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Boze matroos Kriegsmarine in de tuin
Rond de dagen van april en
mei komen bij veel mensen
herinneringen naar boven
aan de Tweede Wereldoorlog
1940-1945. Zo ook bij Rotterdammer H.C. de Ruijter. Hij
vertelt het volgende verhaal,
dat voor de krant werd bewerkt door Rein Wolters.
“Mijn vader, mr. G.J. de Ruijter, was
vanaf 1925 advocaat in Rotterdam. Hij
had zijdelings een zaak met overbuurman Koring, schuin tegenover
ons huis aan de Mathenesserlaan 480,
op de hoek met de Groshansstraat.
Zakelijk was mijn vader voor hem
verwikkeld in een ambtelijk gevecht
met de gemeente Rotterdam. Koring
baatte een ‘zuurwagen’ uit op het plein
voor station Delftsche Poort. Hiervoor
had hij een vergunning nodig van de
gemeente en dat nam nogal wat tijd
in beslag.
Om de gemeente onder druk te zetten
had hij de hulp van mijn vader ingeroepen. Bij zijn ‘zuurwagen’ konden
passanten een haring en/of zure bom
nuttigen. Een en ander diende vanwege de volksgezondheid aan eisen
van reinheid te voldoen. Alle nodige
verklaringen schenen in orde te zijn,
toch kwam het fiat van de gemeente
maar niet af. In die tijd was een
‘Contract-op-Zegel’ noodzakelijk.
Tuindeur
Vader en ik gingen bij de buurman op
bezoek en verlieten ons huis via de
tuindeur van ons huis in de Groshansstraat en lieten die op een kier staan.
Het gesprek was van korte duur en we
gingen terug naar huis. De deur bleek
in het slot gevallen en vader opende
hem met de sleutel. Hij daalde als eerste via het trapje af van de straat naar
de tuin en wilde via de keukendeur
naar binnen gaan. Het was stikdonker,
want de verduisteringsgordijnen van
de keuken waren gesloten.
Plotseling werd mijn vader beetgepakt
door een man, die in de tuin stond en
die we in de duisternis niet hadden
gezien. Zowel vader als ik schrokken ons bijkans een ongeluk. Vader
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In een soortgelijke Steyr reed huisarts mevrouw De Ruijter in de Tweede Wereldoorlog naar patiënten. Foto collectie Rein Wolters

opende de keukendeur en toen zagen
we dat die man een uniform droeg
van de Kriegsmarine. Pa nodigde de
man uit binnen te komen en aarzelend
kwam hij over de drempel. Onze al
wat oudere huishoudster zat aan de
keukentafel een krant te lezen.’’
Pissig
De Duitser vertelde pissig dat hij
een jonge vrouw zocht, die met haar
vriendin bij een vorig verlof hem en
zijn scheepsmaat vergiftigd hadden.
Pa, die de Duitse taal beter beheerste
dan ik, vertelde de matroos, dat er
behalve de huishoudster geen ander
personeel in het huis was. Zo hij dat
niet vertrouwde, mocht hij het hele
huis doorzoeken naar de door hem
gezochte vrouw.
De matroos geloofde vader op zijn
woord en zei dat doorzoeken van
het huis niet nodig was. Hij groette
beleefd en verliet ons perceel. De
geschiedenis kreeg nog een staartje,
want inderdaad had in ons huis een
jong dienstmeisje gewerkt. Omdat ze
slecht functioneerde was ze een paar
maanden tevoren ontslagen. Haar

opvolgster was een oudere mevrouw.
Mijn moeder was huisarts vanaf
1925 en had in de oorlog de beschikking over een Steyr, een Oostenrijks
automerk van het bouwjaar 1934.
Deze was omgebouwd van benzine
naar stadsgas door de firma Breeman.
Op de plek van de achterbank waren
drie stalen cilinders gemonteerd en
een reduceerventiel onder de motorkap. Actieradius op gas: 34 km per
tankbeurt. Voor een rit naar Haarlem
moest moeder in Voorburg gas tanken
in de kleine gasfabriek van Bleuland
Van Oort. Die ritten naar Haarlem en
terug waren een noodzakelijk kwaad.
Een broer van mijn moeder was daar
chirurg en samen verzorgden zij deels
de communicatie van de ondergrondse
beweging ‘Medisch-Contact’.
Vergiftigd
In de nazomer van 1943 reed mijn
moeder in haar Steyr naar een bedlegerige patiënt in Kralingen en ik
mocht mee. Heerlijk weer die avond,
dus het dak van de Steyr stond open.
Via de Aelbrechtskade en de Rochussenstraat ging het naar het oosten van

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl

de stad en we passeerden de nog niet
lang opengestelde tunneltraverse.
Daar was het ‘Brauhaus-Monopol’,
een etablissement dat vaak gebruikt
werd door Duitsers, die vaak een
Nederlandse vrouw of meisje aan hun
arm hadden. Op het linker trottoir
liepen twee meisjes. Zie je die twee
daar op de stoep? De één is ons vorige
dienstmeisje en die ander kennelijk
haar hartsvriendin!
Nu werd me ineens duidelijk waarom
die matroos bij ons in de tuin stond.
Die meiden hadden kennelijk iets
in hun drank gedaan daar in dat
Brauhaus. Waarschijnlijk moesten die
knullen kotsen en waren doodziek
geworden. Moeder zei blij te zijn dat
ze die griet destijds ontslagen had. We
vervolgden onze weg naar Kralingen.
Voor ons waren er na dat avondbezoek
van de Kriegsmarineman destijds
gelukkig geen “Besondere-Vorkommnisse” geweest.
Correct
Wat wel opviel was de correcte
manier waarop die Kriegsmarineman
zich die avond had gedragen. Mijn

moeder had met de Gestapo wel
andere ervaringen opgedaan, toen zij
verhoord werd op de Heemraadssingel
voor haar verzet tegen het Ziekenfonds Besluit van de Duitse overheid.
Haar heugde nog de schreeuwende
ondervragingen door Gestapo-officier
Mangold. Moeder werd toen dagelijks
vervoerd, gedurende haar 14 dagen
durende arrestatie, van de politiecel
op het Haagseveer naar de Heemraadsingel en weer terug. Dat transport
geschiedde met een arrestantenwagen
met een Duitse camouflagekleur, die
eerder door de Rotterdamse politie
was aangeschaft. Nu hingen er POLnummerborden op. Bij de aanschaf
was de kleur donkerblauw. Rotterdammers spraken van de ‘blauwe-wagen’
als er sprake was van arrestatie en
vervoer naar het Huis van Bewaring
of het ‘possie’ als er een politiebureau
werd bedoeld. Was er herrie in een
café, dan dreigde de uitbater met:
“Ophouden met dat gedonder, anders
roep ik de ‘blauwe wagen’.”
H.C. de Ruijter
hcgrotterdam@hetnet.nl
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Basisuitvaart vanaf € 2921,Een uitvaart op maat voor u
gemaakt vanaf € 3933,-
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Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect
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.
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Logistiek Planner
Van der Kraan Oudedijk 114-116, Rotterdam
De Palm Palmentuin 73, Rotterdam

www.uzk.nl
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BELANGRIJK

L O K A L E M E D I A
Z I J N

Michel Aalberts

Goed voor De Oude Rotterdammer
en goed voor de stad.

BELANGRIJK
BELANGRIJK
BELANGRIJK

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

In de Raadsvergadering van 23
april heeft de PvdA Rotterdam
met succes ervoor gepleit om
lokale media te helpen. Het
stadsbestuur gaat nu onderzoeken
op welke manier zij dit het
beste kan doen.

24 uur per dag bereikbaar.
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Uniek in uw regio:
Aan huis behandelen zonder extra kosten.
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden?
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?
Herkent u deze problemen?
Vraag dan een vrijblijvend en gratis
adviesgesprek aan. We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot
100% uit de (basis) verzekering.
Reparatie klaar terwijl u wacht!

Uw tandprotheticus

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

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

9.6
Lid van

B rijbewijs verlopen?
Wij houden u mobiel met advies op maat
Professioneel rij-advies tijdens proefrit in
brommobiel van uw keuze
(Les) Rijden in aangepaste demo
voor het AM bewijs!

Zorgeloos rijden: 2 jarig huurconcept zonder aanbetaling
Uniek aanbod transparante occasions

Garage L. Both
Uw vertrouwde
Brommobiel dealer

Garage L. Both

Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk

Officieel Brommobiel dealer

0180-661551
Bellen:
0180-661551
info@brommobiel.nl
info@brommobiel.nl

Whats app: 0644606334
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Oorlog op het water
Toen mijn ouders begin mei 1940 uit Rotterdam vertrokken, wat hun thuishaven was, werd dit
wreed verstoord door de oorlog. In Schoonhoven werd de boot SS Jacobus gevorderd en heeft mijn
vader Willem van Driel met bewaking aan boord evacués van het ene schip naar het andere schip
gevaren. Wij -mijn moeder, broer en ik- moesten toen van boord, en zijn ondergebracht op een boerendeel. Ik herinner mij nog dat we in een boerenkar hebben geslapen.
Na enkele heftige dagen vernamen
mijn ouders dat mijn grootouders,
de familie Meerman, wonend op de
Maaskade in Rotterdam, hun huis
en al hun bezittingen bij het bombardement waren verloren. Het stuk
Maaskade waar zij woonden, was
in brand geschoten vanaf het water.
Zij hadden over de daken moeten
vluchten en daarnaast ook over de
Maasbrug, waarna ze bij hun familie

in Rotterdam-Zuid terecht kwamen.
De aanblik van doodgeschoten
mensen was, tijdens hun vlucht, een
verschrikking.
Ook de verdere oorlogsjaren zijn niet
aan ons voorbij gegaan. Bij bombardementen in Rotterdam waren wij soms
met de boot in Rotterdam. Ik denk aan
een bombardement bij Daniëls en bij
de gasfabriek in Rotterdam-Zuid. Ook
zat er een kraaiennest met afweerge-

schut in de brug aan de Nassaukade.
De putten zaten in het dek van onze
boot. Ik herinner mij dat onze boot en
de sleep (schepen achter onze boot)
soms helemaal verlicht werden door
lichtkogels.
Internaat
Zelf ben ik naar het internaat in Vreeswijk gegaan. Mijn ouders zijn nog een
tijdje blijven varen, maar toen het te

Schepen aan de Maaskade. (foto: Jan Roovers)

CCtje Overpeinzing

Waar we geluk mee hebben in deze bizarre tijden is dat het zo’n
lekker weer is. Ik zit bij wijze van spreken al weken in het zonnetje. Ik weet niet of ik het mij verbeeld, maar ik heb sterk de indruk
dat het licht helderder en klaarder is. Dat zou natuurlijk best kunnen, aangezien er minder vervuiling is.

c foto burosolo.nl

Ik las ergens dat ze, ik geloof in het
bovenste puntje van India, tot hun grote
verbazing de toppen van de Himalaya
weer konden zien, die waren ze helemaal vergeten. En er waren foto’s van
China dat, toen daar alles op slot was
gegooid, er totaal geen smog was.

Cox Column

Dat zou ons toch allemaal aan het
denken moeten zetten, luitjes. Is onze
welvaart onze gezondheid waard? Ik
moet denken aan de grote Wim Kan die
in de jaren zeventig in het Luxor, nu
het Oude Luxor, aan de zaal vroeg: “Ik
las dat er in de haven een tanker een
hoop olie had gelekt… Ligt het er nog
of hebbie ’t op?” (In die voorstelling
zei hij ook “Gerard Cox is toch ook zo
links niet meer… Die hoorde ik van de
week nog zingen “ ’t is weer voorbij
die rooie zomer…” Je gloeide van verrukking als zo’n man je naam noemde).
Als we weer terug willen naar de
tijd vóór de crisis, gaan we al die

vervuiling er dan ook weer bij nemen?
Gaan we weer voor drie tientjes naar
Barcelona vliegen? Gaan we weer voor
weinig geld mooie kleding aanschaffen,
omdat die door straatarme mensen in
Azië voor een hongerloon in elkaar is
genaaid? Ik vraag maar. Ik kocht van
de week een stoffer en blik, daar zat
nog een ander schoonmaakattribuut bij
en dat kostte 3 Euro 99. Dat kan alleen
maar zo goedkoop, doordat er ergens
mensen zijn uitgebuit. Er zou een
totale mentaliteitsverandering moeten
plaatsvinden willen we het goede leven
een beetje eerlijker verdelen, en dat
dan over de hele wereld. Nou, dat zie
ik niet gebeuren, met al die domme
mensen, denk alleen maar eens aan
de aanhangers van meneer Trump
(Het is toch wel het toppunt dat deze
malloot onlangs voorstelde dat we misschien schoonmaakmiddelen moesten
injecteren tegen Corona. De medische
mevrouw die erbij zat zag je bijna
sterven van schaamte).

In deze gaten van de steenoven hebben veel schippers gewoond toen hun schip
gevorderd was.

gevaarlijk werd, is mijn vader met zijn
sleep de Roodvoethaven (de haven
van de steenfabriek) ingevlucht.
Daar is onze boot later gevorderd
en toen moesten mijn moeder en
ik binnen één uur onze spullen van
boord halen. Mijn vader en onze
machinist werden daarbij door een
Duitse soldaat met geweer onder schot
gehouden.
Razzia
Wij hebben maanden op de Roodvoet
doorgebracht, waar veel mensen in
de steenfabriek hebben gewoond.
Ook is er een razzia geweest. Op 31
maart 1945 – de verjaardag van mijn
broer – was er een hevig bombardement waarbij veel van mijn vriendjes
en vriendinnetjes zijn omgekomen.

Wat dat lekkere weer betreft, dat is
natuurlijk maar betrekkelijk lekker. De
natuur zucht onder de droogte. Ik weet
niet of u een tuintje heeft, nou de grond
is zo hard als steen. De boeren zijn aan
het spuiten dat het een lieve lust is, en
dat zal binnenkort ook wel niet meer
mogen.
Ja, ik ben lekker optimistisch bezig,
neem me maar niet kwalijk.
We zitten dus in het “dolce far niente”,
oftewel het zalige nietsdoen, laten we
het zo maar bekijken. En wat ik dus
doe, is lezen dat de stukken er vanaf
vliegen. Ik stroop mijn boekenkasten
af, en kom van alles tegen. Boeken
die ik nog nooit gelezen heb, maar
ook boeken die ik in een ver verleden
las, maar waar ik me niets meer van
herinner.
Zo diepte ik tot mijn grote vreugde een
boekje op, “Meneer Pardoel, een Rotterdamse kastelein”. Er zijn vermoedelijk nog wel wat oudere lezers van deze
onvolprezen krant, die zich dat café op
de Oude Binnenweg herinneren. En
de legendarische kroegbaas. Tal van
mensen komen in het boek ter sprake,

Deze kinderen hebben een eigen plek
gekregen op de begraafplaats bij de
kerk in Rijswijk.
Boerderij
Terug bij ons onderkomen, na het
bombardement, was deze plek niet
meer bewoonbaar. Familie Van de Elst
uit Rijswijk heeft ons toen onderdak
gegeven op hun boerderij. Ik ben hen
nog steeds dankbaar voor dit vriendelijke gebaar. Wij hadden gelukkig
weer een dak boven ons hoofd. Na de
bevrijding heeft mijn vader de boot
teruggevonden in Haarlem en daarmee
zijn wij terug naar onze thuishaven
Rotterdam gegaan.
Janny Wervenbos-van Driel
078-6129665

en dat brengt weer een windvlaag van
nostalgie te weeg. Hans Rothmeijer,
Frans Vogel, Chris Scheffer, Theo van
der Vaart en ga zo maar door.
Veel van al die klanten zijn al bij de
Vaderen verzameld.
Meneer Pardoel was al in de tachtig
toen hij er begin jaren zeventig de brui
aan gaf en de zaak dicht deed, ons allemaal in de rouw achter latend. Ik moet
toch eens kijken of de Spijkermand er
nog in zit.
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Lekker op vakantie in eigen land
boek nu een All Inclusive vakantie
en ontvang gratis welkomstpakket
All Inclusive Hotel Op de Boud
Valkenburg / Zuid-Limburg
5 dagen voor € 265,00 p.p.
All Inclusive Hotel Gaasterland
Rijs / Friesland
5 dagen voor € 269,00 p.p.
All Inclusive Hotel ‘t Holt
Diepenheim / Twente
5 dagen voor € 259,00 p.p.
All Inclusive Hotel Maasduinen
Velden / Noord-Limburg
5 dagen voor € 269,00 p.p.

Meubelstoffeerderij Miedema & Zn
geeft uw meubel een tweede leven
VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN

Bescheidenheid
siertEN
deINTERIEURADVIEZEN
mens
Rolf Benz, Harvink en Oisterwijk zijn
ANTIEKRESTAURATIE
en de Miedema’s worden dan ook
investeringen waar je niet zomaar afstand
liever niet afgerekend op mooie
van doet.
woorden, maar op de kwaliteit
We beschikken over een zeer grote stofmeubelstoffeerderij
van het werkAmbachtelijke
dat ze leveren.
Leerspecialist
fencollectie én de beste soorten leer met
Antiekrestauratie
merken als JAB, Saum und Viebahn, Ploeg,
Want stofferen is Interieuradviseurs
een vak, net als leer- en

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
010 27 34 727

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Al meer dan 40 jaar uw
senioren specialist!!

Kvadrat, Ohman, Alcantara en speciaal
voor boot en caravan interieurs een prachtige outdoor collectie. We komen dan ook
vrijblijvend bij de mensen thuis, zodat we
de meubels ter plekke zien en u een gericht
advies kunnen geven. Met u samen gaan we
kijken naar de mogelijkheden en bijkomende kosten.

antiekrestauratie IEDEMA
en het verzorgen
van inte& zn.
rieuradviezen. Bij Miedema beheerst men
de kneepjes van het vak en mag het dan
ook niet vreemd klinken dat het ondanks de
lastige tijd nog altijd druk is in de verschillende vestigingen, waaronder de showroom
in Rotterdam.
Stofferen zit duidelijk weer in de lift, iets
wat prachtig aansluit op de duurzame tijd
waar we in leven. Merken als Leolux,
Gelderland, Gispen, Artifort, Chesterfield,

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

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

All Inclusive Hotel ‘t Trefpunt
Made / Brabant
5 dagen voor € 259,00 p.p.

Ziet u er ook zo tegen op?

Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!

Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!
Wij verwijderen uw oude tapijt en
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten
de meubels weer op zijn plaats terug.

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

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Nu ook
Huisontruimingen
bel voor meer info
010-4381222

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

Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie

22

*indien voorradig

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

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

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

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

Miedema & Zn.

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Schiedam:
010 27 34 727

Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Herinneringen aan de Atjehstraat
De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden was een karakteristiek plaatje van
de Atjehstraat op Katendrecht. Daar heeft menig Rotterdammer en niet-Rotterdammer herinneringen aan. We publiceren deze keer de twee meest inhoudelijke
reacties, waarvan die van Cor Schumacher het uitgebreidst is en een schitterend
beeld geeft van deze straat en directe omgeving. Daarom hebben we die reactie in
z’n geheel opgenomen in deze rubriek.
Jan Ritman: “Ja, deze straat ken ik. Ik woonde
tot 1960 in de Atjehstraat op nummer 26. Dat is
op deze foto helemaal aan het eind rechts. Wij
woonden boven slager Harmsen en op de hoek
zat de familie Wendel met een VIVO levensmiddelenzaak. Op de foto hier links het café van Stavrois, een Griekse zaak. Iets verderop zie je nog
een dame met paraplu. Ik weet van die tijd dat
daar een mevrouw uit Den Haag kwam. Die was
zogenaamd schooljuffrouw, maar speelde overdag
de hoer op Katendrecht. Rechts op de foto net te
zien de winkel van Eland, boeken en tijdschriften
en de krant, iets verder zat het Chinees restaurant
van Sjaan, wel bekend voor veel mensen, met
de donkere pui. Verderop zat een Chinees die
een wasserijtje had. Overhemden netjes strijken
en inpakken. Verder zat er een boarding house,
waar de schepelingen (Chinezen) met velen een
slaapplaats hadden. Ze sliepen op britsen en
rookten marihuana. Niet voor ons bestemd. En ze
wachtten op een nieuw schip waarop ze meestal
als stoker werkten. Er zijn na de oorlog ook veel
Chinezen blijven hangen op Katendrecht. Waar
tante Jo hen begeleidde. En zo kwamen ze in de
restaurants, waaronder de vader van mijn vriend.
Verderop in de straat waar ik woonde had je een
pleintje waar wij voetbalden, bij melkboer Kasius
voor de deur. ‘s Avonds naar clubhuis De Boei
op de Veerlaan. En soms zaten we op het pleintje
om, zoals wij dat noemden, hippen te tellen. Dat
was het aantal keer dat zwarte Annie naar haar

kamer ging en weer wat verdiend had. Ik hou het
hierbij, maar het was een mooie tijd. Mijn bijnaam was ‘Witte’. Ik ben in 1946 geboren en was
tot 1980 met Katendrecht verbonden. Ik was ook
werkzaam op Katendrecht, bij de Nemag.”
Cor Schumacher: “De straat op de foto herkende ik gelijk; het is namelijk de Atjehstraat op
Katendecht. De foto is genomen vanaf de hoek
met de Sumatraweg. De Atjehstraat stond bekend
als een drukke straat, met verschillende winkels,
zoals een groenteboer, slagerij, (later) een kleine
supermarkt, boekhandel, garagebedrijf, cafés,
hotel Nanking, sigarenwinkel (Nico en Filipien
van Duren), Rehobothkerk, een paar chinese
gokhuizen enz. En tussen al die winkels waren
de bordelen. Zeker op de vrijdagen en zaterdagen
was het een drukte van jewelste en kon je soms
over de hoofden lopen. Ik heb tot ongeveer mijn
16e jaar op Katendrecht gewoond. Mijn ouders
(Frits en Jopie) en grootouders hadden een brooden banketbakkerswinkel en -bakkerij op de hoek
van de Atjehstraat/Lombokstraat (=halverwege
de Atjehstraat). De bakkerij, met daarboven het
woonhuis, was in de Lombokstraat. De keuken in
de Atjehstraat en de ingang van de winkel en het
woonhuis/bakkerij op de bovengenoemde hoek.
Later hebben mijn ouders, wij woonden toen aan
de Atjehstraat 68b, een woningruil gedaan met
mijn grootouders, die op het adres Atjehstraat 54b
(=woonhuis en bakkerij) woonden. Als kind heb

Ken je dit nog?

Nr. 218

Ken je dit nog? Grote drukte op de Coolsingel in 1970. Maar weet u nog ter gelegenheid waarvan? Was
u erbij? Reed u mee in de stoet of ging u kijken? Wat beleefde u die dag of die andere dagen dat deze
manifestatie plaatsvond? Wij zijn weer benieuwd naar al uw verhalen. Stuur uw anekdotes en herinneringen naar ons toe, zodat we ze in een volgende aﬂevering kunnen delen met elkaar. Uw schrijfwerk kan
worden toegezonden naar: info@deoudrotterdammer.nl of per post naar De Oud-Rotterdammer, Postbus
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot
formaat bekijken.

ik er een fantastische tijd gehad. Struinen langs
de fruitloodsen en zo nu en dan, met je vriendjes,
fruit stelen uit de kisten die in de loodsen waren
opgestapeld, voetballen op straat enzovoorts.
Links op de foto is nog net de Brooklyn Bar
zichtbaar. Tegenover de Brooklyn Bar was een
Chinees gokhuis (niet zichtbaar op de foto). Buiten op de straat kon je gokkende, luid pratende
chinezen horen. Maar ook de “stenen” van het
Mahjongspel hoorde je buiten. Op de rand van de
foto (rechterzijde) was de boekwinkel van Edel
gevestigd. Later heeft de eigenaar er een seksshop
van gemaakt. Alleen of met vriendjes liepen wij
vrijwel altijd langs de seksshop naar de lagere
school en al gniffelend bekeken wij de seksboekjes. Op de kaft waren sommige ‘onderdelen’
afgeplakt, maar met wat fantasie had je er wel een
beeld bij.
Verderop, aan de rechterzijde van de foto, het
donkere gedeelte, was het Chinees Restaurant
Wing Wah gevestigd. Dit restaurant was ver
buiten Katendrecht bekend vanwege (uiteraard)
de goeie Chinese keuken.
Tegenover mijn eerste ouderlijk huis, nr. 68b,
was een café (Las Vegas??). In dit café waren
regelmatig vechtpartijen, die soms op straat
werden voortgezet. Katendrecht stond bekend
als een zeemanswijk. Zeelui kwamen van over
heel de wereld hun (lichamelijk) vertier op de
Kaap botvieren. Als kind kan ik mij nog heel
goed herinneren dat enkele oorlogsschepen van
de Amerikaanse marine lagen afgemeerd aan
de Parkkade (bij de Euromast). De mariniers
kwamen dus ook naar de Kaap. Het was in die
periode de gewoonte dat de Rotterdamse politie
samenwerkte met de Amerikaanse MP (Military
Police). De MP’s reden in hun Jeeps in uniform
met hun witte helm met rode band over de Kaap.
Als er ergens gevochten werd waar Amerikaanse
mariniers bij betrokken waren, dan zorgden zij
voor de orde en de rust en dat deden zij niet altijd
op een zachtzinnige manier. Aan hun koppel hing
namelijk een grote witte houten knuppel. In het
bovengenoemde café zag ik eens dat er weer
werd gevochten. Plotseling kwamen er enkele
van die MP’s aanrijden, gingen het café binnen en
binnen enkele seconden zag ik de grote caféruit
aan diggelen gaan. Door het ontstane gat werden
de mariniers, net als in een westernﬁlm, naar

buiten geslagen. En de Rotterdamse politie…...
ach, die kwam later poolshoogte nemen. Terecht!
Het was immers hun probleem niet. Wat ook
nog wel eens gebeurde was dat niet betalende
bezoekers het bordeel werden uitgetrapt. Als de
bezoeker mazzel had, had die zijn kleren nog aan
en anders stond die in zijn onderbroek op straat.
Niet veel later werden dan zijn kleren via het
raam of de deur achter hem aangegooid en of er
dan niets gebeurd was, stonden ze zich op straat
aan te kleden.
Wat mij als kind ook is bijgebleven, is de brand
op de tweede etage boven het pand van de
drogisterij/waterstoker in de Atjehstraat (nummer ??). Door de felle brand die woedde (later
sloegen de vlammen uit de ramen), waren de
bewoners gedwongen via de ramen naar buiten
te vluchten. Eén van de bewoners liet een klein
kind naar beneden vallen, dat door de toekijkende
omwonenden in een deken werd opgevangen. De
bewoner zelf sprong uit het raam en brak hierbij
één of meer benen.
Schuin tegenover onze winkel was Hotel Nanking
en iedere vrijdagavond stond daar een koor en
orkest van het Leger des Heils. Mijn vader was
daar niet blij mee, want hij lag, voordat hij brood
ging bakken, altijd even te slapen. Mijn broer,
die net het lezen onder de knie begon te krijgen,
las op zijn manier de tekst van het spandoek dat
het Leger bij zich had…”JE ZUS LEEFT” i.p.v.
….(vul zelf maar in). Dezelfde plek van het Leger
des Heils, was tevens een verzamelplek voor
de zgn. zwartwerkers. Regelmatig verzamelden
groepen mannen zich op de hoek bij Hotel Nanking, die vervolgens door koppelbazen naar hun
werk werden gebracht. Omdat mijn vader ook
het brood en banket rondbracht op Katendrecht,
was het rond de feestdagen altijd zeer druk. Als
kind moesten mijn broer en ik dan bijspringen.
Ik leverde bestellingen af bij, onder andere, de
bordelen, waar je als kind van de dienstdoende
dames een behoorlijke fooi kreeg. Al met al een
straat (eigenlijk de gehele wijk Katendrecht) waar
altijd wel wat gebeurde. Geen verhalen meer?
Nee hoor! Ik zou De Oud-Rotterdammer ermee
kunnen vullen. Ik heb er als kind een fantastische
en heerlijke tijd gehad. Nooit last gehad dat ik op
Katendrecht heb gewoond en er ben opgegroeid.
Top!!!”
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ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

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

10% korting



Bezemschoon-oplevering
van de woning
 Woning en/of het
bedrijfspand wordt in
de staat van oplevering
gebracht naar de eisen
van de woningstichting
familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele
restboedel zoals
laminaat/vloerbedekking etc.



U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

“Hogadent”

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.

- WIJ REPAREREN WEER KUNSTGEBITTEN, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK
- ONZE ERVAREN TANDARTS GUUS GARRITSEN NEEMT DEZE MAAND
NOG PATIENTEN AAN VOOR REGULIERE TANDHEELKUNDE
- GRATIS PARKEREN
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde
Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur,
vrijdag gesloten
Website: www.hogadent.nl

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

Ontvangt u Por�e Tampura of

Tampura/Wasali

de gewenste kleur

Uitvaartcentrum Wildzang

aan uw begrafenis

Wildzang 35
3075 DS Rotterdam-Zuid

of crematie en

T 010 – 466 11 00

krijgt u de uitvaart

Vanaf 12 juni:

Nieuwe
Haring

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

info@cvu.nl

Henny Jansen
Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

24 uur per dag bereikbaar

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

Broodje Visburger

Met CVU geeft u

onderdeel van

Wilt u graag een luisterend oor?
Aanbieding geldig t/m zaterdag 12/06:
Bij aankoop van een

Herdacht worden
zoals u bent

die bij u past.

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

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

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag
geopend!

Ongeacht waar u verzekerd bent

Een wekelijks telefoontje van de Zilverlijn
kan uitkomst bieden. Meld u gratis aan.

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!

Hogadent

www.uwzrotterdam.nl

Klikgebit?
Dat zit!
‘n‘ngoed
kunstgebit?
(vast FairDent
& zeker!)
Voor
Wie kiestgeen
voor eenkunst!
klikgebit, kiest een
oplossing die net zo goed aanvoelt als een eigen
gebit!Bij
Het
klikgebit kliktCentrum
vast op FairDent
kunstwortels
Tandprothetisch
diebent
eenuerkend
implantoloog
op maat
in het
verzekerd
van een perfecte
prothese.
kaakbeen
aanbrengt.
U bentgebruikscomfort
verzekerd van een
Op maat
en met optimaal
moderne,
betrouwbare
Ook behandeling
aan huisoplossing.
mogelijk.

.

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

RIJNMONDERS
HELPEN
ELKAAR
HELPEN OF
HULP NODIG?
BEL 010-436 44 36

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

Of ga naar
RIJNMONDHELPT

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
De coronacrisis heeft ons veel duidelijk
gemaakt. Een ding daarvan is dat we
als mens kwetsbaar zijn. Zo zijn we
gezond, zo liggen we in het ziekenhuis,
op de IC of erger. Leeftijd is daarbij
van belang, maar niet alleszeggend. Het
drukt ons maar weer eens met de neus
op de feiten: we zijn maar mensen van
de dag. Het onderstreept wat u hier wel
vaker heeft gelezen: een goede voorbereiding is belangrijk; we weten immers
maar nooit hoe het leven zich ontwikkelt of hoe en wanneer het stopt.
Natuurlijk is het ons vak stil te staan bij
het einde van het leven of de periode daarvoor, wanneer het leven niet
meer zelfstandig geleefd kan worden.
Misschien juist daarom verbazen
we ons over de zorgeloosheid die
altijd toch nog onverwacht omslaat in
lichte paniek als het leven zijn grillige
kanten toont. Met een goed testament,
een inzichtelijke administratie en de
uitvaartwensen op papier, maakt u het
uw nabestaanden wel zo gemakkelijk en
heeft uzelf de rust dat alles goed geregeld is. Neem daarom nu die moeite en
doe die uitgave waardoor u er zelf voor
kunt zorgen dat het leven zich voortzet
in uw geest; net als de afwikkeling van
uw nalatenschap. En wie het echt goed
wil regelen, die maakt gebruik van
onze nalatenschapsregistratie waarbij
alles onder elkaar staat en waarmee de
executeur – als het nodig is – direct aan
de slag kan. Corona krijgen we op den
duur wel bedwongen, maar er zullen
altijd uitdagingen zijn. Er is tenslotte
altijd nog de spreekwoordelijke tram.
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Erfbelasting voor
schoondochter
In tegenstelling tot wat ik
vaak lees, wil ik wél dat
mijn schoondochters van mij
erven. Ze zijn goed voor me,
zeker sinds mijn vrouw is
overleden en nu ik verplicht
thuis moet/moest zijn. Als
zij van mij erven, hoeveel
erfbelasting moeten zij dan
betalen en is er verschil tussen het tarief dat de vrouwen
van mijn zoons die nog leven
moeten betalen en zij die
weduwe zijn?
Wat ﬁjn dat u zulke lieve schoondochters heeft en wat aardig dat u hen wilt
laten erven. Van belang voor u is te
weten dat volgens de wet schoonkinderen niet zonder meer erven.
Wilt u dit anders, dan zal dit in een
testament moeten gebeuren. Wordt
een schoondochter of schoonzoon in
het testament niet expliciet genoemd,
dan erft deze ook niet. Let echter op:

Uitvaartwensen uitvoeren
Verwacht u problemen rond uw
toekomstige uitvaart, neem dan tijdig
maatregelen. Volgens de Wet op de
lijkbezorging zijn de wensen van
de overledene maatgevend voor de
vormgeving van de uitvaart. Door de
wensen zelf op te schrijven of in een
document vast te leggen geeft de toekomstige overledene vorm aan zijn
of haar uitvaart. Nog een stapje beter
is het de persoon die de uitvaart moet
organiseren in een testament aan te
wijzen. Deze kan dan met de wensen
van de overledene aan de slag en
heeft met de meningen van anderen
niets te maken.
Belasting en de bijstand
Volgens de Participatiewet moet
iemand die volgens deze wet een
uitkering krijgt er alles aan doen om
in zijn of haar eigen levensonderhoud
te voldoen. Als iemand volgens deze
wet een uitkering krijgt, bijstand
bijvoorbeeld, en na aangifte inkomstenbelasting geld terugkrijgt, dan
bestaat de kans dat deze teruggave
in mindering wordt gebracht op de
uitkering. Een beetje sneu, maar ook
wel logisch: het netto besteedbaar inkomen is door de belastingteruggave

is een huwelijk in gemeenschap van
goederen gesloten, dan erft de andere
partner indirect toch. In een dergelijk
huwelijk bezit iedere partner steeds de
helft van alle bezittingen. Dat toont
zich akelig bij een echtscheiding.
Heeft het kind echter volgens het testament van de ouder(s) met uitsluiting
geërfd, dan hoeft hij/zij de erfenis
toch niet te delen.
Op ﬁscaal gebied heeft de wetgever
gelukkig beter over schoonkinderen
(of partners) nagedacht. Wij kunnen
u daarover het volgende melden.
Allereerst is het van belang te weten
dat man en vrouw (partners) voor

toegenomen, zodat de bijstandsgerechtigde meer heeft ontvangen dan
de bijstandsnorm.
Geen partnertoeslag-AOW
meer
Een ieder die na 1 januari 1950 is
geboren en AOW ontvangt, kan voor
zijn of haar – niet of weinig verdienende – partner geen partnertoeslagAOW meer krijgen. Alleen de partner
die AOW-gerechtigd is, ontvangt
AOW. Is het inkomen van beide
partners in totaal minder dan het
minimumloon, dan kan er een beroep
worden gedaan op de AIO; dit is: de
Aanvullende Inkomensvoorziening
Ouderen. Dit is echter een bijstandsuitkering met de regels die daarbij
horen. Het vermogen mag dus niet
hoger zijn dan € 12.450 in 2020.
Er is geen sollicitatieplicht voor de
jongere partner. De AIO wordt door
de SVB (die ook de AOW uitkeert)

de Successiewet als één worden beschouwd. Laat u aan beiden apart wat
na, dan worden ze voor de berekening
van de schenk- en erfbelasting toch
als één gezien. Voor de toepasselijke
tariefgroep wordt aangesloten bij de
partner die het nauwst aan de erﬂater
is verwant.
Oftewel: wanneer u dus uw schoondochters samen met uw zoons (hun
mannen) laat erven, worden de
verkrijgingen voor hen voor deze wet
gezien als één erfrechtelijke verkrijging, waarvoor één vrijstelling geldt
en het bijpassende tarief. Ook voor de
schenkbelasting worden de schenkin-

uitgevoerd.
Wie betaalt de belasting?
Is een huwelijk door de dood
ontbonden en hebben de kinderen
een niet-opeisbare vordering op de
langstlevende ouder, dan dringt zich
de vraag op wie welk bezit opgeeft
bij de aangifte inkomstenbelasting.
Het antwoord is eenvoudig: omdat de
langstlevende ouder alles onder zich
mag houden en de kinderen slechts
een niet-opeisbare vordering op de
langstlevende ouder hebben, geeft de
langstlevende ouder alles op en de
kinderen niets. Tenminste, totdat de
vordering opeisbaar wordt. Dat is bij
overlijden van de langstlevende ouder
en ook volgens de wet bij faillissement en schuldsanering. In testamenten wordt daar vaak nog bijvoorbeeld
hertrouwen, aanvragen van bijstand
of opname in een zorginstelling aan
toegevoegd.

gen samen genomen.
Heeft u uw schoondochter(s) als erfgenaam in uw testament opgenomen
bij de vooroverleden zoon(s), dan
kan/kunnen zij – omdat het huwelijk
door de dood is ontbonden – toch
gebruikmaken van de vrijstelling en
het tarief voor kinderen. Laat u uw
schoondochter erven en is zij eerder
gescheiden van uw zoon, dan erven
zij ieder afzonderlijk. Uw schoondochter geniet dan echter slechts de
lagere vrijstelling (€2.208 in 2020)
en zij is erfbelasting verschuldigd
over het hogere derdentarief (30/40
procent). Uw schoondochters benoemen in uw testament is sympathiek en
toont uw waardering voor hen. De erfbelasting is, zolang het huwelijk duurt
of wanneer uw schoondochter erft als
weduwe van uw zoon, gunstig.
Heeft u ook een vraag over erven
en/of schenken, maak dan eens een
afspraak bij ons op kantoor of maak
een afspraak voor een van onze vrijblijvende erfcoachspreekuren. Vanaf
juni is het door de versoepeling van
de coronamaatregelen weer mogelijk
dit op locatie (Spijkenisse, Schiebroek
en Prinsenland) te doen. Ons telefoonnummer: 010-3130823.

Terug naar de natuur We
gebruiken vele schoonmaakmiddelen, maar eigenlijk kunnen we met
drie middelen toe: schuurmiddel,
groene zeep en azijn. Azijn is een
natuurlijk reinigings- en ontsmettingsmiddel. Het kost niet veel en u
maakt er net zo goed mee schoon.
Bovendien zijn al die chemische
middelen niet zo gezond.
Zelf brood bakken Heeft u
zich ook zo verbaasd dat er in de
winkel nauwelijks meel meer te
koop was? Het blijkt dat velen zelf
brood zijn gaan bakken, een leuke
tijdsbesteding en de ingrediënten
zijn goedkoop: meel, water, zout
en gist.
Auto delen Het bezit van een
auto kan kostbaar zijn. Een auto
delen is ook niet goedkoop, maar
vaak goedkoper dan er zelf een bezitten. U betaalt wat u gebruikt en
u heeft er verder geen zorgen van.
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Fitform 574 sta-op relaxfauteuil
 inclusief elektrische sta-op en
relax/kantelverstelling;

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

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

4-wiel scootmobiel Mercurius
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Zeer comfortabele scootmobiel:

Opening

n!

arkere
gratis p
Let op:



digitaal scherm met kilometerteller;



zeer wendbaar;



gebruikersgewicht: t/m 150 kg;



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


Rollator Server
Stijlvolle lichtgewicht rollator

Nu:
€ 299,=



eenvoudig in te klappen;

Schinkelse Baan 6



speciaal gevormde handgrepen;

2908 LE Capelle a/d IJssel



betrouwbare en licht te bedienen remmen;

T: 010 - 76 00 122



zeer wendbaar met kleine draaicirkel;

E: info@welzijnswarenhuis.nl



stabiel en comfortabel.

www.welzijnswarenhuis.nl

www.venrooytandtechniek.nl

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

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

KUNSTGEBITTEN

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

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

www.seniorenhulp.com
BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten
Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog.

Concept Uitvaart

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,Postbus 59270
3008 PG Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

010 - 419 08 72

OP
Nu TE KO
5
vanaf €24,9

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven
zonder kosten achteraf.

5

voor €9,9

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

Deel 1 en/of 2 kunt u via

info@deoudrotterdammer.nl bestellen
excl. verzendkosten

Of bestel via de website:

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

www.deoudrotterdammer.nl
CU

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN
TEL. 010-2269232

www.conceptuitvaart.nl
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Kejje da nie horìh dan?
Ik komp gewaun aut Rottejdom
‘Kejje da nie horìh dan? Ik komp gewaun aut Rottejdom’. Dit zinnetje vat de eigenaardigheden van de Rotterdamse tongval goed
samen, want het bevat een groot aantal klankbijzonderheden
van onze taal. Een echte Rotterdammer herken je dan ook direct
als hij met die kenmerkende zangerige intonatie en zinsmelodie
begint te praten.

‘Die woont nou in Villa Traliezicht’
of ‘Die is vakantie aan het vieren in
Bajès’ zijn ook leuke zegswijzen,
maar vermoedelijk niet heel specifiek
Rotterdams, want zij worden landelijk
gebezigd.

enkeltje Crooswijk!’ naar z’n hoofd
geslingerd en ‘Zallik jouw us effe
kissie douwe-Crooswijk sjouwe’ is
natuurlijk een regelrechte doodsverwensing. Een bepaald niet subtiele
– maar wel humoristische – manier
om te zeggen dat iemand er slecht
uitziet, is de uitdrukking ‘Sooo, die
heb de rozuh van Crooswijk al opse
smoel staan’. En loop je al een tijdje
met een vervelend hoestje rond, dan
is dat in de volksmond al gauw ‘een
lekker Crooswijkertje’. Dan bent u dus
gewaarschuwd.

Spreekwoorden
Wel heel nadrukkelijk Rotterdams zijn
enkele verbasteringen van algemene
spreekwoorden door te verwijzen naar
de Maas. ‘Eigen Maas is goud waard’
(eigen haard is goud waard) of ‘Ouwe
koeien uit de Maas halen’ (de rest van
Nederland haalt ze uit de sloot) zijn
voorbeelden. En waar men gewoonlijk
de put dempt, zeggen wij ‘Als het kalf
verdronken is, dempt men de Maas’.
Naast dit soort ludieke verzinsels nam
taalkundige P. J. Harrebomée, die in
1860 het Spreekwoordenboek der
Nederlandsche taal publiceerde met
daarin circa 42.500 spreekwoorden,
deze drie weinig flatteuze spreekwoorden op: ‘Iemand eene Rotterdamsche
fooi geven’ (ongenadig toegetakeld
worden), ‘Aan de Maas teveel geblaas’
(dit ziet op de Rotterdamsche bluffer)
en ‘Hij is te Rotterdam gedoopt’ (men
zegt dit van den botterik). Maar dat
valt wel mee toch? Of op z’n Rotterdams gezegd: ‘Ze kenne beter over je
fiets lulle, dan over je lul fietse’.

Maar de nuchtere en humoristische
volksaard van de Rotterdammers,
gecombineerd met de recht voor z’n
raap-mentaliteit, leidt bovendien tot
veel beeldspraak: figuurlijk taalgebruik, waarbij er vrolijk op los geassocieerd wordt. Dat leidt tot talloze
typisch Rotterdamse uitdrukkingen
en zegswijzen, waarvan er enkele wat
nader zullen worden toegelicht in dit
artikel.
Crooswijk
Crooswijk is één van de echte
oorspronkelijke Rotterdamse
volksbuurten, want het is nooit een
zelfstandig dorp geweest, zoals veel
andere wijken. In de arbeidersbuurt
werd en wordt tamelijk plat en soms
nogal grof Rotterdams gesproken.
Een belangrijke inspiratiebron voor
enkele kenmerkende uitdrukkingen is
de Algemene Begraafplaats Crooswijk. Dit Rotterdamse instituut – al
in 1832 in gebruik genomen – is dé
begraafplaats van de stad en vrijwel
iedereen zal hier familie, vrienden of
bekenden hebben liggen die er hun
laatste rustplaats vonden. Nu kan men
op talloze manier zeggen dat iemand
is overleden (b.v. ‘die heb nou een
tuintje opse buik’ of ‘die leg tussen
zes plankies’), maar ‘Die leg nou
op Crooswijk’ of ‘Die heb ze tentje
opgezet op Camping Crooswijk’ zijn
wel heel specifiek Rotterdams.
Iemand die levensgevaarlijke capriolen uithaalt in het verkeer krijgt
al snel ‘Hee jôh, willie soms een

Noordsingel
Deze groene singel werd in 1862
aangelegd als onderdeel van het
Waterproject van stadsarchitect W.N.
Rose. Een heerlijke plek om in de zon
te verpozen, maar elke Rotterdammer
weet dat met de uitdrukking ‘Die zit
op de Noordsingel’ heel wat anders
bedoeld wordt. Die verwijst naar het
in 2012 gesloten Huis van Bewaring
en betekent dat iemand een gevangenisstraf uitzit. Een andere uitdrukking
daarvoor is ‘Die is weer effe een
bakkie an ut doen’, verwijzend naar
de Penitentiaire Inrichting De Schie
tegenover de Van Nelle-fabriek waar
vroeger de koffie werd gebrand. De
verwensing ‘Jôh gaat zakkies plakke’
moet zijn ontstaan toen Rotterdamse
gedetineerden nog daadwerkelijk
zakjes moesten plakken en ‘zakjes
plakken’ wordt figuurlijk gebruikt
voor ‘een gevangenisstraf uitzitten’.

Stad van de Arbeid
Heel Nederland weet: als er een klus
geklaard moet worden, dan moet
je Rotterdammers hebben. Onze
arbeidersmentaliteit wordt het best
gevangen in klassieke motto’s als
‘Niet lullen maar poetsen’ en ‘Geen
woorden maar daden’. Wij stellen ons
niet aan, maar we pakken aan (’Van
hard werreke is nog nooit iemand gestorreve’) en we blijven optimistisch
(’hard voor weinig, nooit chagrijnig’).
Harde werkers zijn we altijd geweest,
maar rijk zijn we er trouwens niet allemaal van geworden: ‘Ik heb me eige
vier slagen in de rondte gewerrekt,
maar wat verdiende ik nou eenmaal;
een scheet en zeven knikkers...’ of ‘Je
kejje eige wel dood werreke, maar nie
rijk’.
Tot slot
Zegt u dit nog weleens? ‘Ut mos niet
magge’ in plaats van het moest niet
mogen, of ‘Die is met een gouwe pik
geboruh’ voor iemand die veel geluk
heeft? En als u iemand een fooitje
geeft, is dat dan nog ‘voor de kinderwage’ en zal het u ‘an uw reet roeste’
als iets u niet kan schelen? Dan bent u
vast een hele echte ouwe Rotterdammert en dan moet u ‘oom zegge tegen
de Willemsbrug en tante tegen ut
Poortgebouw.’

Ik mot effe naar de plee een bruine beer verzuipen

Het nieuwste boek van Herco Kruik

Herco Kruik

Hee joh, je konijnehok staat open!

Nog veel meer uitdrukkingen vindt u in het onlangs verschenen boekje ‘Kejje da nie horìh dan?’. Schrijver Herco Kruik
verzamelde er ruim 500 bij elkaar en publiceerde daarmee
deel vier in zijn ludieke reeks van Rotterdamse boekjes.
Eerdere uitgaves waren Het Rotterdams ABC, Rotterdamse Bijnamen en Humor uit Rotjeknor. De boekjes kosten
slechts € 7,50 p.s. en zijn verkrijgbaar in de webwinkel van
De Oud-Rotterdammer (zie ook de bestelbon op pagina 13).
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
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 oogartsen 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, 3069 BZ 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.

Zaterdagen 30 mei en 6 juni
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 30
mei en 6 juni. Kosten: €85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. 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 vrijblijvende
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.

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
verzamelobjecten. 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 donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en
deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de
MPO, Energieweg 7 te IJsselstein.

OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

een jo
ods

erfen

e

is

€ 6,98

toer - stacaravans

Edjo
Fra

nk

Een joodse erfenis veroorzaakt

Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Bel 0180-820244

Seizoenplaatsen

Toercaravans; 220 m 2: v.a. € 18,50 p.n./seizoen € 1.340,Stacaravans/chalets; 340 m 2: seizoen € 2.055,-

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Ook een

Rust, natuur & ruimte

Gelegen naast mooi natuurgebied met
wandelpad en visvijver.

De
Echte Malta’s

5 kilo

Camping
‘t‘t Vogelnest
Camping
Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

“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

Er zijn nog grote seizoenplaatsen vrij.
200 m2 - 340 m2 groot.
Apart afgescheiden plaatsen
met brede paden.
De camping voor rustzoekers!

Oostmoerse Scheidweg 2
Oostmoerse
Scheidweg 2
Stad
a/h Haringvliet
Stad0187
a/h -Haringvliet
Tel.
611252
Tel. 0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl
www.campinghetvogelnest.nl
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Altijd plichtsgetrouw, ook in de seksclub
Ik heb al eens eerder gemeld, dat Rotterdam in de jaren tussen
1970 en 1980 overspoeld werd door seksclubs. Wij, bij Bijzondere Wetten, dachten dat het snel zou worden aangepakt door
de collega’s van de Zedendienst. Maar die kregen juist van de
minister te horen, daar niets aan te doen. Nederland was aan het
veranderen en Vrijheid en Blijheid stond hoog in het vaandel.
Maar van de horecasector kwamen
wel veel klachten. Voor tien gulden
entree kon je je helemaal volzuipen in
die seksclubs, klaagden ze. Van één
van de bezoekers had ik wel gehoord,
dat hij zeven dure whisky’s had
gedronken en dat hij daarna toch geen
‘wip’ meer kon maken. De meisjes
van plezier deden wel hun best, want
dàt moest het geld opleveren.
Eén seksclub per dag
Uiteindelijk moesten wij, met onze
kleine bezetting van personeel, verbaliserend optreden. Eén seksclub per
dag. De exploitanten werden hooguit
tweemaal per jaar bekeurd. Zij waren
daar heel tevreden mee. Een paar honderd gulden boete is altijd goedkoper,
dan legaal belasting betalen.
Het waarom is mij nooit duidelijk geworden, maar de seksclubexploitanten
gingen zich op een gegeven moment
verenigen, met een bestuur en een
voorzitter. Die laatste was nog nooit
bekeurd, omdat hij veel handiger was
dan veel van zijn collega’s. Hij had
op de begane grond in zijn pand een
sekswinkel en pas als je tien gulden

betaalde, ging de deur naar boven
open.
Als wij binnen kwamen en ons bekend
maakten en legitimeerden, werd
middels een belletje de bovenetage
gewaarschuwd. Na enige tijd ging de
tussendeur open. Nou, dan was alles
keurig opgeruimd. Geen drank. Geen
film. Dus wij constateerden geen
overtredingen.
Ik heb wel eens een bezoeker verhoord, maar die raakte helemaal in paniek en ging huilen dat zijn huwelijk
naar de klote zou gaan en dat was het
ons niet waard.
Geen vrijwilligers
De officier van justitie belast met de
seksclubs werd dagelijks lastig gevallen door de zogenaamde voorzitter.
Deze officier viel daarop mijn baas
weer lastig. Die vroeg twee vrijwilligers om als klant naar binnen te
gaan en dan zouden zes collega’s
vervolgens een inval doen. Er meldden zich geen vrijwilligers, waarop hij
zei: ”Dan zijn Aad en zijn stagiair de
vrijwilligers.”
Ik zei dat dit pure uitlokking was en

Twee dienders in de Atjehstraat op Katendrecht

dat elke advocaat daar doorheen kon
prikken. “Nou, dat zoekt die officier
dan maar uit. Ik ben dat gezeik ook
zat”, was het antwoord. Wij kregen allebei een briefje van tien gulden en de
volgende avond moest het gebeuren.
Na betaling waren wij boven in de
seksclub. Er waren vier bezoekers, die
kennelijk hun seksbehoefte al hadden
vervuld en ze verlieten met enige
tussenpozen het pand. De meisjes van
plezier stortten zich op ons. Ik was al
half uitgekleed en mijn handen waren
op plekken gestopt, waar ik normaal
gesproken wel op gereageerd zou hebben. Ik had toen de leeftijd dat mijn

hormonen nog snel in de war waren.
Maar ik verwachtte elk moment dat
zes collega’s naar binnen zouden stormen en hield mij dus gedeisd. Maar
niemand kwam.
Teveel gedronken
Na een half uur allerlei smerige praatjes aangehoord te hebben, zei ik tegen
mijn stagiair dat ik teveel gedronken
had en het toch niet zou lukken. Hij
speelde het spel mee, want het was
met hem precies eender gesteld. Buiten stond een busje met zes collega’s.
Met de nodige vloeken vroeg ik waar
ze bleven. Ja, ze hadden alleen maar

klanten zien vertrekken en er waren
geen nieuwe binnen gekomen...
Nooit meer
De dag daarop had mijn baas contact
met justitie en ik moest mijn ervaring
maar op papier zetten, dan ging hij
tot vervolging over. Ik heb mijn baas
gezegd, dat ik zo’n klus nooit meer
zou doen. Dan maar overplaatsing
naar een andere afdeling.
Aad de Knegt
adeknegt35@gmail.com

Een heel bijzondere Koninginnedag
Koninginnedag, vrijdag 30 april 1954, was dat jaar voor Rotterdam heel bijzonder. De jaarlijkse grootse parade werd in onze
stad gehouden en de dienstplichtigen van het bataljon waarin ik
toen diende – het 422ste Johan Willem Friso-bataljon, gelegerd
in Zuidlaren/Drenthe – behoorden tot de gelukkigen die in deze
parade mee mochten défileren.
Iedereen moest meedoen, ook de
mensen van het bureau waar ik als
schrijver de ganzenveer hanteerde.
Maanden van te voren werd er geoefend. Eerst in Zuidlaren zelf en als
finale oefening op het vliegveld van
Eelde bij Groningen. Ruimte genoeg
daar. Keurig in het gelid en in rotten
van zes man, zoals dat in het militaire
jargon heette, om de commandanten
de gelegenheid te geven alles tot in de
puntjes voor te bereiden.
Pico bello
Vrijdag 30 april was de grote dag.
Juist op die dag zou ik een paar dagen
met verlof gaan, naar huis in Rotterdam. Dat kwam goed uit, kon ik gelijk
achterblijven na de parade en naar
huis toe. Mooi niet dus, bleek later. De
dag der dagen begon al om 04.00 uur
met de reveille. Alles was uitentreuren
gepoetst en geblencood. Het geweer in
pico bello staat en het uniform tiptop
geperst. Om 07.00 uur met drietonners

naar station Vries-Zuidlaren en met de
militaire trein naar Rotterdam om drie
uur later op station DP aan te komen.
De parade zelf begon om 11.00 uur.
Afmars naar de Nieuwe Binnenweg
en daar opstellen in de bekende rotten
van zes.
Herrie van jewelste
We waren beslist niet de enigen.
Duizenden militairen van andere onderdelen stonden al klaar. Tanks, jeeps
voorzien van het TLV-wapen op een
affuit, brencarriers en nog meer rijdend spul gingen ons voor. We persten
ons door de smalle (oude) Binnenweg
en ter hoogte van de oude Bijenkorf
draaiden we naar links de Coolsingel
op. Een herrie van jewelste. Ratelende
tanks, gierende straaljagers en dan het
brullende commando van de kapitein:
“HOOFD RECHTS” en dat deden we
natuurlijk braaf allemaal gelijk. En
daar stonden de hoge pieten op het
platform voor het stadhuis het défilé

af te nemen. Prins Bernhard voorop,
minister Staf van defensie, burgemeester Oud en natuurlijk nog veel
meer sterren en balken. We zagen er,
al marcherend, weinig van. In een flits
was alles voorbij en waren we via het
Hofplein op het Weena beland, waar
we een beetje stonden uit te hijgen.
Geen kans
Weer naar station DP en terug naar
Zuidlaren. Ik heb nog geprobeerd er
bij het station tussenuit te knijpen en
had met een paar maten al afgesproken het geweer in enkele stukken
uit elkaar te halen en aan hen mee
te geven, maar kreeg absoluut geen
kans daarvoor. Overal MP-bewaking.
Weer een paar uur in de trein, naar de
kazerne en daar geweer en uitrusting
opbergen en dan werkelijk met verlof
gaan. Dus voor de tweede maal die
dag met de trein naar Rotterdam. Het
devies van het leger luidt niet voor
niets: “Waar de logica ophoudt, begint
het leger”.
Biertjes
Om 22.00 uur arriveerde ik opnieuw
in Rotterdam. Samen met mijn maatje,
Piet de Jong, hebben we de parade nog
een keer dunnetjes overgedaan door

alle kroegen op de Oude Binnenweg
af te lopen en de gepresenteerde biertjes naar binnen te werken, hartelijk
aangeboden door de stamgasten die
erg met die arme soldaten van doen
hadden.
Minder beenvast
Op weg naar huis passeerden we op de
Coolsingel weer het podium vóór het
stadhuis dat er nu volkomen verlaten
bij lag. We konden het niet nalaten de
parade daar nog eens over te doen, al
waren we nu wat minder beenvast dan
de eerste keer. Lichtelijk beneveld do-

ken wij om 03.00 uur ‘s nachts – bijna
een etmaal later – bij mij thuis in de
Agniesestraat in onze bedden om een
gat in de dag te gaan slapen.
Tot zover mijn relaas over de wederwaardigheden van Koninginnedag
1954 in Rotterdam van een dienstplichtig soldaat in het leger van Hare
Majesteit. Waarvan akte.”
Kees van der Sijs
Barendrecht
0180-616086
sijs@planet.nl
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Viku Carpet cleaning

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

*

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.
Schoonmaken woning
* bijv.
bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl

Wij doen ook
verhuizingen!

Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen.
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te
voorzien van een goede service en reiniging.

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

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

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.

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

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

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

van 459.-

van 399.-

PRIJS NA INRUIL

van 699.inruil oude tv € 200

PRIJS NA INRUIL

van 499.-

van 89.95

van 569.van 169.-
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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 verscheen
ook het boek ‘Rotterdam vanuit de wolken’. En dat blijkt een
absolute bestseller. Het boek geeft een unieke kijk op de wederopbouw van de Maasstad vanuit de lucht gezien. Het 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!
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De Tweede Wereldoorlog in
honderd foto’s

Stroopsoldaatjes tegen corona

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

€ 39,95

€ 22,95

Carl Emil Mögle . Fotograaf te
Rotterdam 1885-1910
Carl Mögle was een beroemde
Rotterdamse fotograaf die fotografeerde rond de eeuwwisseling van
de 19e en 20e eeuw, de beginjaren van de
fotografie. Hij is de enige fotograaf die het Rotterdam van rond
1900 op foto’s heeft vastgelegd. Bij Uitgeverij Diafragma is een
prachtig boek verschenen met foto’s van de Maasstad uit een
tijd die wij amper nog kennen. Het boek telt 120 pagina’s, heeft
een hardcover en bevat uniek fotomateriaal.

€ 22,50

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

€ 7,50

Leeuwen op de Coolsingel
Poffen
Liepen er echt leeuwen op de Coolsingel na het bombardement? Heeft
een vijfde colonne Rotterdam verraden? En hoe zit het toch met die
rode lichtkogels? Hoe overtuigend
de door historici achterhaalde
feiten ook lijken, het zijn juist deze ongelofelijke
verhalen die het best beklijven. Omdat ze emotioneel zijn,
persoonlijk en waarachtig. Paul van der Laar maakte er een
prachtig boek over.

€ 19,95

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

Help De Oud-Rotterdammer in de strijd
tegen corona en koop deze overheerlijke
stroopsoldaatjes.
Een smakelijke herinnering aan vroeger
en een ludieke manier om De Oud-Rotterdammer te helpen om te overleven.
DE LAATSTE EXEMPLAREN! OP = OP!

€ 10,00

Voor vijf stuks

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

€ 19,99
Voor altijd Rotterdam
‘Voor altijd Rotterdam’ is zonder
twijfel één van de mooiste fotoboeken
over Rotterdam dat afgelopen jaren is
uitgekomen. Het toont werk van de
Rotterdamse persfotograaf Daniël van
der Ven. Zijn foto’s vertellen verhalen
en
doen verlangen naar het Rotterdam van toen. Afgedrukt in
zwartwit tonen ze een feilloos gevoel voor belichting en
compositie. Elke foto is raak. Dit geweldige grote naslagwerk
is geschreven en samengesteld door kunsthistorica Sandra van
Berkum.

€ 24,95

€ 29,99

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
De laatste havenbaron .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam vanuit de wolken (Let op: aangepaste verzendkosten 5,25 euro)  .  .  .  .
De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
De laatste havenbaron .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Stroopsoldaatjes tegen corona, vijf stuks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Carl Emil Mögle .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kejje da nie horih dan? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Leeuwen op de Coolsingel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mevrouw Breek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdamse Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Voor altijd Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Klauwe uit de mouwe (theedoek) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

tnv

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

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

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

Uw erfcoach en meer

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

Waarmee
helpen wij u graag (verder):
U kent ons van
opwordt
pagina 7 uit
Erfcoach-spreekuur
tijdelijk
telefonisch

nabestaandenÓ
nabestaanden”

deze krant. Wij informeren u over allerlei zaken
Akto
regelmatig
vrijblijvende
vragen
over:
• Hulp
bijstellen
de afwikkeling
van nalatenschappen
die houdt
te maken
hebben
met gelderfcoachen recht, waarbij U kunt
spreekuren
waar
u
al
uw
vragen
kunt
stellen
over
o.a.
•
de
afwikkeling
van
uw/een
nalatenschap
• Zijn van gevolmachtigde in een
het erfrecht het meest aan de orde komt. Deze
nalatenschappen.
Vanwege
de
corona-maatregelen
•
uwlevenstestament
testament of levenstestament
informatie in De Oud-Rotterdammer stellen
kunnen
deze en
in april
(en vermoedelijk
ook in mei) Ook • •notariële
volmacht en advies testamenten
Voorbereiden
wij graag
belangeloos
ter beschikking.
helaas
nietwij
doorgaan.
schenk- en
erfbelasting
Als executeur
in uw
testament
kunnen
u helpen als u andere vragen heeft. • •vrijstelling
Om
u
toch
te
kunnen
helpen,
kunt
u
naast
de
•
voorkomen
erfbelasting
• Als boedelgevolmachtigde
Veel mensen doen dit al en bellen ons met een
gebruikelijke
contactmogelijkheden
tijdelijk
op
elke
•
op papier
Als adviseur
van de executeur
korte vraag waar wij dan met plezier vrijblijvend •schenken
vrijdagochtend
van
10.00
tot
12.00
uur
bellen
met
•
aangifte
schenkof
erfbelasting
• Voorkomen eigen
bijdrage zorg
antwoord op geven. U kunt natuurlijk ook een
Nico
van
Scheijndel
of
mr.
Nicole
Goud
van
Akto
en
•
wanneer
u
onterfd
bent
• Meedenken over ﬁof
naiemand
ncieel/wil
juronterven
idische
afspraak met ons maken waarbij uw vragen
uw
vragen
stellen.
Mocht
het
nodig
zijn
om
stukken
•
over
samenwonen,
huwelijk
of
geregistreerd
partnerschap
vraagstukken
meer uitgebreid aan de orde kunnen komen en
tewaarbij
bestuderen
een testament
of huwelijkse
• Aangifte
advies
wij zoals
u persoonlijk
kunnen
adviseren. Wij
Wij en
ondersteunen
u ofinkomstenbelasting
uw erfgenamen bij de afwikkeling
van nalatenschappen:
voorwaarden
dan
kunt
u
met
ons
bespreken
hoe
Zolang
de
corona-maatregelen
van kracht zijn,
• Aangifte• om
erfbelasting
hanteren dan ons gebruikelijke uurtarief. Denk
problemen te voorkomen of op te lossen
die
beschikbaar
kunnen komen.
Wij nemen
wij ons• telefonisch
spreekuur
iedere vrijdag van
om u werk
of zorgen
uit handen te nemen
• Voorkomen
erfbelasting
hierbij
bijvoorbeeld
aan hulp
bij de per
afwikkeling houden
• voor een onpartijdige en professionele afwikkeling
vragensteller
ongeveer maximaal
15over
minuten
de tijd
10.00 tot 12.00 uur.
van een nalatenschap,
advies
besparing
voor
vrijblijvend en
advies. Mocht
U kunt ons hiervoor
telefoonnummer:
juridischebellen
vragen dieop
opkomen
bij het ouder worden010-3130823
vaneen
erfbelasting,
hetgratis
voorkomen
van udenaar
eigen
tijdens leven en na het overlijden.
aanleiding
willen weten,
kunnen
we
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en
bijdrage daarvan
zorg ofmeer
het maken
van uw
aangifte
“Akto als uw executeur
nadere
afspraken
maken
en
zullen
we
u
op
de
hoogte
Meer
informatie
Akto,
uit
op pagina 7 in
Volgover
ons in deze
krant
via
ervaring.
inkomstenbelasting.
of als adviseur
voor de
nabestaanden”
brengen van onze tarieven.
uw krant vindt u op onze site: www.akto.nu
Uw erfcoach en meer
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Telefonisch
erfcoach-spreekuur
ÒAkto
“Akto als uw executeur
tijdens
corona
of als
adviseur
voor de
ÒAkto als uw executeur
of als adviseur voor de
nabestaandenÓ

Volg ons in deze krant via

DE

ÒAkto als uw executeur
of als adviseur voor de
nabestaandenÓ

T E S E R VIC
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Ouders hadden een brood- en banketzaak
Ik ben Elly Katoen, geboren in 1946 en opgegroeid in Rotterdam
Zuid. Mijn ouders hadden een Brood- en Banketzaak in de Overijselsestraat 76. Dit was op het kruispunt met de Vlasakkerstraat
en de Hollandsestraat. Op iedere hoek zat een winkel. Een slager, een melkzaak, een zaak waar stofzuigeronderdelen werden
verkocht en stofzuigers gerepareerd. Later is dat een sigaren- en
sigarettenwinkel geworden. En onze winkel natuurlijk.
Om de hoek, in de Vlasakkerstraat,
zaten nog de waterstokerij van Koos
de Wit, de schoenmakerij van Dirk
Visser, Jan de groenteboer, Schalkwijk
de ijsboer en de huishoudelijk artikelenwinkel van de familie Apeldoorn.
Het was een nette en gezellige buurt.
Mijn ouders zijn in 1933 met de winkel begonnen. Met name mijn moeder
deed de winkel toen nog alleen. Mijn
vader (Jaap Katoen) ging met brood
aan de deur naar zijn klanten. Hij had
een grote wijk in Rotterdam Zuid.
Noodhulp
Na de oorlog, toen de zaken steeds
beter gingen en de mensen steeds
meer te besteden hadden, kwam er
een winkelmeisje bij en later voor de
zaterdag een noodhulp, zoals dat toen
heette. Het allereerste meisje heette
Suus en de tweede Klazien. Deze is tot
haar trouwen gebleven. En later nog
een aantal anderen.
’s Nachts om vier uur en van vrijdag
op zaterdag om twee uur ging mijn
vader naar Bakkerij Versluis aan de

Veerlaan op Katendrecht waar hij
brood kon bakken voor zijn wijk en
voor de verkoop in de winkel. Dit
bracht hij dan bij mijn moeder in de
winkel voor hij aan zijn wijk begon.
Toen de zaken steeds beter gingen
is, toen ik 6 jaar was, de winkel
verbouwd. Het werd een, voor die tijd,
heel mooie winkel. Mijn ouders waren
er zeer trots op. Een fotograaf heeft
daar heel mooie foto’s van gemaakt. Ik
weet nog dat ik erg teleurgesteld was,
omdat ik niet op de foto stond. Want
op het moment dat de fotograaf kwam,
zat ik op school. Dit was trouwens op
de meisjesschool aan de Frankendaal
op Tuindorp.
Vakantie
In die tijd werd er nog niet aan vakantie gedaan. Dus als er grote vakantie
(zomervakantie) was van school moest
ik me als kind zelf zien te vermaken.
Ik had bij ons in de straat een aantal
vriendjes en vriendinnetjes. Voor m’n
gevoel was het in die vakantieperiode
altijd mooi weer. Dan gingen we met

Jaap Katoen, zijn vrouw en de ‘noodhulp’ in de winkel.

een aantal bijna dagelijks naar een
groot grasveld aan de West Varkenoordseweg naast Speeltuin Hillesluis
om te kamperen zoals we dat toen
noemden en bleven daar dan de
hele dag. We maakten daar vaak een
vuurtje waarop we van alles bakten.
Voor het hout zorgde de overbuurman,
die met zijn vrouw bevriend was met
mijn ouders. Aan het eind van de
vakantietijd was hij door zijn voorraad
afvalhoutjes heen. De voorraadkast
van mijn moeder werd iedere keer
aardig geplunderd. Ook de koekenpan
ging mee. Daarin maakte ik toen al
onze eigen stroopsoldaatjes met suiker
en stroop. Kun je je voorstellen hoe de
koekenpan er aan toe was als ik weer

thuiskwam. Maar m’n moeder zorgde
ervoor dat ik hem de andere dag weer
schoon kon meenemen.
Bakkerskar
Tussen de middag kwam mijn vader
langs met zijn bakkerskar om voor ons
allemaal verse broodjes te brengen.
Rond die tijd reed hij zijn klanten aan
de West Varkenoordseweg. Een leuke
tijd om op terug te kijken.
Supermarkten
Toen kwamen de eerste supermarkten.
Steeds meer mensen namen daar ook
hun koekjes en brood mee. Mijn moeder had een vooruitziende blik en zei
tegen m’n vader dat hij beter zijn wijk

kon verkopen nu hij er nog een goede
prijs voor kon krijgen. Dit ging hem
zeer aan zijn hart. Want het was een
vrij beroep en hij was broodbakker in
hart en nieren. Maar hij heeft het toch
gedaan. Hij heeft daarna nog dertien
jaar op de Kabelfabriek in Alblasserdam gewerkt.
Twee jaar later is de winkel verkocht
aan Van der Meer en Schoep en kreeg
m’n moeder eindelijk een rustiger
leven.
Elly Katoen
Papendrecht
pietelly@xs4all.nl

Rotterdam
vanuit de wolken
7-5-1970 Enorme drukte op het vliegveld Zestienhoven in verband met de terugkeer uit Milaan van Feijenoord, de winnaar van de Europacup 1. Feijenoord
won daar de finale tegen Celtic Glasgow met 2-1. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen - Foto Bart Hofmeester

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

www.barthofmeester.nl
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Ontdek jouw nieuwe auto op
autohoogenboom.nl



Snel rijden in een nieuwe auto? Kies een auto uit voorraad



Keuze uit ruim 750 nieuwe auto’s en occasions



Advies nodig? Stel je auto samen via videobellen met een verkoopadviseur

Je bent van harte welkom! Onze showrooms zijn geopend conform de richtlijnen van het RIVM.
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Mata Hari

Dit verhaal gaat over een collega, Jan, die al jaren geleden is
overleden. In 1957, aan het eind
van de politieopleiding, werd ik
geronseld voor de politiemuziekvereniging Hermandad. Lid zijn
van een burgervereniging mocht
niet, want dat zou verstrengeling
van belangen kunnen opleveren. Jan was ook lid, een goede
bas-blazer en een buitengewoon
goede secretaris.
Toen Jan bij de afdeling Bijzondere Wetten
brigadier werd, moest hij, net als anderen,
terug naar de straatdienst. Dat was toen
korpsbeleid!! Na enige jaren kreeg hij de
kans terug te keren naar zijn oude stek.
Omdat wij elke dag moesten inspelen op de
veranderingen in de samenleving, vond de
chef het verstandig dat Jan enige maanden
met mij zou meedraaien. Jan was zeer verbaasd over de veranderingen, die in al zijn
afwezige jaren waren ingevoerd.
Toen hij weer zelfstandig met een jongere
collega aan de slag ging, vertelde hij op
een ochtend, dat hij de avond tevoren een
overtreding van de Wet op de Kansspelen
had geconstateerd. Drie gokautomaten, in
plaats van twee, in een horecabedrijf. Het
lijkt onschuldig, maar voor de uitbater kon
dit een goudmijntje zijn. De niet aanwezige
exploitante, mevrouw X, had hij ontboden
om haar een proces-verbaal aan te zeggen.
Ik zei hem, dat mevrouw X zonder een
proces-verbaal zou vertrekken. “Nou Aad,
dan ken je mij nog niet. Als ik A zeg, dan
zeg ik ook B”, reageerde Jan.
Ik had in dat werk veel ervaring met het
omgaan met vrouwen, want mijn bijtaak
was het toezicht houden op alle buffetjuffrouwen in Rotterdam, maar tegen mevrouw
X was ik ook niet opgewassen! Zij was een
vrouw, waar elke man van droomt en met
een natuurlijke charme, waar Mata Hari een
stuntelig schoolmeisje bij zou zijn. Ik had
baliedienst toen zij op het bureau kwam en
ik werd natuurlijk uitbundig begroet met
de nodige huichelachtige horecakussen. Ik
hielp bij het uitdoen van haar jas en dat deed
zij zo geraffineerd dat ik ‘t gewoon niet kan
beschrijven en ik dacht: “Jan gaat er met
melk en suiker in.“
Ik bracht haar bij Jan en voordat ik weer
achter mijn bureau zat, had ze hem al
helemaal ingepakt met haar praatjes en haar
charme. Ik genoot van zijn ondergang en
luisterde gespannen naar Jan zijn verhaal.
Van de streng overkomende Jan bleef niets
meer over en zij verliet het bureau zonder
proces-verbaal. Toen ik er wat van zei,
kreeg ik als antwoord: “Ja, ik heb een slag
om mijn arm gehouden. Als ze het weer
doet, krijgt ze alsnog een proces-verbaal.”

Dinsdag 26 mei 2020
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Ton van de Roer in 1952 in de
1ste klas bij juffrouw Klessens.
Foto Ton van de Roer

Weerzien na 62 jaar
Bijna elf jaar zagen ze elkaar vrijwel dagelijks. Twee jaar gingen ze naar de kleuterschool
St.-Maria in de Christiaan de Wetstraat in de Afrikaanderwijk. Daarna zaten ze zes jaar op
de jongensschool St.-Franciscus in dezelfde straat en ook nog eens een kleine drie jaar op
de nautische technische school Nicolaas Witsen in de Oranjeboomstraat. Van de een op de
andere dag was het dagelijks optrekken afgelopen. Elk gingen ze – al of niet gediplomeerd –
verder op een eigen route van het toen nog avontuurlijke levenspad.
Ruim zestig jaar zagen ze elkaar niet
en door deze rubriek kwamen ze na al
die jaren op een net nog coronavrije
dinsdagmiddag naar reüniecafé ’t
Haventje aan de Prins Hendrikkade
op het Noordereiland. Ik heb het over
de gepensioneerden – allen omstreeks
de 74 jaar – Ton van de Roer,
Kees Laurijssens en mezelf, Rein
Wolters. Ton kwam van Prinsenland naar ’t Haventje, Kees van
Zierikzee en ik van Pernis. Kees en
Ton woonden in hun schooljaren
in de Oranjeboomstraat en ik in de
(verdwenen) Pantserstraat op 11b.
De vader van Ton had een kapsalon
voor heren in een winkelpandje op
167. In de achterkamer, bijna langs
de spoorbaan, gaf Ton zijn eerste
kreetjes. Kees deed dat in een
etagewoning op nummer 321 van
de Rose Spoorstraat en probeerde
daarmee het geraas van voorbij
denderende treinen te overstemmen. Hij groeide op met de
buurjongens Niek en Wim van de
Boom. Hun ouders, ‘ome’ Willem
en ‘tante’ Cor, maakten van café
Wereldhaven op de hoek Pleinweg/
Verschoorstraat een wereldzaak.
Goede leerlingen
De drie waren goede leerlingen
en behaalden hoge cijfers op hun
rapporten. Kees had overigens

Kees Laurijssens, Rein Wolters en Ton van de Roer (vlnr) op het Noordereiland. Foto Eric
van Prooijen

een hekel aan de lagere school,
deed wel zijn best, maar vond de
leerkrachten niet echt sympathiek.
“Prima onderwijs, maar de vreugde
was er ver te zoeken”, vat hij
samen. Leergierige Ton vond de
school wel leuk en Rein kwam mee
in zijn kielzog. Ton was creatief en
knutselde van schoenendooskarton
en bruin (lik)plakband miniatuurautootjes. Zijn favoriete model
was de ‘kever’, een VW-tje. Rein
had er jaren een op een kast staan.
Uiteindelijk liet het plakband los
en donderde het relikwie in elkaar.
De nog altijd bescheiden Ton ging
werken met ijzer bij machinefabriek Laagland (Hunter Douglas)
en later bij Widia Nederland dat

later opging in Kennametal.
Ton van de Roer is daarnaast
uitvinder. Hij bedacht een systeem
– hij heeft er het octrooi van –
waarmee de op 12 augustus 2000 in
de Barentszzee vergane Russische
onderzeeboot Kursk en later ook
de gezonken autotransportschepen
Tricolore en Baltic Ace werden
geborgen. Het wrak van de Kursk
lag 100 meter diep met 118 doden.
Met het systeem van Ton werd de
kop van het schip gezaagd. Later
is het achterschip geborgen en naar
Rusland gebracht voor verdere
onttakeling en het bergen van de
stoffelijke resten.
Ton bouwde zo’n veertig jaar
geleden ook een Bugatti na op ware

En zo ziet u maar: Al zijn we hoeders van
de wet, we zijn maar gewoon mensen met
onze zwakheden. Jan werd adjudant en later
chef bij de Arrestantenafdeling. Als je het
bruisende leven van de horeca was gewend,
kan dit geen plek zijn waar je vrolijk van
wordt en al gauw werd hij waarnemend
korpschef in Maarssen.
Aad de Knegt
adeknegt35@gmail.com

grootte, zelfs de motor. De historische replica rijdt op hoogtijdagen
rond. Voor Ton is het maken niet
zo bijzonder. “Je neemt een stuk
ijzer en verwijdert wat niet nodig
is, dan houdt je over wat je moet
hebben.” Uitvinden en de historie
van Rotterdam zijn nog steeds zijn
hobby’s. Ton reageert regelmatig
op artikelen in DOR.
Platenschrapper
School voelde voor Kees als een
gevangenis. Hij was een echt
buitenkind. Toch maakte hij (en
Ton ook) de Lagere Technische
School af. Zelfs meer dan geslaagd,
Rein niet. Hij werd, gedwongen
door zijn thuissituatie – nog geen
14 jaar oud – na ruim twee jaar
voortgezet onderwijs platenschrapper bij bakker Bas Zaanen aan de
Zuidhoek. ’s Middags bezorgde
hij Het Vrije Volk; later werkte hij,
tot aan zijn vervroegd pensioen in
2005, als journalist bij dezelfde
krant en ging daarna schrijven voor
De Oud-Rotterdammer. Kees deed
één jaar de Uitgebreide Technische
School (UTS) aan de Montessoriweg en gaf er toen – ondanks goede
cijfers – de brui aan. Hij wilde
vrijheid en vond die bij pijpenfabriek Rijsoord in de Nijverheidsstraat. Na enkele jaren sloeg hij
een totaal andere werkrichting
in. Hij werd leerling-verkoper bij
woninginrichter Metz&Metz op de
Pretorialaan en trad na twee jaar
in dienst bij bedrijfsgenoot Bakker
aan de Dorpsweg. Hij bleef er tien
jaar en intussen woonde Kees, via
tussenhalte Hendrik Ido Ambacht,
in zijn huidige woonstad Zierikzee. Ondertussen behaalde hij
diploma’s bij de Nederlandse Sport
Federatie en trainde vijftig jaar een
Rotterdamse trimclub. Elke zondag
reed hij naar Rotterdam. Kees liep
veertien marathons: in Rotterdam,
New York, Lissabon, Berlijn en
Honolulu. Daarnaast is muziek zijn
grote liefhebberij. De drie hebben
nog veel meer gemeenschappelijke
herinneringen, maar die komen een
volgend keer aan de orde.
Reacties: reinwol@outlook.com

Klas 3 met Kees en Ton in 1954 op schoolreis met meester ‘kale’ Van Lieshout in Teteringen. Rein ontbrak door geldgebrek thuis. Foto Ton
van de Roer
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TANTE POST
Kramers Bandenhandel
Af en toe lees ik in De Oud-Rotterdammer over werk en werkbelevenissen. Die heb ik ook, terugdenkend aan
vroeger. Ik werkte in de jaren 1963
tot en met 1968 bij de firma Kramer
aan de Boezemsingel, waar we vier
Esso benzinepompen hadden staan;
mix voor de brommer, gewoon en
super en een dieselpomp. Maar de
hoofdtaak was de autobandenhandel.
Op de gevel prijkte in grote letters het
bandenmerk B.F. Goodrich. Uiteraard
verkochten we ook andere merken,
o.a. Continental, Goodyear, Michelin, Bridgestone, Dunlop en noem
maar op. We werkten in de garage in
een soort ploegendienst met Jan van
Wereld, Rob Bakker, Stanley Rietkerk
en Jan Teeuw. Op kantoor zat meneer
Langveld als boekhouder en heel kort
heeft Kitty de Winter er gewerkt. In
Crooswijk, een echte volkswijk, was
het prettig werken met vriendelijke
mensen. Het was de periode dat velen
zich een tweedehandsauto konden
aanschaffen, maar echt geld hiervoor
had men eigenlijk niet. De tankbeurten
waren voor Fl. 10,00 en een enkeling
gooide hem vol. In die tijd kostte een
liter benzine rond de 50 à 60 cent, en
men gaf je ook nog een fooi bij het
nakijken van de olie, ramen wassen
en banden oppompen. Wij hielden
veel goede tweedehands autobanden
apart en verkochten die voor een zacht
prijsje om die mensen te helpen. We
hadden zo onze vaste klanten. Veel die
op het abattoir werkten, maar ook de
directie van bedrijven als Van Krefeld
en Brand die voor benzine of nieuwe
banden kwamen. Een heel grote klant
waren de gebroeders Bosselaar, ‘Verse
waar van Bosselaar’, die dagelijks met
hun wagens kwamen aftanken.
Je gaat al die namen die je kende
vergeten, maar één persoon vergeet
ik nooit. Zijn naam was Frans. Hij
woonde in de Kerkhoflaan. Het was
een wildebras. Hij was ooit met zijn
brommer op zijn snufferd gevallen,
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Herman Dolk, herenkapper
De foto van de klassieke herenkapper, in
De Oud-Rotterdammer van dinsdag 14
april, doet mij terugdenken aan mijn opa
Herman Dolk, die een herenkapsalon
had in de Bajonetstraat, naast een kleermakersbedrijf. Een klassiek interieur uit
de tweede helft van de jaren veertig, met
vooral, wat ik mij herinner, de scheerkwasten, scheerzeep en de aanzetriem,
waarmee het scheermes scherp werd
gehouden.
Ooit waren de scharenslijpers een
onmisbare schakel voor deze bedrijfstak;
dat waren meestal Italianen. Toen lieten veel heren zich door de kapper scheren, waardoor de salon een huiskamerachtig
karakter kreeg, een soortement van stamkroeg.
Het was de gewoonte dat het vak van vader op zoon over ging, waardoor mijn vader ook het vak van herenkapper
uitoefende en in 1955 een kapsalon aan de 2e Hogenbanweg in Overschie begon, met als tarief, heren knippen ƒ 1,10 en
kinderen 0,85 cent.
Het was de tijd dat er nog stevig werd gerookt en de klanten vertelden over hun genoegens en hun noden, waarbij de kapper altijd wel raad wist, een soort ‘Stichting Opluchting’.
Zelf ben ik het tekenvak ingegaan, maar ik denk nog met veel genoegen aan die tijd terug.
J.C. Dolk
j.c.dolk@online.nl

waarbij hij zijn kaak had gebroken.
Van hem kocht ik ooit eens een zelfbouwbootje, waar ik jaren plezier van
heb gehad. In mijn periode daar stond
de Koninginnekerk er nog en waren er
op de keien van de Boezemstraat regelmatig aanrijdingen. Op de hoek zat
het café van Bas Buitenhuis, waar wij
onze koffie haalden en steevast voor
de deur Rinus stond te spugen naar
auto’s. Heeft iemand nog foto’s van
het pand aan de Boezemsingel? Ja, en
zo gaan de gedachten steeds verder.
Na Kramers ben ik in 1968 bij de PTT
gaan werken waar ik het 40 jaar heb
volgehouden.
Peter Martijn
pmartijn@xs4all.nl

de kranen in de havens opbliezen, ben
ik als tienjarige gaan kijken. Ik stond
aan het eind van de St Andriesstraat,
dus bij de Putselaan. Aan de ene kant
was de dierenwinkel Artis en aan de
andere kant een bakkerswinkel. Om
boven de mensen uit te komen, ben ik
op het raamkozijn gaan staan. Na een
poosje kwam er een bus voorbij waaruit de Duitsers begonnen te schieten.
Aan de zijde van Artis vielen een hoop
mensen neer. Of er doden zijn gevallen weet ik niet, daar iedereen wegrende, ook ik. Maar bij het afspringen
van het kozijn stootte ik m’n knie en
ben strompelend naar huis gegaan aan
de Rijsoordstraat. Misschien zijn er
mensen die dat nog weten. Daar zou ik
wel mee willen praten.

Kranen opblazen
Nu, met al die herdenkingen, wil ik
ook iets bijdragen. Toen de Duitsers

F.W. Wittmer
0181-633069
f.wittmer2017@outlook.com

Le Coq d’Or
Ik verhaalde diverse keren in De OudRotterdammer over het vermaarde
restaurant Le Coq d’Or in de Van
Vollenhovenstraat. Het restaurant was
er van halverwege de 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 aanleiding van mijn verhalen,
benaderd door een Rotterdamse
vastgoedhandelaar die wilde plannen
had met het pand; terugbrengen in de
stijl van Le Coq d’Or en in het pand
ernaast ook nog eens hotel. 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 flink verwaarloosd uit. Wat

zou mijn schoonvader, oberkelner in
Le Coq d’Or, dit verschrikkelijk gevonden hebben. Een pietje precies, in
alles voorkomend. Ja, hij zou huilend
voor het pand hebben gestaan. Ook
de eerste 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
tegenwoordig eens om? Maar goed,
wat zou het prachtig zijn als een groot
Rotterdammer iets met dit monumentale pand zou doen. Het zal geen Le
Coq d’Or meer worden; dat moet ook
niet. Maar dit verwaarloosde pand
doet afbreuk aan het prachtige stukje
oud Scheepvaartkwartier.
Jan Dammes
Terrastuin 25
2665 VL Bleiswijk
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl
Rijk en arm
Als je rond 1960 door Rotterdam
tramde met lijn 3, voor zes cent, kwam
je door arme en rijke wijken. Het gele
ting-ting-voertuig van de Rotterdamsche Electrische Tram vertrok bij
het Zuiderziekenhuis en eindigde bij
Diergaarde Blijdorp. Ondertussen had
je rijke én arme huizen gezien, arme
huizen het meest. Daar moest ik aan
denken toen ik vandaag las hoe men
tweehonderd jaar geleden begraven
werd. Als je weinig geld had, luidde
de klok heel kort. Maar had je veel
guldens en stuivers, dan beierden de
klokken meer dan een uur en werd je
bovendien begraven in de Kerk. Bang
bang bang.
Dr Anton de Man
Rotterdam
ademan@planet.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
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:

Dhr./Mevr. Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.
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0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
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Tel: 0180 – 82 02 70
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publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.
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puike maaltijd terecht kon in
restaurant Falstaff. Het hotel
bood indertijd plaats aan de
AMVJ en de jeugd kon o.a. op
een plek in het hotel sporten en
dus ook een biertje genieten in
genoemde bar. De jongeren die
wij zien, lijken wat ‘passief’,
maar blijkens verhalen was
de sfeer er in de bar best wel
progressief. Wie heeft nog St.
Joris-verhalen voor mij? Die
zijn bedoeld voor mijn nieuwe
boek ‘Rotterdamse cafés’,
deel 5, dat komend najaar
uitkomt. Reacties graag naar:
jorisboddaert@gmail.com of
06-18849644.

producent en voorzitter
Stichting Jong van Hart Rotterdam
010-4500893 of 06-10809285
ans-dekker@versatel.nl

Familie Nossent
Ik ben op zoek naar de familie
Nossent. Die woonde in de
jaren tussen 1945 en 1960 in
de Steinwegstraat. De straten
daar zijn zo goed als verdwenen. Wie kan mij helpen deze
mensen te vinden? Mevrouw
Nossent had een paar kinderen:
Nel, Annie en zoon Arie. Met
Nel heb ik nog gewerkt bij de
chocoladefabriek in de Heer
Gavannistraat.

Sint Joris Bar
Wij zien een tamelijk aparte
foto (met dank aan verzamelaar
Rob Kanaar) van zeven bezette
barkrukken. De foto werd anno
1970 geschoten in de Sint Joris
Bar. Deze gelegenheid was gevestigd in het tegelijk statige én
moderne Rijnhotel aan de Mauritsweg. 65-Plussers herinneren
zich nog wel de zijvleugel van
het hotel, waar je voor een

J. Scheffers
Damastroos 9
Rotterdam-Ommoord
Pianist gezocht
Juist nu iedereen is getroffen
door de beperkingen van het
coronavirus moeten we aan de
toekomst denken. Seniorentheatergezelschap Jong van Hart
Rotterdam wil, zodra we weer
mogen, gaan repeteren. Ten
behoeve van de nieuwe voorstelling ‘Onrust op Rotterdam
Zuid’ zijn wij op zoek naar een
nieuwe pianist. Ook kunnen
zich weer senioren aanmelden als speler. Zie voor meer
info over ons onze website:
https:JongvanHart.webs.com

Bevrijdingsfeest 1945
Wie herkent zich nog op deze foto van het bevrijdingsfeest op het Virulyplein in Rotterdam West,
georganiseerd door mijn ouders?
N. Peters
010-4563469
petersnicojr1@outlook.com

Budget uitvaart € 1495,- Uitvaart compleet € 3950,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,
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Als puzzelprijs voor de puzzel voor deze keer hebben we vijf
exemplaren van het boek ‘Rotterdam 1941’ van Ben Laurens.
Over een bijzonder bezettingsjaar.
Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat
uw oplossing voor DONDERDAG 4 JUNI 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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65

66

67

72

68

73

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

Minister van Rijn waardeerde als staatssecretaris
al het geluksmodel van Becker,
getuige de navolgende citaten uit zijn voorwoord van het boek
Levenskunst op leeftijd met Zorg zonder Zorgen
“Naar mijn mening legt Hans Becker dit nu ook weer in dit boek uit met veel aandacht voor
(groeps)gedrag en cultuur. Hij toont aan dat elk mens, met welke beperking ook, in een
plezierige omgeving zo veel mogelijk de regie kan houden over eigen leven, lichaam, woning,
financiën, en andere belangrijke zaken. En hoe mensen voldoening kunnen putten uit het zo
veel als mogelijk voor zichzelf en anderen blijven zorgen.
Hoe (levensloopbestendig) wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Dat volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de uitgebreide familie van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen essentieel is. Stuk voor stuk zijn het eenvoudige, bijna vanzelfsprekende adviezen. Maar dan wel adviezen die je uitdagen om naar je hart
te luisteren en naar dat van anderen. Het woord levenskunst
in de titel is een vlag die de inhoud van dit boek dekt.”

Minister Hugo de Jonge bij de vastlegging van de
samenwerking in China met Beckers geluksmodel

De Residence Roosenburch is een uitwerking in de
praktijk van dit geluksmodel met de volgende elementen:

Het Geluksmodel is gebaseerd op ja-cultuur, eigen regie/activiteit met een familieachtige aanpak. Knuffeldieren, huisrestaurant, herinneringsmuseum, kunstatelier, bibliotheek, rookkamer, fitnessruimte enz. Welzijnszorg op hoog niveau, inwonende activiteitenbegeleidster. Zorgdiensten als pedicure, kapper, fysiotherapie, massage, muziek enz. worden aan huis geleverd. Gewenste andere
zorg is op aanvraag mogelijk. Thuiszorg en medische zorg op afroep. Tweekamer appartementen (45m2)kosten € 1.450,00 incl. energie,
water, telefonie, TV, WiFi enz. (kale huur € 1.000,00) ruime badkamer, keuken met elektrische kookplaat.
Afstand tot Rotterdam-centrum/ Den Haag-centrum plusminus 30 minuten, supermarkten op loopafstand.

Per direct nog enkele
appartementen beschikbaar
huisrestaurant / bar / en schilderatelier

k
de verhoudingen met
Rotterdam/Rozenburg zijn uitstekend

vrolijkheid is belangrijk, hier een muziekuitvoering
van Waldin Roes met het huislied
“In Residence Roosenburch aan Het Scheur
daar staat het geluk voor de deur”

bibliotheek / biljart / museum

knuffeldieren
welkom

Residence Roosenburch

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

in goede tijden een vol terras met rivierzicht

