele wereld die het gelooft.”
“Waarschijnlijk niet, maar ik ben de 

enige op de wereld die dat verhaal wel 
gelooft. Ik zal je nog wat vertellen. Je 
eerste vrouw heette Gré H. Die hoge 
Duitser, commandant op een duik-
boot, heette Ewi en die speelde ook 
accordeon en je tweede vrouw was 
Connie.” Waarschijnlijk voor het eerst 
in zijn leven wist ome Wim, want zo 
noemde ik hem in mijn jeugd vanwege 
het leeftijdsverschil, niets te zeggen. 
“Ik ben Casper, je oude buurjongen 
van Eemstein 24.”

Cas Driesen
caslaurie@hotmail.com

De Rotterdamse Soldaat van Oranje
Zomer 1997, we wandelen over het Noordzee Bungalowpark in 
Ouddorp en op Haringvliet 73 is een woning te koop. De eigenaar 
is kunstenaar, exposeert en verkoopt aan huis. Vanwege mijn 
opleiding op de Academie voor tekenleraar en als leraar grafi-
sche technieken wordt hij enthousiast tijdens ons bezoek; we 
krijgen koffie en hij begint te vertellen.

Duikbootbasis Waalhaven, net na de oorlog in 1949 (foto: Anefo/Nationaal Archief)

Vooral het jaar 1944 bracht veel el-
lende. Na de spoorwegstaking van 17 
september volgde er op 10 november 
een grote razzia. De Grüne Polizei 
zette in alle vroegte de straten af en 
sleepte de mannen de huizen uit voor 
zogenaamde arbeid in Duitsland. 
Hiermee begon de ellende ook in 
onze parochie pas goed, In de meeste 
huisgezinnen zat men nu zonder man 
of vader.

Honger
De verslagenheid was groot: geen 
licht, geen kolen, geen eten en nu ook 
zon der mannen. Maar het ergste van 
alles was de honger. Van ‘s morgens 
vroeg tot ‘s avonds laat stond de pasto-
rie vol huilende en hongerige mensen.

Geen rust meer
Pastoor Nillesen kocht bij verschil-
lende gelegenheden aardappelen en 
vlees in om de mensen te helpen. Er 
kwam een bureau voor interkerkelijk 
overleg, het I.K.B., waarin alle kerken 
tezamen probeerden de honger te 
bestrijden. Pater Wester werd hiervan 
secretaris en sindsdien had hij geen 
rust meer. Het secretariaat kwam op de 

pastorie. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s 
avonds laat kwamen drommen mensen 
om geholpen te worden.

Karnemelk
Pater Wester werd door de Rotterdam-
se Zuivelcentrale ook aangesteld over 
het beheer van alle karnemelk van de 
Melkfabriek D.W.Z. te Rotterdam. Dat 
was de voormalige Sterovitafabriek 
onder de ‘Luchtbrug’, Hierdoor stond 
dagelijks 20.000 liter karnemelk tot 
zijn beschikking om te verdelen. Van-
uit de Beukendaal werden eethuizen 
opgezet over heel Rotterdam:,Zuid: 
Dalweg 1, Spes Bona aan de Enk, 
gymnastieklokaal aan de Strevels-
weg, het Clemenshuis te Charlois, Te 
Katendrecht, op de Heyplaat enz...De 
hulpverlening kende geen grenzen. 
Vanuit de Beukendaal werd ook 
gezorgd voor uitzending van kinderen 
naar boeren, voor onderduikers, voor 
de bisschoppelijke hulpactie enz...

Steunpilaar
Op de foto bij dit verhaal staan namen 
van onderduikers op een steunpilaar in 
de nok van de toren die tijdens de oor-
logsjaren in het bovenste gedeelte van 

de toren van H.Kruisvindingkerk aan 
de Beukendaal 2 te Rotterdam hebben 
ondergedoken gezeten.
Er is bij ons heel weinig bekend 
waarom deze mensen, J.de Rie 31 jaar, 
Pater Waldram 30 jaar en Broeder Ant 
Tijnnissen 37 jaar, daar hun oorlogsja-
ren hebben moeten doorbrengen. 

‘Fritz’
Alleen is bekend dat pater Waldram 
zijn steentje bij droeg, vooral na de 
spoorwegstaking was hij sterk bij de 
illegaliteit betrokken. Als aalmoeze-
nier stond hij in kontakt met de K.P. 
de ondergrondse verzetsorganisatie. 
Tenslotte moest hij zelf ook onderdui-
ken en in burger rondlopen onder de 
naam ‘Fritz’.

Drie heren
Misschien zijn er nog oud Rotter-
dammers die deze drie heren hebben 
gekend of kinderen van oud Rotter-
dammers die verhalen hebben gehoord 
over deze drie mensen zodat wij er nog 
eens achter komen wie zij waren en 
wat men allemaal heeft gedaan.

Wil van der Pluijm
w.p.vd.pluijm@freeler.nl

Hulpverlening vanuit de Kruisvinding
Gedurende de hele oorlog werd vanuit de pastorie daadwer-
kelijke steun ver leend om het oorlogsleed zoveel mogelijk te 
verzachten.

Steunpilaar met namen in de Breepleinkerk
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twijfelaars

 Kortingsactie alleen geldig op 17 en 18 mei 2019 en alle andere kortingsacties zijn uitgesloten

EN GRATIS BEZORGD EN GEPLAATST

ALLEEN IN DE WINKEL EN PER TELEFOON14, 15 en 16 Mei 2020 krijgt u 10 % Korting

WHIRLPOOL FWG 71484
Wasautomaat
 Energieklasse A+++ -10%
 7 Kg. Was capaciteit
 Eenvoudige bediening met 

duidelijk display
 1400 Toeren centrifuge
 Restvocht percentage 53%
 Resttijd indicatie
 Water lekkagebeveiliging
Afmetingen H x B x D         
  84,5 x 59,5 x 63 centimeter          
Van 399,00 nu voor...

386,00

359,00 404,00

WHIRLPOOL 
FTNL CM118XB
Condens Wasdroger
 8 KG Wasgoed capaciteit
 Condensdroger E-klasse B
 Reverserende R.V.S.
Trommel met sensoren
 15 Programma ‘s
 Uitgestelde starttijd
Afmetingen  H x B x D               
84,5 x 59,5 x 60 centimeter
Van 429,00 nu voor...

WHIRLPOOL WFC3B+26
Afwasautomaat
 Energieklasse A++
 capaciteit 14 Couverts
 Eenvoudige bediening met 

duidelijk display
 Resttijd indicatie
 Uitgestelde starttijd—24u
 Luxe RVS Uitvoering
 Verstelbare bovenkorf
Afmetingen H x B x D         
  85 x 60 x 60 centimeter
Van 449,00 nu voor…

WHIRLPOOL W 7812 OX
Koel/Vries Combinatie  A++
 Netto 338 Liter inhoud
 Koelgedeelte 234 Liter
 Vriesgedeelte 104 Liter
 Digitaal display
 Volledige No Frost kast
 Kleur Optic RVS
 Ook in wit leverbaar voor 

499,00 min 10% = 449,00
 Invriescapaciteit 10Kg/24h
Afmetingen H x B x D                                                     
191,2 x 59,6 x 67,8 centimeter
van 549,00 nu voor...   494,00

OP ALLE WHIRLPOOL APPARATEN

Deze winkelprijzen dus alleen in onze Winkel
en bij telefonische bestellingen - Niet via de Website

Kortingactie alleen geldig op 14, 15 en 16 mei 2020 en alle andere kortingsacties zijn uitgesloten  

Middenbaan noord 132
3191 EL HOOGVLIET

Telefoon : 010 4160464

Geachte Klant
Arnold Aijkens neemt uw en onze 

gezondheid uiterst serieus.
Wij doen er dan ook alles aan om 
verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen. Hiervoor houden 
wij de richtlijnen van het RIVM 

aan, maar we doen er echt alles 
aan om de service zoals u die van 
ons gewend bent tot uitvoering te 

brengen. Dus alle apparaten 
worden bezorgd en aangesloten 
op de door u aangewezen plaats, 
en alle oude apparaten worden 

met uw toestemming afgevoerd.
In de winkel voeren wij een 
deurbeleid, waardoor er iets 
langere wachttijden kunnen 

ontstaan. wij verzoeken u alle 
aanwijzingen van ons personeel 
op te volgen. onze dank hiervoor!



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser  Dinsdag 12 mei 2020    pagina 11   

10 mei 1940. Ik ben 5 jaar en woon 
met mijn vader, moeder en twee jaar 
jongere broertjes tweehoog in de Lijn-
baanstraat, op een steenworp van het 
Rotterdamse Stadhuis. In het grauwe 
ochtendlicht is een gezoem hoorbaar. 
“Het is oorlog”, zegt mijn vader tegen 
mijn moeder. Het geluid is van Duitse 
vliegtuigen, die parachutisten boven 
het vliegveld Waalhaven droppen. 
Wat is oorlog? In mijn kinderlijke 
fantasie zie ik van twee kanten een 
horde schreeuwende mensen de straat 
inlopen, die elkaar met knuppels te 
lijf gaan.
In de volgende dagen worden we vaak 
opgeschrikt door luchtalarm. In de 
benedenwoning naast ons woont mijn 
grootmoeder met nog enkele zoons 
en dochters van haar grote gezin. Ik 
herinner me dat we bij een van de 
bombardementen daar allemaal languit 
in de gang liggend dekking zoch-
ten. De lamp schudde heen en weer. 
Tijdens het tumult werd er aangebeld 
en bij het openen van de deur doken 
nog twee mensen naar binnen. Andere 
keren schuilden wij bij de nonnen in 
het klooster Sint Lucia, op de hoek 
van de Lijnbaanstraat en de Aert van 

Nesstraat, of in de Groote Schouwburg 
op de andere hoek van de straat. Bij 
het grote bombardement van 14 mei 
zochten we onze toevlucht in de kel-
der van de Groote Schouwburg. Daar 
zaten we angstig bijeen, wachtend op 
het signaal veilig.

Overstuur
Toen dit had geklonken kwamen we 
uit onze schuilplaats en liepen in de 
richting van de Kruiskade. De soldaat 
die in de straat stond toen we naar 
de Groote Schouwburg renden lag 
nu – waarschijnlijk dood – onder een 
deken. Aan het eind van de straat had 
mijn oom een waterstokerij. Mijn 
broertje speelde daar met een bootje in 
een grote teil met water, zich nergens 
van bewust (naderhand heb ik be-
grepen dat die teil daar stond om een 
eventueel beginnende brand te bestrij-
den). Ikzelf had de uitbouw van hotel 
Atlanta op de hoek van de Coolsingel 
en de Aert van Nesstraat in brand 
zien staan en gezien dat in de verte, 
aan het andere einde van de straat, de 
vlammen uit de gevels sloegen. Ik was 
danig overstuur en huilde.

Boterhammen
Wij liepen terug naar het klooster Sint 
Lucia. Daar stonden vrachtauto’s klaar 
om ons in veiligheid te brengen. Het 
was inmiddels schemer geworden. In 
de laadruimte van de wagen waar ik 
werd ingetild lagen matrassen. Het 
zeildoek achter werd neergelaten, de 
wagen ging rijden en ik viel in slaap. 
Toen ik wakker werd waren wij op 
de Aelbrechtskade. Daar werden wij 
voorlopig bij meelevende stadgenoten 
ondergebracht. Ik herinner mij dat ik 
sliep op twee tegen elkaar geschoven 
fauteuils. Beneden aan de Aelbrechts-
kade waren pakhuizen, waar het 
Rode Kruis boterhammen voor ons 
klaarmaakte. Wij zijn daar een of twee 
nachten geweest en verhuisden toen 
naar een woning in de Van Duylstraat 
in de wijk Bospolder-Tussendijken. 
Na korte tijd konden mijn ouders een 
woning huren in de Witte van Haem-
stedestraat, waar ik mijn verdere jeugd 
heb doorgebracht.

Puinhopen
Na het bombardement van 14 mei 
is mijn vader op de fi ets, met mij 
achterop, teruggegaan naar waar wij 
gewoond hadden. Het was één grote, 
stoffi ge puinvlakte. De achtergevel 
van ons huis stond nog gedeeltelijk 

overeind en aan de muur van wat 
eens de keuken was geweest hing 
nog een teiltje. Wij klommen over de 
puinhopen. Op de plaats waar mijn 
grootmoeder van vaders kant – zijn 
moeder dus – had gewoond vond mijn 
vader nog wat door de grote hitte sa-
mengeklonterde zilveren rijksdaalders, 
en ook een aantal zwartgeblakerde 
zilveren theelepeltjes. Deze laatste 
hebben wij nog jaren thuis gebruikt.
Lange tijd heb ik niet begrepen hoe 
het met het bombardement in de 
meidagen van 1940 zat. Men had 
het altijd over het bombardement 
van 14 mei, terwijl in die dagen toch 

herhaaldelijk het luchtalarm afging en 
wij dekking moesten zoeken. Pas uit 
het indrukwekkende standaardwerk 
‘Rotterdam tijdens de Tweede Wereld-
oorlog’ van J.L. van der Paauw ben 
ik te weten gekomen dat Rotterdam 
van 10 tot en met 14 mei twintig keer 
gebombardeerd is, namelijk tien keer 
door de Luftwaffe, vijf keer door de 
ML (Militaire Luchtvaart) en vijf keer 
door de RAF.

Jan van Zijst
Kempenaar 51
2991 PH Barendrecht
j.van.zijst@gmail.com  

 Herinneringen aan de meidagen 1940   
Het is nu 80 jaar geleden dat ik het begin van de Tweede Wereld-
oorlog als volgt meemaakte.

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

 1970  Koninginnekerk hoek Goudsesrijweg met Boezemstraat met de beide torens nog � er overeind, singel boven is de Boezemsingel met links de Spiegel-
nisserkade, water onder is de Boezem.(C)Roel Dijkstra-Vlaardingen - Foto Bart Hofmeester

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl
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CBR-oogartskeuring en het coronavirus
  Voor het verlengen van uw rijbewijs heeft u een brief ontvangen van het CBR waarin staat dat u 
door een onafhankelijke oogarts aanvullend gekeurd moet worden. Mogelijk hebt u te maken met 
maculadegeneratie, glaucoom of staar, ziet u minder dan gemiddeld of hebt u al langer dan tien jaar 
diabetes. Maar waar kunt u nu nog terecht? Vanwege het coronavirus zijn er momenteel minder oog-
artsen beschikbaar voor rijbewijskeuringen. Bij De Hesse Optiek & Oogzorg werken wij volgens de 
RIVM-richtlijnen (COVID-19) en kunt u wekelijks terecht voor de CBR-oogartskeuring. Met ons team 
van specialisten en onze kennis van de CBR-eisen helpen wij u graag. Bel direct voor een afspraak: 
010-2361939 (di t/m za).
Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg. P.Buckplaats 31, 30169BZ Rotterdam. Direct naast 
metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Digitaal indienen via Zorgdomein. info@dehesse.nl – www.
dehesse.nl

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk 
gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen 
over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt 
de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de 
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of 
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met 
oude sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren miniatuurtjes in de kast, 
zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. 
Bezoek eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij 
MPO/Heritage op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende 
taxatie. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer 
informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op 
een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelob-
jecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat 
is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke don-
derdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoorde-
len, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.   

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

 Zaterdagen 16 en 23 mei

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Op-
tiek & Oogzorg
  Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw 
rijbewijs. Keuringsdagen oogarts: 16 en 23 mei. Kosten: €85. Keu-
ringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069BZ 
Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdo-
mein. Corona-maatregelen. Op afspraak: 010-2361939 (di t/m za)

    Elke woensdag

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

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar 
kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak 
tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie 
weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 
030-6063944.   
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Edjo Frank

een joodse erfenis

Een joodse erfenis veroorzaakt

“een giftig mengsel van geld, 
verleiding en intrige”

de in Rotterdam opgegroeide auteur 
Edjo Frank situeerde deze roman voor 

een deel in het Rotterdam 
van 1935-1939 en de jaren '70    

Paperback, 316 pagina’s Ì 21,95
Te koop bij de (online- ) boekhandel 
en via www.insperience-uitgeverij.nl

ISBN 9789081705721

Het schitterende, statige monument is 
in 2019 geheel gerenoveerd en voldoet 
aan alle eisen van tegenwoordig. Alle 
appartementen worden gesto�eerd 
verhuurd. Aan de achterzijde van het
complex treft men een gemeen-
schappelijk terras aan. 

Leckstaete ligt op fietsafstand van 
de molens van Kinderdijk en op loop-
afstand van een winkelcentrum. 
Parkeren kan geheel op eigen terrein.

Meer informatie kunt u vinden 
op www.mokervastgoed.nl
of neem hiervoor rechtstreeks 
contact op met dhr. N. van Rekom.
Telefoonnummer: 06 202 66 012
E-mailadres: niels@mokervastgoed.nl

In het voormalige gemeentehuis zijn 10 comfortabele appartementen te 
huur. Deze gesto�eerde en zelfstandige appartementen zijn tussen de 55 en 
65 m2 groot. U heeft een eigen woonkamer, keuken, slaapkamer en
badkamer tot uw beschikking. 

Levensloopbestendig en toch voor 
jong én oud. Wonen met karakter 
dat is Leckstate!

MMMMMMMMMMMMMMMMM

Luxe appartementen
te huur in Nieuw-Lekkerland

Nog enkele luxe
(senioren) appartementen

te huur in
Rotterdam-Kralingen!

Voor meer info:
www.buitenhuysappartementen.nl

OUD-ROTTERDAMMERTJES

0180
619 411

bandjeverstandje.nl

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

voorraad

>3.000
24 uursservice

HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 6,985 kilo

De
Echte Malta’s
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Rotterdam Crooswijk in de 20e 
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prach-
tig 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.

Rotterdam Beijerlandselaan 
Groene Hilledijk in de 20e eeuw
In de Beijerlandselaan en Groene Hil-
ledijk bevindt zich van oudsher een 
concentratie aan winkels, de Winkel-
boulevard 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 wande-
ling door Blijdorp, Provenierswijk, de 
Agniesebuurt en Bergpolder. Onder-
weg passeren bekende gebouwen en 
winkels en brengen foto’s herinneringen boven aan het Sophia 
Kinderziekenhuis of het Sportfondsenbad in de Van Maanen-
straat. Een leuk naslagwerk voor wie vroeger of nu in de wijk 
woonde of interesse heeft in dit stukje Rotterdam.

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:

Rotterdam Delfshaven Schie-
damseweg 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.

Rotterdam Feijenoord Noorder-
eiland 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 verkeersverbin-
dingen 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 Rotterdam-
mer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

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 boerde-
rijen 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!

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 fotoherin-
neringen aan onder andere de groen-
tenmarkt 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!

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 bijzon-
dere geschiedenis, mogelijk gemaakt 
door havenbaronnen die de arbeiders betere woonomstandig-
heden gunden. Op foto’s zijn bekende plekjes uit de wijk terug 
te zien en komen de gedenkwaardige momenten van afgelopen 
eeuw naar voren.

Rotterdam Bloemhof in de 20e 
eeuw
De wijk Bloemhof ligt in de deelge-
meente 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 € 14,95

€ 14,95
€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95 € 14,95 € 14,95

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

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

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

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

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

Rotterdam Bloemhof 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                                                             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.

Duik nu in de geschiedenis 
van de Rotterdamse wijken!
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Zit u lekker met een bak 
koffie en de Oude Rotterdam-

mer? Genieten toch? 
Het zijn van die kleine 

dingen die ons blij maken. 

Kris Wynia

Door corona kunnen wij de 
oma’s en opa geen knuffel. 

Hou vol blijf sterk 

van Milan Lange

Wij snappen dat u het 
in deze tijd zwaar heeft door 
alle Corona maatregelen en 
u uw kleinkinderen niet meer 

kunt knuffelen. 

Echt veel sterkte 
xoxo Lieke Lange

Lieve meneer of mevrouw,
Wat fijn dat u dit leest.

Ik doe u namelijk heel graag 
de warme groeten.

Hou vol, 
ouwe Rotterdammert! ;) 

Tot snel 
Liefs, Suzanne

Vriend, makker, gabber, 
kameraad, kornuit! 

We moeten nog even volhouden 
voordat we samen onze uitjes, 

gesprekken en het drinken 
van een biertje weer kunnen 

oppakken! 
Ik kijk er nu al naar uit. Tindo

Oud is niet overbodig. 

Oud is niet geweest. 
Oud is ervaren. 
Oud is een feest. 

Oud Rotterdammer worden 
nog het meest! 

- Dim

Rotterdammerts geven nooit op. 
Blijf gezond! 

Namens alle mensen uit de horeca tot snel!

Rien (Marinus) Bothof

Opa gefeliciteerd, 

hoop dat we snel weer ff een 
balletje kunnen trappen. 

Liefs Julian en ook een dikke 
kus van mama.

Wilt u ook 
een tegeltje 
plaatsen?

Wilt u ook een tegeltje 
plaatsen om iemand te fe-
liciteren, een hart onder de 
riem te steken of gewoon te 
laten weten dat u aan haar, 
hem of hen denkt? Stort dan 
50 euro (Max 125 letterte-
kens per tegel) op rekening 
NL80INGB0004220893 te 
name van De Oud-Rotter-
dammer en neem contact op 
met Sylvia. 
Zij is te bereiken op 
       0180-820244.

Tegeltje voor Felicitatie, Sterkte of Zomaar dat we aan u denken!

Steun 
De Oud-Rotterdammer 
in deze moeilijke tijden

Maak een bijdrage naar keuze over naar 
NL80 INGB 0004 2208 93 t.n.v. De Oud-Rotterdammer

De OudDe Oud
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Rotterdam vanuit de 
wolken

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

De Tweede Wereldoorlog in 
honderd foto’s

Dit boek is een nationaal project in het 
kader van 75 jaar Vrijheid. Inwoners 
van Nederland zijn uitgenodigd hun 
meest aansprekende foto’s uit de oor-
logstijd te kiezen. Daarmee is het boek 
samengesteld. Omdat vooral beelden zichtbaar en voorstelbaar 
maken wat is gebeurd. Het boek telt 144 pagina’s en is eind 
april uitgekomen.

Stroopsoldaatjes tegen corona

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

Voor vijf stuks

.

Bestelbon ‘t Winkeltje

Carl Emil Mögle . Fotograaf te 
Rotterdam 1885-1910

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

Kejje da nie horih dan 
Een nieuw boekje van schrijver 
Herco Kruik over de Rotterdamse 
taal met 500 uitdrukkingen, zegs-
wijzen 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.

Cocky, verzetsheldin uit Rot-
terdam

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.

Het korps de baas

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

Poffen

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

Kanjer

Het verhaal over het tumultueuze leven 
van zangeres Rita Young uit Vlaar-
dingen. Al vijftig jaar treedt zij op en 
ze stond op het podium met bekende 
sterren als Ben Cramer, Lee Towers en 
Saskia en Serge. Ook organiseerde zij 
het Vlaardingse Songfestival waar ze veelbelovende talenten 
als Marco Borsato en Frans Bauer een kans gaf. Lee Towers 
noemde haar ‘een kanjer’.
Rein Wolters schreef een boek over deze veelzijdige vrouw, 
die als zwemjuf ook duizenden kinderen leerde zwemmen. Het 
boek verscheen ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag.

€ 39,95
€ 22,95

€ 10,00

€ 22,50 € 7,50
€ 19,99

€ 29,95 € 24,95 € 15,95

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:  

Ja, ik bestel:
De laatste havenbaron .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     27,50
Rotterdam vanuit de wolken (leverbaar vanaf half mei)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     39,95
De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s (leverbaar vanaf eind april) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     22,95
De laatste havenbaron .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     27,50
Stroopsoldaatjes tegen corona, vijf stuks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €    10,00
Carl Emil Mögle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     22,50
Kejje da nie horih dan?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     7,50
Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     19,99
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     29,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     24,95
Kanjer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     15,95
Mevrouw Breek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     20,00
Rotterdamse Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     8,95
Voor altijd Rotterdam  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     29,99
Klauwe uit de mouwe (theedoek)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,95

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Vollebregt Brommobiel
Edisonlaan 30, 2665 JC Bleiswijk
010 - 521 92 18, info@vollebregtbrommobiel.nl aixam.nlvollebregtbrommobiel.nl

Gelukkig standaard ABS op ál
onze EMOTION-modellen

ONZE WOLF IN SCHAAPSKLEREN.
Wolfsgrijs vanaf €14.599,-

BLOEDMOOI MONSTER.
Bloedrood vanaf €16.499,-

MET JE HOOFD IN DE WOLKEN.
Hemelsblauw vanaf €15.999,-

Gratis haal- en brengservice 
voor onderhoud en verkoop

Gratis demonstratie op locatie

Gratis levering op locatie
van uw nieuwe of gebruikte brommobiel

1,5 meter afstand

RIVM Volgens de richtlijnen van het RIVM

Ook onze nieuwe EMOTION-modellen worden GRATIS bij u thuis bezorgd.
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in het magazijn vulde ik een grote 
krat met de flessen, sjouwde deze 
weer naar de bus om de lege plek-
ken te vullen. Als Cor Mosterdijk 
en ik dit samen deden, noemde ik 
op wat er op het briefje stond en 
gooide Cor de flessen naar mij toe 
en ik deed deze in de grote krat. Hij 
vond het een uitdaging de flessen 
zo onhandig mogelijk naar mij toe 
te gooien, zodat het bijna onmo-
gelijk was deze op te vangen. De 
flessen kwamen als een boemerang 
op mij af. Het is altijd gelukt deze 
op te vangen, zodat we nooit één 
fles hebben gebroken.’’
En: “Cor Mosterdijk had twee 
winkelpandjes aan het pleintje in de 
Eelkmanstraat, aan de achterzijde 
grenzend aan de Rollostraat. Eén 
winkel was in gebruik voor de ver-
koop van levensmiddelen. De ander 
was aan de voorzijde geblindeerd 
en werd gebruikt als magazijn. Aan 
de achterzijde was ook de ingang 
naar de woning boven de winkels, 
waar Cor Mosterdijk met zijn gezin 
woonde. Achter de winkel stonden 

de bezorgwagens geparkeerd, alles 
kon toen nog onbewaakt buiten 
staan.”
Verder: “Eén keer, gelukkig in een 
schoolvakantie, was Cor zo ziek 
geworden dat hij niet kon werken, 
dus moest ik het karwei in m’n een-
tje klaren. Het werd die dag heel 
laat, maar ik heb alle klanten toch 
kunnen bedienen. De volgende dag 
was mijn maatje beter genoeg om 
weer samen op pad te gaan.”

Scheepstoeter
“In de Wielewaal moest op een ge-
geven moment de bestrating open 
om draden voor kabeltelevisie in te 
graven. Daardoor konden wij met 
de bus niet in alle straten komen. 
Om toch de klanten te kunnen be-
dienen, parkeerden we aan de kop-
se kant van de opgebroken straten. 

Met een scheepstoeter lieten we de 
klanten weten dat we er waren. Dat 
had als voordeel dat de huisvrou-
wen nu bij ons aan de wagen hun 
boodschappen kwamen kopen. En 
als er diverse buurvrouwtjes om je 
heen stonden, zat je midden in de 
gezellige klets- en roddelpraatjes. 
Natuurlijk waren er ook klanten 
niet thuis en dan moesten we langs 
de deuren om te kijken of er een 
bestelling in de gang stond. Dat 
was best vervelend, want je moest 
soms door het rulle zand om de 
voordeur te bereiken.
In sommige straten was alleen een 
smalle strook opgebroken en kon-
den we nog net op het midden van 
de straat rijden. Een enkele keer 
zakte een wiel in het naastgelegen 
zand en dan kregen we de kar 
slechts met grote moeite weer op de 

bestrating. Eén keer schommelde 
de aanhanger zo hevig dat er enkele 
kratten van het dak vielen. Dat was 
een vervelende schadepost.”

Koffieadressen
“We hadden in de wijk enkele 
koffieadressen. De ene keer slurpte 
je je bakkie direct leeg en ging 
je verder, de andere keer bleef je 
wat langer kletsen bij de klant. De 
melkwagen stond dan gewoon op 
straat, zonder dat hij leeg werd 
gejat. Soms dronk ik mijn koffie 
of glaasje fris snel op en ging 
ik verder terwijl Cor nog zat te 
kletsen. Ik vond het dan leuk zo 
snel mogelijk de volgende klanten 
te helpen, zodat ik, als Cor weer 
aanhaakte, een heel stuk verder was 
of zelfs al in een volgende straat 
aan het bedienen was.
Tegen kersttijd hadden de klanten 
veel meer boodschappen nodig en 
werd het altijd laat, zeker op vrij-
dag en zaterdag waren we bezig tot 
half 10 voordat de dagtaak erop zat. 
Het was niettemin een gezellige en 
leuke afsluiting van de werkweek.
Na mijn schoolperiode op het voor-
gezet onderwijs kwam ik terecht in 
het bedrijfsleven en was er minder 
tijd om nog melkboerenknecht te 
spelen. Ook de schoolvakanties 
waren voorbij. Cor is uiteindelijk 
gestopt met zijn melkwijk en is alle 
dagen in hun levensmiddelenzaak 
gaan werken. Ik heb, samen met 
Cor, heel fijne jaren gehad langs 
de deuren van al die klanten. Ook 
ontzettend veel gelachen en ik kijk 
met veel plezier terug op een vak-
gebied dat jammer genoeg verleden 
tijd is.”

Verhalen van broodbezorgers 
en melkboeren blijven van harte 
welkom; het liefst met foto’s. Toe-
zenden kan via e-mail reinwol@
outlook.com of schriftelijk aan 
‘Bakkers en Melkboeren’ t.a.v. 
Rein Wolters, Uiterdijk 106, 3195 
GK Pernis-Rotterdam. Het is de be-
doeling eind dit jaar een boekwerk 
over de twee verdwenen beroeps-
groepen te presenteren.
Reacties: reinwol@outlook.com

Dit is het derde en laatste deel van het ‘melkboeren-avontuur’ van Arnold Sitskoorn, die ook 
in de twee voorgaande edities al verslag deed van zijn belevenissen als melkboerenhulpje in 
de Wielewaal.

Arnold: “Achter de VW-bus hing 
een aanhanger, gevuld met allerlei 
melkproducten in de bekende glazen 
flessen en bovenop de aanhanger 
een rek met kratten bier en voorraad 
melk. Ook kratten met lege flessen 
kregen een plek op het dak.
Aan het eind van de dag werden bus 
en aanhanger aangevuld. Alle soorten 
limonade schreef ik op een briefje en 

Melkboer Meulendijk be-
zorgde met een glimlach in de 

Riederbuurt. Gegevens van hem zijn 
welkom.

Wielewaal 
open voor kabel-tv (3)

Melkboer Jan van den Bosch had klanten in de Carnissebuurt in Charlois. Wie had hem aan de deur?

Bakker met kar in Horstenbuurt in Zuidwijk. Als u hem herkent, laat het weten. Foto’s verza-
meling Rein Wolters

Cornelius van den 
Broek
Wie was Cornelius, roepnaam 
Kees, van den Broek? Zo rond de 
meidagen schenken we terecht 
extra aandacht aan hen die hun 
leven in de waagschaal stelden 
voor onze vrijheid. Vaak blijkt dat 
ze er vanzelf in verzeild geraakten 
en het uiteindelijk met de dood 
moesten bekopen. 

Kees werd 21 juli 1907 geboren in Heer 
(Limburg). Hij nam dienst bij het Korps 
Mariniers. Na de capitulatie op 14 mei 1940 
werden mariniers ondergebracht bij de 
brandweer en de politie. Voor Kees werd het 
de politie en hij deed tijdens de bezetting 
dienst aan het welbekende politiebureau 
Hoflaan. Als politieman was hij actief lid 
van de verzetsgroep ‘Jos’. Met deze ploeg 
nam hij deel aan diverse acties tegen de 
bezetter.

Onder schot
Kees deed geregeld zijn diensten op de 
rijksweg tussen Rotterdam en Gouda. 
Tijdens één van zijn diensten werd hij 
benaderd door een Duitse soldaat, die hem 
de weg vroeg naar Gouda. Natuurlijk wilde 
Kees dit uitleggen, maar niet nadat hij hem 
eerst dwong zijn pistool af te geven. Hierbij 
hield hij de Duitse soldaat onder schot. 
Eenmaal in het bezit van het vuurwapen 
vertelde hij de soldaat dat hij zonder om 
te kijken alsmaar rechtdoor moest lopen; 
een raad die hij geheel verbouwereerd en 
ongewapend opvolgde.
Kees werd verraden door majoor van de Or-
depolitie, J.C. Tetenburg, die later door de 
ondergrondse op de Hoflaan doodgeschoten 
werd. Hij werd op 28 februari 1945 opge-
sloten in het Oranjehotel in Scheveningen, 
de gevangenis waar diverse verzetsmensen 
bijeen werden gebracht. Als represaille voor 
een aanslag op 5 maart 1945 op een Duitse 
ambtenaar en een Nederlandse SS-er, werd 
Kees van den Broek op 12 maart 1945 om 
10.00 uur gefusilleerd in de Goereesestraat 
nabij de Pleinweg. Hij liet een vrouw en 
drie kinderen achter.

Oorlogsmonument
Ter herinnering is in de Goereesestraat een 
oorlogsmonument geplaatst met de naam 
Treurende vrouw en op 3 mei 1958 onthuld 
door de moeder van een van de gefusilleer-
den. Even verder op de Pleinweg, nagenoeg 
naast het politiebureau Zuidplein, staat nog 
een tweede monument ter herinnering aan 
de twintig gefusilleerden, dat is genaamd 
de Vallende Ruiter; ieder jaar op 4 mei een 
druk bezochte plaats tijdens de dodenher-
denking.

Harry Pruijsten
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Corona en de oorlog
Ik ben van het jaar 1931, dus 89 jaar. 
Ik heb natuurlijk een oorlog meege-
maakt en daar denk ik nu veel aan 
in deze tijd van de coronacrisis. De 
kinderen kunnen nu niet naar school, 
maar wat een hulp krijgen die! Wij 
konden in de oorlog heel veel maan-
den/jaren niet naar school en niemand 
die naar ons omkeek. We moeten nu 
allemaal zo veel mogelijk binnen blij-
ven. Ouders zitten met hun kinderen 
opgescheept en men moet zich bezig 
zien te houden. Wij moesten ook veel 
binnen blijven, want er was ‘s avonds 
een spertijd. Alleen wij hadden geen 
telefoon, radio, televisie enz. Ook 
geen elektriciteit, geen warme kachel, 
dus we zaten in de donker en in de 
kou. Ons gevaar was geen coronavi-
rus, maar bommen en hongersnood. 
Ik mocht met mijn vader mee om 
honderden kilometers met een beladen 
handkar te lopen om bij de boeren te 
bedelen en spullen te ruilen voor eten. 
Alleen, het was in de hongerwinter, 
het vroor en sneeuwde en we hadden 
geen behoorlijke kleding en schoenen. 
Er gingen mensen dood o.a. van de 
honger. Stress en burn-out, nooit van 
gehoord, gewoon keihard doorgaan. 
Nu moeten we binnen blijven. Eten 
hebben we in overvloed en kleding 
hebben we genoeg. De lampen kunnen 
branden en we hebben televisie, zodat 
we van alles op de hoogte blijven. 
Kennissen/familie doen de bood-
schappen. Wij blijven in een heerlijk 
verwarmd huis. Na de oorlog mochten 
we Nederland weer opbouwen. 48 
uur in de week werken waarin een 
halve zaterdag zat. En zaterdagmid-
dag voor 10 cent naar het badhuis. 
Vakantie 14 dagen. Ook mochten we 
18 maanden ons vaderland verdedigen 
voor één gulden per dag. Gelukkig 
kregen we AOW van vadertje Drees 
en we bouwden een pensioentje op. 
Maar de laatste jaren knabbelen ze 
daar ook aan. De pensioenen worden 
al tien jaar niet geïndexeerd en alles 

wordt wel duurder. Als dank krijgen 
we dus minder pensioen. Worden wij 
ouderen getroffen door het coronavi-
rus gaat men beslissen of het nog wel 
de moeite waard is om ons ouderen 
te laten leven. Hebben wij daarvoor 
gewerkt en vele jaren voor bezuinigd?

Ton Warmenhoven
akwarmenhoven@live.nl

Eddy PG
Als Eddy PG het veld opkwam, 
scandeerden de fans: Eddy, Eddy, 
Eddy. Hij stak zijn hand op. Applaus. 
De wedstrijd kon beginnen. Een van 
de meest memorabele wedstrijden was 
tegen Sparta in 1959. Destijds een be-
laden derby en Sparta was landskam-
pioen. Het uitverkochte stadion ging 
er eens goed voor zitten. Het was een 
saaie derby. Kort voor het einde nog 
0-0. Een aanval van Sparta. Een voor-
zet, laag over de grond. Eddy dook op 
de bal. Niets aan de hand, zo leek het. 
Een speler van Sparta liep hard op de 
keeper in. Een opstootje dreigde. Ik 
stond er vlak bij. Een staanplaats in 
vak Y, vlak achter het doel. De zaak 
werd gesust en het spel hervat. Eddy 
schoot de bal uit. Hij maakte in het 
luchtledige een schopbeweging; uit 
irritatie. Zoiets als; Doe es een beetje 
normaal man. De Spartaspelers waren 
al meters van hem vandaan. Een 
snerpend fluitsignaal van de scheids-
rechter. PENALTY!! De scheids-
rechter was Leo Horn, destijds heel 
beroemd. Hij was goed in zijn vak, 
maar ook arrogant, zelfgenoegzaam, 
hautain, verwaand, pedant. A man you 
love to hate. Wat had hij gezien? We 
zullen het nooit weten. Strafschop, 
1-0. Veel woede en verontwaardiging. 
Bij het verlaten van het veld werd 
Leo bedreigd. Bij de uitgang van het 
stadion zag ik zelfs een Feyenoord- en 
Spartasupporter met elkaar op de vuist 
gaan. Uniek voor die tijd. De affaire 
leidde ertoe dat later de spelers via een 
tunnel het veld opkwamen.

Theo van Leest
t.m.vanleest@gmail.com

Oorlogsherinnering
Het moet in 1942 of 1943 zijn ge-
weest, dat in ons gezin een onderdui-
ker werd ondergebracht. Mijn twee 
broers waren naar Duitsland, voor de 
drie dochters in ons gezin kwam er 
dus weer een grote broer bij. Als jong-
ste van negen jaar vond ik het allemaal 
heel spannend. Wij kenden alleen zijn 
voornaam, Jan. Donkere jongen, grote 
ogen, prachtige tanden in een lachende 
mond. Mijn vader had in de kelder, in 
ons huis midden in de stad, een schuil-
plaats gemaakt met een bed, een lamp, 
eten en drinken voor noodgevallen. 
In de mooie kamer, die alleen werd 
gebruikt voor het ontvangen van de 
dokter, pastoor en andere belangrijke 
mensen, hadden wij vloerbedekking, 
toen genoemd gespijkerd tapijt, met 
een bloempatroon. Mijn vader had het 
tapijt losgesneden op patroon, daar 
waar het kelderluik zich bevond. Wij 
kregen allen een taak om bij noodge-

vallen zo snel mogelijk te werken om 
Jan naar zijn schuilplaats te helpen. 
Zodra de bel ging, moest in alle rust 
maar wel snel, de grote leunstoel opzij 
gezet worden, het tapijt teruggeslagen, 
kelderluik open, Jan erin, dan alles te-
rug op zijn plaats en daarna opendoen. 
Mijn vader stond met zijn horloge 
in de hand. Wij oefenden eindeloos 
om zo snel en zacht mogelijk, zonder 
fouten te maken, Jan in zijn schuil-
plaats te laten verdwijnen. Wij kregen 
het prima voor elkaar. Op een dag ver-
dween Jan stilletjes uit ons huis. Na de 
oorlog vond mijn moeder in de kelder 
een boek waarin zijn naam stond. Via 
de pastoor kwam zij bij de moeder 
van Jan terecht en hoorde dat Jan een 
tweelingbroer had. Hij was opgepakt, 
naar Duitsland gevoerd en op de dag 
van de bevrijding was hij samen met 
zijn broer op de Elbe verdronken, toen 
de Duitsers de boot tot zinken brach-
ten. Op het bidprentje stond: Gelijk 
geboren, Gelijk gestorven. Nog lang 
was deze jongen in onze gedachten. 
Beide moeders deelden het verdriet.

Lina Slof-Spruit
Vaasahof 3
3067 DX Rotterdam

Le Coq d’Or
Ik verhaalde diverse keren in De Oud-
Rotterdammer over het vermaarde 
restaurant Le Coq d’Or in de Van 
Vollenhovenstraat. Het restaurant 
was er van midden jaren vijftig tot 
begin 20e eeuw en veranderde toen in 
restaurant De Kip. Dit restaurant was 
geen lang leven beschoren, want zo’n 
drie jaar geleden sloot het de deuren. 
Er meldde zich geen nieuwe uitbater. 
Twee jaar geleden werd ik naar aanlei-
ding van mijn verhalen benaderd door 
een Rotterdamse vastgoedhandelaar, 
die met het pand wilde plannen had. 
Terugbrengen in de stijl van le Coq 
d’Or en daarnaast ook nog eens hotel, 
dus in het pand ernaast. Toen ik een 
jaar na mijn gesprek weer eens langs 
de zaak reed, bemerkte ik dat er nog 
niets was gebeurd. De ramen waren 
geblindeerd en het pand zag er van 
buiten al verwaarloosd uit. Wat zou 
mijn schoonvader, oberkelner in le 
Coq d’Or, dit verschrikkelijk gevon-
den hebben. Een pietje precies, in alles 
voorkomend. Ja, hij zou huilend voor 
het pand hebben gestaan. Ook de eer-
ste eigenaar, de heer Wilthagen, zou 
het verschrikkelijk gevonden hebben. 
Zittend op een stoel bij de ingang, al 
hoogbejaard, vroeg hij aan een klant 
zonder stropdas “Wat komt u doen?” 
“Eten mijnheer.” “Ja, maar niet zo”, 
was het antwoord. Kom daar nu nog 
eens om. Maar wat zou het prachtig 
zijn als een groot Rotterdammer wat 
met dit monumentale pand zou doen. 
Het zal geen Coq d’Or meer worden, 
moet ook niet. Maar dit verwaarloosde 
pand doet afbreuk aan het prachtige 
stukje oud Scheepvaartkwartier.

Jan Dammes
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

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

1-minute film openbaar online
Zoals u weet is het 80 jaar geleden dat Rotterdam gebombardeerd werd. Voor 
mij reden mijn 1-minute-film ‘Zo gaat dat’ openbaar online beschikbaar te 
maken. De film draaide afgelopen januari op het International Film Festival 
Rotterdam. De link naar de film: https://vimeo.com/414458037. Bijgaand een 
afbeelding van de reconstructie van Plan C (ongeveer waar nu station Blaak 
is).

Arjan Brentjes (info@arjanbrentjes.nl)

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

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

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

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

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
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Tel: 0180 – 82 02 70 
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Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  

                  

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

     Handtekening:
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. kostbaarheden; 7. brandstof; 12. ontkenning; 13. groet (Frans); 14. roem; 15. rijksgrens (afk.); 17. betaalmiddel; 19. 
grond bij een huis; 21. muzieknoot; 22. met weinig verstand; 24. amandelspijs; 27. hevig (pittig); 28. bloedvat; 30. gegra-
ven waterbron; 31. pulverig; 32. ontuchtige vrouw; 33. rivier in Utrecht; 35. deel van een huis; 37. prestatie verhogend 
middel; 38. voorjaarsbloem; 41. klein vloerkleedje; 42. rein en schoon; 44. militair hoofddeksel; 46. palmmeel; 47. plaats 
in Friesland; 48. medisch specialist; 49. sprookjesfiguur; 50. vaartuig; 52. koraaleiland; 54. wegbedekking; 56. deel van 
een stad; 58. eilandengroep in de Atlantische oceaan; 61. een zekere; 62. bloedgever; 64. dierengeluid; 65. wandelplaats; 
67. waadvogel; 68. plechtige belofte; 70. graanopslagplaats; 72. jong dier; 73. watersportartikel; 76. plaaggeest; 77. ver-
brandingsrest; 78. levensonderhoud; 79. genoeg gekookt; 81. technische dienst (afk.); 82. nachthemd; 83. dopheide; 84. 
gevangenis; 86. toiletartikel; 87. aantekeningen maken.

Verticaal
1. bekende buurt in Amsterdam; 2. waarnemer (afk.); 3. Europese economische gemeenschap (afk.); 4. taaie grondsoort; 
5. klemtoon (zwaartepunt); 6. aanspreektitel; 7. romanschrijver; 8. schoon en zuiver; 9. naaldboom; 10. gewicht (afk.); 
11. trapauto; 16. de schepper; 18. stuk doek of stof; 20. nachtroofvogel; 21. hertensoort; 23. groot binnenwater; 25. deel 
van een boom; 26. plezier; 27. mislukking; 29. gerechtshof; 32. onvindbaar (vermist); 34. Chinese vermicelli; 36. goede-
renopslagplaats; 37. ernstig; 39. boek met landkaarten; 40. brede diepe greppel voor afwatering; 42. deeggerecht; 43. 
muzikaal oefenstuk; 45. insect; 46. uitroep van schildwacht; 51. Spaanse uitroep; 53. onroerende zakenbelasting (afk.); 
54. handgeklap; 55. stoer en flink; 56. hondachtig roofdier; 57. enigszins koud; 59. tocht of trip; 60. windrichting; 62. uitge-
laten speels; 63. ex-president van Amerika; 66. lokspijs; 67. Oost-Europeaan; 69. erfelijk materiaal (afk.); 71. lang en smal 
stuk hout; 73. lied (zangstuk); 74. bouwafval; 75. fijn licht weefsel; 78. boerderijdier; 80. gordijnstang; 82. onmeetbaar 
getal; 85. Rolls Royce (afk.);

De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op de coronacrisis die ons dwingt zoveel mogelijk binnen te 
blijven en luidde:

Allemaal nog even volhouden

We kregen weer heel veel goede oplossingen binnen. Uit al die inzendingen hebben we vijf prijswinnaars geloot 
die ieder het boek ‘Daar word ik nou effe niet goed van’ met columns van Hans Vos uit 2003 wordt toegestuurd. 
Columns die hij voorlas bij RTV Rijnmond. De prijswinnaars zijn: Ge Laheij, J.H. Jägers, Marian Hordijk, J. de 
Willigen en W.J.S. Plaizier.

Als puzzelprijs voor de puzzel van deze keer hebben we vijf 
exemplaren van het boek ‘Het korps de baas’ van Jan Jacob 
Mekes beschikbaar. Een boek over de geschiedenis van de Rot-
terdamse politie.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat 
uw oplossing voor DONDERDAG 21 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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Horizontaal 1. kostbaarheden; 7. brandstof; 12. ontkenning; 13. groet (Frans); 14. roem; 15. rijksgrens
(afk.); 17. betaalmiddel; 19. grond bij een huis; 21. muzieknoot; 22. met weinig verstand; 24. amandel-
spijs; 27. hevig (pittig); 28. bloedvat; 30. gegraven waterbron; 31. pulverig; 32. ontuchtige vrouw; 33.
rivier in Utrecht; 35. deel van een huis; 37. prestatie verhogend  middel; 38. voorjaarsbloem; 41. klein
vloerkleedje; 42. rein en schoon; 44. militair hoofddeksel; 46. palmmeel; 47. plaats in Friesland; 48.
medisch specialist; 49. sprookjesfiguur; 50. vaartuig; 52. koraaleiland; 54. wegbedekking; 56. deel van
een stad; 58. eilandengroep in de Atlantische oceaan; 61. een zekere; 62. bloedgever; 64. dierengeluid;
65. wandelplaats; 67. waadvogel; 68. plechtige belofte; 70. graanopslagplaats; 72. jong dier; 73. water-
sportartikel; 76. plaaggeest; 77. verbrandingsrest; 78. levensonderhoud; 79. genoeg gekookt; 81. tech-
nische dienst (afk.); 82. nachthemd; 83. dopheide; 84. gevangenis; 86. toiletartikel; 87. aantekeningen
maken.

Verticaal 1. bekende buurt in Amsterdam; 2. waarnemer (afk.); 3. Europese economische gemeen-
schap (afk.); 4. taaie grondsoort; 5. klemtoon (zwaartepunt); 6. aanspreektitel; 7. romanschrijver; 8.
schoon en zuiver; 9. naaldboom; 10. gewicht (afk.); 11. trapauto; 16. de schepper; 18. stuk doek of stof;
20. nachtroofvogel; 21. hertensoort; 23. groot binnenwater; 25. deel van een boom; 26. plezier; 27. mis-
lukking; 29. gerechtshof; 32. onvindbaar (vermist); 34. Chinese vermicelli; 36. goederenopslagplaats;
37. ernstig; 39. boek met landkaarten; 40. brede diepe greppel voor afwatering; 42. deeggerecht; 43.
muzikaal oefenstuk; 45. insect; 46. uitroep van schildwacht; 51. Spaanse uitroep; 53. onroerende
zakenbelasting (afk.); 54. handgeklap; 55. stoer en flink; 56. hondachtig roofdier; 57. enigszins koud;
59. tocht of trip; 60. windrichting; 62. uitgelaten speels; 63. ex-president van Amerika; 66. lokspijs; 67.
Oost-Europeaan; 69. erfelijk materiaal (afk.); 71. lang en smal stuk hout; 73. lied (zangstuk); 74. bouw-
afval; 75. fijn licht weefsel; 78. boerderijdier; 80. gordijnstang; 82. onmeetbaar getal; 85. Rolls Royce
(afk.);

KRUISWOORDPUZZEL

Nico Tempelman
Het zal de lezers van De Oud-Rotter-
dammer ongetwijfeld zijn opgevallen 
dat de sportverhalen die Nico Tempel-
man al jaren voor deze krant schrijft 
er al een tijdje niet meer instaan. De 
reden hiervan is, dat Nico de laatste 
maanden vrij ernstig ziek is (geen 
Corona). Om hem een beetje op te 
vrolijken, is mijn idee, als zijnde een 
jeugdvriend van hem, hem een kaartje 
of een andersoortig berichtje te sturen 
via De Oud-Rotterdammer. Zij zorgen 
dan dat dit bij Nico terecht komt. 
Alvast mijn hartelijke dank hiervoor. 
Post kan naar: De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel onder vermelding van 
‘voor Nico Tempelman’.

Cees van Dijk

Bankbiljetten
Als verzamelaar van oude (niet meer 
geldige) bankbiljetten, wil ik vragen 
wie er nog iets heeft liggen in een la-
tje of een boek. Doet u er niets mee? 

Ik zou er heel blij mee zijn. Biljetten 
van over heel de wereld zijn welkom.

Hans Bruggeling
bruggeling34@zonnet.nl
010-4281993

Familie De Koning gezocht
Ik ben op zoek naar erfgenamen van 
de familie De Koning in verband met 
het overlijden van een familielid. Het 
betreft de volgende personen: Gerrit 
Cornelis, Philippus Abraham en 
Johannes Jacobus Anthonius, Pieter 
Jan Adriaan de Koning of kinderen 
van genoemde personen. Indien je dit 
bericht leest en deze namen bekend 
voorkomen, graag contact opnemen 
met p.vanschijndel32@gmail.com 

Piet van Schijndel

Dansen
Mag ik u lastigvallen met een ant-
woord aan Gerard Cox? Hij vraagt 
zich af wie er nog kan dansen als Fred 
Astaire en Ginger Rogers. Ik kan hem 

van harte het BBC programma Strictly 
Come Dancing aanbevelen. Dat start 
elk jaar in september/oktober. Hierin 
wordt op een hoog niveau gedanst, 
gedurende een maand of drie. Ik hoop 
dat het dit jaar doorgaat (corona), want 
het is beslist een aanrader. Anders kan 
hij het nog terug zien op ‘joe tjoep’.

Bernard Baan
bernardbaan@gmail.com

Zadel
Wie kan mij helpen aan een zadel van 
de firma Bos zadelmakerij uit Hil-
legersberg. Graag een telefoontje naar 
073-6212857.

M. Jansen-Bos
Kruiskampsingel 203
5224 KG Den Bosch

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

Wie schilderde de boerderij?
In de oorlog ’40-’45 zijn evacuees uit Rotterdam bij ons op de boerderij 
geweest. De boerderij heet ‘Eikelenboom’ en ligt in Gendringen, in de Gel-
derse Achterhoek. Na de oorlog zijn de evacuees nog eens bij ons geweest 
en schonken ons als dank een schilderij van de boerderij. Op het schilderij 
staat wel een naam, maar ik kan die niet goed ontcijferen. Meer informatie 
heb ik niet. Ik zou graag in contact komen met familie van die evacuees. Ik 
weet niet of het schilderij door de evacuees is geschilderd of dat zij dat een 
schilder hebben laten doen. Misschien dat een familielid van de schilder zich 
iets herinnert en me op weg kan helpen. Ik zou erg blij zijn met tips.

Theo Giesen, Eikelenboomseweg 7, 7081 HC Gendringen, 0315-681529 
e-mail: tbjgiesen@outlook.com.

  

 
 

 

  

   

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Uitvaart compleet € 3950,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 2995,-

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 
van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.mpo.nl
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Horizontaal 1. kostbaarheden; 7. brandstof; 12. ontkenning; 13. groet (Frans); 14. roem; 15. rijksgrens
(afk.); 17. betaalmiddel; 19. grond bij een huis; 21. muzieknoot; 22. met weinig verstand; 24. amandel-
spijs; 27. hevig (pittig); 28. bloedvat; 30. gegraven waterbron; 31. pulverig; 32. ontuchtige vrouw; 33.
rivier in Utrecht; 35. deel van een huis; 37. prestatie verhogend  middel; 38. voorjaarsbloem; 41. klein
vloerkleedje; 42. rein en schoon; 44. militair hoofddeksel; 46. palmmeel; 47. plaats in Friesland; 48.
medisch specialist; 49. sprookjesfiguur; 50. vaartuig; 52. koraaleiland; 54. wegbedekking; 56. deel van
een stad; 58. eilandengroep in de Atlantische oceaan; 61. een zekere; 62. bloedgever; 64. dierengeluid;
65. wandelplaats; 67. waadvogel; 68. plechtige belofte; 70. graanopslagplaats; 72. jong dier; 73. water-
sportartikel; 76. plaaggeest; 77. verbrandingsrest; 78. levensonderhoud; 79. genoeg gekookt; 81. tech-
nische dienst (afk.); 82. nachthemd; 83. dopheide; 84. gevangenis; 86. toiletartikel; 87. aantekeningen
maken.

Verticaal 1. bekende buurt in Amsterdam; 2. waarnemer (afk.); 3. Europese economische gemeen-
schap (afk.); 4. taaie grondsoort; 5. klemtoon (zwaartepunt); 6. aanspreektitel; 7. romanschrijver; 8.
schoon en zuiver; 9. naaldboom; 10. gewicht (afk.); 11. trapauto; 16. de schepper; 18. stuk doek of stof;
20. nachtroofvogel; 21. hertensoort; 23. groot binnenwater; 25. deel van een boom; 26. plezier; 27. mis-
lukking; 29. gerechtshof; 32. onvindbaar (vermist); 34. Chinese vermicelli; 36. goederenopslagplaats;
37. ernstig; 39. boek met landkaarten; 40. brede diepe greppel voor afwatering; 42. deeggerecht; 43.
muzikaal oefenstuk; 45. insect; 46. uitroep van schildwacht; 51. Spaanse uitroep; 53. onroerende
zakenbelasting (afk.); 54. handgeklap; 55. stoer en flink; 56. hondachtig roofdier; 57. enigszins koud;
59. tocht of trip; 60. windrichting; 62. uitgelaten speels; 63. ex-president van Amerika; 66. lokspijs; 67.
Oost-Europeaan; 69. erfelijk materiaal (afk.); 71. lang en smal stuk hout; 73. lied (zangstuk); 74. bouw-
afval; 75. fijn licht weefsel; 78. boerderijdier; 80. gordijnstang; 82. onmeetbaar getal; 85. Rolls Royce
(afk.);

KRUISWOORDPUZZEL
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ROTTERDAM

ELLEN VERKOELEN 

www.rotterdam50plus.nl

14 mei 1940
De dag die 15 minuten duurde

De dag die een gat in Rotterdam sloeg

De dag die 1308 bommen zag vallen

De dag die 800 mensen doodde

De dag die 5 jaar oorlog en terreur inluidde

14 mei 2020

Herdenken wij de dag die Rotterdam veranderde

Herdenken wij de dag van dit terreurbombardement

Herdenken wij alle slachtoffers van deze oorlog 

Herdenken wij de genocide op mensen

Herdenken wij dat dit nooit meer mag gebeuren

Herdenken wij opdat we niet vergeten

Herdenken wij opdat we liefhebben

De dag die 80.000 mensen dakloos maakte

De dag die 24.000 woningen verwoestte

50PLUS ROTTERDAM

info@50plusrotterdam.nl


	20_de oud-rotterdammer_pag01
	20_de oud-rotterdammer_pag02
	20_de oud-rotterdammer_pag03
	20_de oud-rotterdammer_pag04
	20_de oud-rotterdammer_pag05
	20_de oud-rotterdammer_pag06
	20_de oud-rotterdammer_pag07
	20_de oud-rotterdammer_pag08
	20_de oud-rotterdammer_pag09
	20_de oud-rotterdammer_pag10
	20_de oud-rotterdammer_pag11
	20_de oud-rotterdammer_pag12
	20_de oud-rotterdammer_pag13
	20_de oud-rotterdammer_pag14
	20_de oud-rotterdammer_pag15
	20_de oud-rotterdammer_pag16
	20_de oud-rotterdammer_pag17
	20_de oud-rotterdammer_pag18
	20_de oud-rotterdammer_pag19
	20_de oud-rotterdammer_pag20

