
In deze coronatijd balen veel 
mensen van de beperkte 
vakantiemogelijkheden deze 
zomer. Maar hoe zat dat 
eigenlijk vlak na de Tweede 
Wereldoorlog? Eén van onze 
lezers, C.J. Verver-Dipte, 
schreef enige tijd geleden, in 
het pré-coronatijdperk, een 
verhaal over een vakantie 
in de zomer van 1946. Over 
Rotterdamse tieners en hun 
vakantie-avontuur.

Zomer 1946. Een jaar na de bevrij-
ding. Een jaar zonder verdwaalde 
bommen, razzia’s, honger. Al waren 
veel artikelen nog schaars en ‘op de 
bon’. Wij, een groep klasgenootjes 
rond de zestien jaar, hadden elkaar 
een jaar eerder, september 1945, leren 
kennen op de Koningin Wilhelmina 
Kweekschool. Het eerste jaar op 
deze school, waar wij klaargestoomd 
werden om de jeugd te onderwijzen, 
was best pittig geweest. We hadden 
het laatste oorlogsjaar geen les meer 
gehad (onderwijzer ondergedoken, 
honger, kou) en ik had, evenals de 
meeste klasgenoten, geen eindexamen 
(mulo of hbs) gedaan. Dus wilden we 
na dit eerste jaar op de kweekschool 
wel iets leuks gaan doen. Maar wat?

Kippenschuur
In onze platgebombardeerde stad, 
waar nu constant de geluiden van 
de wederopbouw klonken, was niets 
leuks te beleven in de zomervakantie. 
Misschien was het mogelijk een week-
je op vakantie te gaan? Waarschijnlijk 

is het in deze tijd, waarin de verste en 
meest exotische vakantiebestemmin-
gen voor bijna iedereen doodnormaal 
zijn (althans vóór de coronatijd, red.), 
moeilijk te begrijpen dat voor ons in 
1946 een weekje vakantie in eigen 
land best lastig te realiseren was. Maar 
het lukte een van ons een soort kip-
penschuur te huren. In Elspeet, op de 
Veluwe. Het vervoer per trein was nog 
niet optimaal. Bovendien hadden we 
niet veel geld, dus werd er besloten 
per fiets te gaan. Dekens mee en, niet 
te vergeten, de voedselbonnen.
Veel kleding hadden we niet, maar we 

hadden er reuze veel zin in. Einde-
lijk iets leuks doen, wat bij je jeugd 
hoort. In de kippenschuur lag stro 
en met onze dekens was er best een 
fijne slaapplek van te maken. Verder 
geen comfort, maar ook dat was geen 
probleem. We zouden immers van 
de natuur en het buiten zijn genieten. 
Onze huisbaas had laten doorscheme-
ren dat we we ons over de prijs niet 
druk hoefden te maken. Dat kwam 
wel goed.

Hoeden
De eerste dag van ons verblijf was 
een zondag. Zoals we van huis uit 
gewend waren, maakten we ons klaar 
om, per fiets, naar de kerk te gaan. 
Maar daar was de huisbaas het niet 
mee eens. Naar de kerk prima, maar 
niet op de fiets. En waar waren onze 
hoeden? Hoeden, wij? Die hadden we 
natuurlijk niet. Na wat heen en weer 
gepraat moesten we dan onze hoofd-
doeken maar omdoen. Je had altijd 
een fleurige hoofddoek bij je in die 
tijd. Om bij wind of regen je haar te 
beschermen.
Veel later begrepen we, dat dit 

gedeelte van de Veluwe, waar streng 
gelovigen wonen, onderdeel is van de 
zogenaamde ‘Bible Belt’.

Canadezen
Het was prachtig zonnig weer en ’s 
maandags besloten we te gaan zwem-
men in het Uddelermeer. We hadden 
er nooit van gehoord, maar het zou 
er in ieder geval koeler zijn dan in 
ons kippenhok. Het was te ver om te 
fietsen, dus besloten we te gaan liften. 
Het openbaar vervoer was nog lang 
niet overal in orde. Al gauw stopte er 
een jeep met Canadezen die ons naar 
het meer zouden brengen. Maar wat 
een teleurstelling: het meer was op-
gedroogd! Geen zwemfestijn. Althans 
niet in het meer, maar er bleek een 
zwembad te zijn: het Pesiesbad.
Het was toen heel eenvoudig om te 
liften. Er waren heel veel militairen 
die je graag wilden meenemen.

Vrijheid
De rest van de week vloog om. We 
fietsten en wandelden in de prachtige 
omgeving, zagen een schaapskudde 
op de hei. Alles was mooi en leuk en 

nieuw. Voor het eerst na de oorlog 
voelden we ons vrij, zelfstandig en 
jong. Wat bij onze leeftijd paste.

Als ik wel eens terugdenk aan toen, 
onze eerste vakantie in vrijheid en 
ik denk aan de mogelijkheden die 
jongeren nu hebben, zoals reizen over 
de hele wereld, backpacken, is het 
voor hen niet te bevatten hoe blij en 
dankbaar we waren, bijna zonder geld, 
geen vakantiekleding, weinig eten. 
Wie moet er dan jaloers zijn op wie?

Domper
Het afrekenen bij onze huisbaas was 
nog een domper. Hij rekende best veel 
voor ons onderkomen. Maar uitgerust 
konden we ons voorbereiden op ons 
tweede jaar op de ‘kweek’. Onze 
vriendschap was hechter geworden.
Met drie van de groep vakantie-
gangers van toen heb ik nog steeds 
contact.

C.J. Verver-van Dipte
Charley Tooropsingel 216
3059 WG Rotterdam

Voedselbonnen mee naar de Veluwe
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Canadezen kwam je in die naoorlogse dagen nog overal tegen (foto: Nationaal Archief)

Oplage: 122.000 ex.

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

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

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl

Een schaapskudde was een toeristische attractie (foto: Nationaal Archief)
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010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Joseline Pameijer
Uitvaartverzorgster

www.uzk.nl

Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door 
de kleine details. Door aandacht en kennis van 

zaken. Door rust en planning. 

Met een historie van 85 jaar weten de mensen 
van Van der Kraan als geen ander, dat een 

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

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

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto� eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

 
 

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

BTR REIZEN 
www.BTRreizen.nl 

  �  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. 

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



De uitbraak van het coronavirus zette 
de wereld voor vrijwel iedereen op z’n 
kop. Ook voor ons als krant dus. Ad-
vertenties die noodgedwongen werden 
ingetrokken (veel branches moesten 
immers hun handel al dan niet tijdelijk 
staken), medewerkers die thuis 
moesten werken, verspreiding van de 
kranten die moest worden aangepast, 
enzovoorts, enzovoorts. Het bete-
kende ook een dramatische terugval in 
inkomsten voor ons bedrijf, dat geen 
beroep kon doen op regelingen van de 
overheid. We bleken er niet voor in 
aanmerking te komen. Tussen wal en 
schip, buiten de boot, of hoe je het ook 
noemen wilt. Dat blijven wij trouwens 
vreemd vinden, want uitgerekend wij 
richten ons op de doelgroep waar het 
vooral om draait in deze coronacrisis: 
de vijftigplussers.

Ondertussen liepen alle kosten, die 
komen kijken bij het uitgeven van een 
krant gewoon door.

Als noodgreep deden we een beroep 
op u, als lezer en op alle mensen 
die ons zouden willen steunen. Dat 

leverde prachtige reacties op.

Stroopsoldaatjes
De ludieke stroopsoldaatjes-actie liep 
als een trein. Zo zeer dat nu zelfs alle 
stroopsoldaatjes uitverkocht zijn en 
we de actie kunnen stoppen met de 
slotconclusie: zeer geslaagd! Dank 
daarvoor!

Gulle gevers
De oproep om ons financieel te 
steunen werd beantwoord met tal van 
giften, van klein tot wat groter, die 
zeer welkom waren. Bedankt, gulle 
gevers!

Verkooppiek
De verkoop van boeken beleefde de 
afgelopen weken een verrassende 
piek. Ook vast geen toeval, gezien de 
quarantaine waarin velen zich bevon-
den en bevinden. Lezen en plaatjes 
kijken is dan een leuke afleiding.

Advertenties
En dan waren er de adverteerders, die 
ons juist nu steunden met advertenties 
waar mogelijk. Zelfs met hele en halve 

pagina’s, hartverwarmend!

Lieve woorden
Hartverwarmend waren ook de vele 
reacties die we van lezers kregen die 
niet in de gelegenheid waren financi-
eel bij te dragen. Ook daar hebben we 
natuurlijk alle begrip voor, want velen 
van ons hebben het zelf al moeilijk 
genoeg om zich te redden. Maar ook 
uw vaak lieve, opbeurende woorden 
waren een geweldige ondersteuning.

Volle kracht vooruit
En nu? Nu willen we het liefst weer 
volle kracht vooruit. Natuurlijk is 
het virus nog niet helemaal weg. En 
daarmee zijn ook alle problemen en 
belemmeringen nog niet van de baan. 
Maar er zijn alweer meer branches 
die voorzichtig weer beginnen. Er is 
een versoepeling. En ook al blijft het 
oppassen, wij zijn er blij mee!

Warm hart
We hebben intussen hard gewerkt aan 

scenario’s om in de komende maanden 
overeind te blijven. We krijgen daarbij 
steun van velen die ons een warm hart 
toedragen. Die steun blijft ook nodig. 
Want De Oud-Rotterdammer is er voor 
en door de lezers. We doen het samen. 
En nogmaals: u bent geweldig. Het 
liefst gaven we jullie allemaal op z’n 
Rotterdams een smakkerd!

Het team van De Oud-Rotterdammer

Dank voor uw steun in moeilijke tijden!
U bent geweldig! Jazeker, we kunnen en willen het gewoon niet 
anders noemen. U, lezer van De Oud-Rotterdammer, heeft onze 
krant afgelopen weken zó goed gesteund in moeilijke tijden dat 
onze krant nog steeds kan uitkomen. We willen u daar heel har-
telijk voor bedanken!
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Als je over dit onderwerp schrijft, krijg 
je natuurlijk ook commentaar. Dat vind 
ik altijd prettig, dan merk je dat je niet 
schrijft voor de kat z’n kuuuuu…narie, 
mits het commentaar niet al te dom is.

Als je het zelf niet gelezen hebt zijn 
er altijd bereidwillige mensen die je 
het komen vertellen. Zo begreep ik 
dat ik een soort drieledige kritiek had 
gekregen, niet in deze, maar in een 
andere krant.

De eerste kritiek was van een lezer, die 
zei dat het nogal logisch was dat ik, 
van mijn driewekelijkse reis thuisko-
mend, mijn vorige hond Guus dood 
in zijn mand aantrof. “Immers”, zo 
schreef deze dierenvriend, “wie laat er 
nou 21 dagen zijn hond alleen!”
Ik moet even diep ademhalen en heel 
diep in mijn begrijpertje tasten om op 
dit niveau terecht te komen. Mijn hond 

was al die tijd natuurlijk in de perfecte 
zorgende hand van mijn buren geweest, 
voor wie zijn dood even rampzalig als 
onbegrijpelijk was als voor mij. Iemand 
die zoiets schrijft moet zich toch wel 
heel diep in een hoekje gaan zitten 
schamen, dunkt me.

De tweede kritiek behelsde, als ik 
het goed begreep, ongeveer dit: “Wie 
neemt er nou op z’n tachtigste nog een 
nieuwe hond!”
Nou, daar kan ik kort over zijn, dat 
maak ik zelf wel uit. Als ik schrijf dat 
het allemaal niet meevalt en dat het een 
hoop werk is, wil dat nog niet zeggen 
dat ik niet zielsgelukkig met hem ben 
en dat het een hele steun is in mijn 
jonge leven.
Vooral de onvoorwaardelijke trouw, 
dat constant op de lip of de schoot van 
de baas willen zitten, je geen moment 
uit het oog verliezen, je moet wel van 

steen zijn als je niet smelt van zoveel 
aanhankelijkheid.

En dan was er zowaar nog iemand die 
het voor me opnam en de loftrompet 
stak over mij als hondenliefhebber en 
-opvoeder. Ik weet niet wie het was, 
maar hij was kennelijk op de hoogte. 
Nou, fijn om te horen.

Het moet alleen nog even klikken met 
de kippen. Achter de konijnen en de 
eenden mag ie jagen zoveel hij wil, die 
krijgt ie toch niet te pakken. Maar de 
kippen, dat is een ander paar mouwen, 
zoals de Belgen zeggen.
Daarover gesproken, en dat is een 
ander chapiter, wat heb ik dat heerlijke 
Vlaams gemist dit voorjaar, want ik 
beluister dat altijd tijdens de wieler-
wedstrijden die geen van alle zijn 
doorgegaan. Het is toch eigenlijk 
verschrikkelijk wat ons is overkomen, 
geen “Vlaanderens mooiste”, geen 
Parijs- Roubaix, geen Amstel Goldrace. 
Het is eigenlijk te erg en het is een 
felicitatie waard dat we het allemaal 
overleefd hebben.

Maar ik hoop het niet nog een keer 
mee te maken, als ik tenminste tijd van 

leven heb. Nou ja, straks is de Corona 
voorbij, maar ja, wat is er dan precies 
voorbij? En komt het weer terug? Dat 
zal toch hopelijk niet? Zullen we weer 
lekker normaal in het café kunnen zit-
ten, en gezellig naar de bioscoop of het 
theater kunnen?

Ik zal het trouwens inderdaad allemaal 
nog meemaken, want door die nieuwe 
hond moet ik in elk geval nog tien jaar 
mee.

Van dieren en mensen
Het nemen van een nieuwe hond op je tachtigste is inderdaad 
geen sinecure. Mijn Blake doet het uitstekend, maar je loopt er 
wel de hele dag min of meer achteraan te rennen, maar dat is 
voor het oude lichaam juist wel goed; ik ben nota bene vier kilo 
afgevallen en dat schrijf ik op zijn conto. Het houdt je aan de 
gang, “laân we ’t zo maar noemen” zou de grote filosoof Cruijff 
zeggen, God hebbe zijn ziel. .
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Een Rotterdamse smakkerd voor u!
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

 

‘STRICKLEDE’ 
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam 

55+ WONINGEN MET EXTRA’S - 
NIEUWLAND BINNENSTAD 

Burg. Stulemeijerlaan 101-307, Schiedam 

MEER INFORMATIE: 
Bezichtiging/spreekuur: 

woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur 
Aanmelden: 

Burg. Stulemeijerlaan 291 
3118 BH Schiedam 

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

 

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

 

 

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

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

LIGGING:  
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.  
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de    
   Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een  
   bezorgdienst),  
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur. 
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   installatie) die voor eigen rekening door  
   bijvoorbeeld Careyn kunnen worden geleverd.  
   Daarbij blijft bij ons de zelfstandigheid  
   van de bewoners altijd voorop staan.  
• Tevens is er een gemeenschappelijke, inpandige  
   fietsenberging en een scootmobielruimte. 
• Een festiviteiten-/activiteitenzaaltje voor o.a.  
   verjaardagen, recepties, koffie-inloop, kaarten,      
   spelletjes, e.d. 

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

LIGGING:  
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.  
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de    
   Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een  
   bezorgdienst),  
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur. 

Eenvoudig en compleet verzorgd
volgens vaste concepten en tarieven

zonder kosten achteraf.

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

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

www.conceptuitvaart.nl

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

CU

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

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

Marcus Benjamins
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+  Creëren sociale werkgelegenheid  

+  Ontlast milieu door hergebruik

  Hergebruik werkt!

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling 

Voor bijzondere spullen!

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

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

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam



Kent u dit nog? Vast wel, want dit is wel het beroemdste beeld van de stad Rotterdam. Heeft u er bijzon-
dere herinneringen aan of gedachten bij? Wat betekent het beeld voor u? Wij zijn weer benieuwd naar al 
uw verhalen. Stuur uw anekdotes en herinneringen naar ons toe, zodat wij die in een volgende afl evering 
van ‘Ken je dit nog’ kunnen delen met elkaar. Uw schrijfwerk kan worden toegezonden naar: info@de-
oudrotterdammer.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.  

Joop Slinger: “Natuurlijk herken ik de man op de 
foto, het is namelijk Karel van Leeuwen. Karel 
was metselaar/schoorsteenveger. Hij had zijn op-
slagplaats in de Zomerhofstraat, in het winkeltje 
van zijn moeder. Karel was wat men nu noemt 
een ZZP’er en verrichtte voor de diverse huisei-
genaren metselwerkzaamheden aan de panden; 
van het repareren van de riolen tot het stukadoren 
van muren, hij was allround. Karel was toen nog 
niet in het bezit van een rijbewijs en maakte voor 
het vervoer van de benodigde materialen gebruik 
van een carrier (bakfi ets) en ging zo op weg naar 
zijn opdrachtgevers. Op de foto staat hij in zijn 
schoorsteenvegersoutfi t, ik heb hem begin jaren 
60 menigmaal geholpen bij het schoorsteenve-
gen. Karel op het dak en ik veilig beneden bij de 
kolenhaard. Hij had geen last van hoogtevrees 
en liep met het grootste gemak over de nok van 
het dak en klom tegen de meest bouwvallige 
schoorstenen op om zijn kogel en veger door het 
schoorsteenkanaal te halen. Karel was een Sparta-
supporter en vooraf aan de thuiswedstrijden ging 
hij langs bij café ‘De Vijgeboom’ aan het Middel-
landplein. Een ander vast café waar hij regelmatig 
kwam, was op de hoek van de Tollensstraat en de 
Noordsingel, want hoewel hij niet vies was van 
een glas bier, deed hij er ook veel werk op. Dat 
waren onder andere de plekken waar hij, zoals 
men dat tegenwoordig noemt, aan het netwerken 
was. Karel was een hele toffe kerel, aan wie ik 
met genoegen terugdenk.”

René Koopman: “De man op de foto lijkt destijds 
het beroep van schoorsteenveger te hebben uitge-
oefend. Het lange touw met een zwaartelood en 
de borstel (Takkenbosje) zien eruit als werktuigen 
van dit beroep. Ook de positie van de ladder reikt 
naar een dakluik of kapel om zo op het dak te 
komen. De man zelf op de foto ziet er wel heel 
netjes uit en heeft geen roethanden of roetgezicht. 
Maar het kan heel goed zijn dat het een ervaren 
schoorsteenveger is, die boven op het dak een 
nieuwe leerling het vak bijbrengt. De foto lijkt uit 
de jaren 70.”

J.M. Faasse: “De persoon zelf ken ik niet, maar 
ik heb veel met deze mensen gewerkt in mijn tijd 
als stoker/machinist bij de gemeente Rotterdam. 
In diverse grote gebouwen werden de centrale 
verwarmingssystemen gestookt op olie of kolen 
en de schoorstenen moesten eenmaal per jaar 
worden geveegd; dus beroep schoorsteenveger.”

Ria de Graaf: “Volgens mij is dit een schoor-
steenveger. Ik weet nog dat mijn moeder er niet 
blij mee was als die kwam. Hij moest driehoog 
het schuine dak op en het vegen ging er niet 
zo zachtjes aan toe, hoor. We moesten eerst de 
zware kachel opzij zetten en kranten neerleggen. 
Als hij dan begon met vegen kwam er heel veel 
troep en roet de kamer in. Maar ja, het moest toch 
gebeuren!”

Ruud Kuipers: “Dit is een schoorsteenveger, 

herkenbaar aan zijn touw met op het einde een 
borstel of veger. Vroeger droegen ze ook wel 
een uniform met hoge hoed. Al in 1828 bracht 
schoorsteenveger en uitvinder Joseph Glass een 
modelveger op de markt die de voorloper was van 
de nu nog gebruikte veger. Vaak werden er in die 
tijd veel kinderen ingezet, omdat die makkelijker 
in de nauwe schoorstenen konden klimmen om 
ze schoon te maken. Het was ongezond en vies 
werk, waarbij je met roet in aanraking kwam, met 
als gevolg huid- en longproblemen. Gelukkig is 
die tijd ver achter ons. Tegenwoordig gaat het er 
een stuk professioneler aan toe.”

D. van der Kraan: “Ik weet wel dat deze man 
een schoorsteenveger was, maar persoonlijk ken 
ik hem niet. Maar je hoorde het wel als ze bezig 
waren, met dat touw en een ijzeren knots eraan. 
Als kind vond ik dat heel wat.”

Cor Pijpers: “Hallo. De man op de foto in Ken je 
dit nog nr. 217 ken ik niet, maar volgens mij is hij 
van beroep schoorsteenveger. In de jaren zestig-
zeventig mocht ik mee met mijn vader, die ook 
schoorsteenveger was. In het najaar was het erg 
druk met klanten die de schoorsteen wilden laten 
vegen. Na het dagelijkse gewone werk gingen wij 
naar de klanten en bij een daarvan ging het niet 
helemaal goed. Deze klant woonde in een bene-
denhuis in de Koepelstraat in Crooswijk. Het was 

een oude vrouw die nog een oude potkachel had, 
die met een pijp aangesloten was op de onderkant 
van de schoorsteen; het gat zat aan de onderkant 
van de schoorsteen, Mijn vader ging naar het 
dak en na een paar minuten stak ik dan een krant 
aan, zodat mijn vader op het dak kon zien welk 
kanaal hij moest hebben. Daarna stopte ik een 
prop van kranten in het kanaal en dan kon mijn 
vader met vegen beginnen. Dat vegen ging met 
een borstel een zware kogel. Dat ging altijd goed, 
maar nu dus niet. De kogel schoot los en kwam 
met een klap op de plaat die aan de onderkant 
van de schoorsteen zat. Die hield het niet en met 
veel lawaai viel de plaat op de grond. Het gevolg 
was dat alle roet de kamer in kwam en alles zwart 
was. Maar de vrouw zei: “Joh, dat geef niet hoor, 
morgen veeg ik alles weer op.” We mochten van 
haar niets opruimen en zijn toen maar wegge-
gaan. Of we een jaar later weer de schoorteen 
moesten vegen, weet ik niet meer. Het koelde 
in het najaar soms al fl ink af en op een gegeven 
moment kwam mijn vader kwam van het dak en 
had het behoorlijk koud. De klant vroeg daarop of 
hij iets warms wilde drinken en dat wilde hij wel. 
Hij kreeg een fl ink glas met cognac en dat lustte 
hij wel. Nou, het was maar goed dat dit de laatste 
klant van die dag was, want hij was na dit glas 
gelijk stomdronken.”  

 ‘Daar is de schoorsteenveger!’   
In Rotterdam was hij een bekende verschijning: Karel van Leeuwen. De schoor-
steenveger, die ook metselaar was, kwam bij menigeen over de vloer. Dus her-
kende een aantal lezers hem op de Ken je dit nog-foto van vier weken geleden. En 
anderen herkenden in ieder geval zijn beroep. Op deze pagina een aantal mooie 
herinneringen aan dit ambacht en deze ambachtsman.
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 217   

Ken je dit nog?  219   Nr.

Nr.

 Karel van Leeuwen, een bekende Rotterdamse schoorsteenveger (foto: Henk Hartog)   

 Heel vroeger droeg de schoorsteenveger nog een hoge hoed   
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

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

          
           

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

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

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

   

€ 439,00 
 

 

v.a. € 19,75 p/m2 
LAMINAAT 

GRATIS GELEGD* 
vanaf 10m2 

setprijs

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

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22 
(0180) 66 14 90

RIKKOERT.NL

SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
( 0 1 8 2 ) 3 8 2 6 5 1 

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

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

Viswinkel hesseplaats
Viswinkel binnenhof

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

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

Ook bij ons verkrijgbaar: 

    

Ook bij ons verkrijgbaar: 

    

In de winkel op de Binnenhof en Hesseplaats. 
En op de donderdagmarkt in Capelle 



Mijn vrouw en ik zijn beiden 
60 jaar en willen verhuizen. 
We hebben een leuke over-
waarde op onze woning, maar 
die is waarschijnlijk niet 
groot genoeg om de nieuwe 
woning zonder hypotheek te 
kunnen kopen. We vragen ons 
echter wel af of we die hypo-
theek nog wel kunnen krijgen 
of dat we toch beter naar een 
goedkopere woning kunnen 
omzien.

U stelt een terechte vraag, want een 
hypotheeklening krijgen op leeftijd 
is een stuk minder eenvoudig dan 
voor een 35-jarige. Geldverstrek-
kers moeten bij het beoordelen van 
de kredietwaardigheid van een klant 
namelijk vanaf tien jaar voor de 
eerste AOW rekening gaan houden 
met het inkomen als gepensioneerde. 
Aangezien de eerste AOW met 67 jaar 
wordt ontvangen, is dat dus vanaf 57 
jaar. Daalt het inkomen na pensioen 
fl ink, dan heeft dat gevolgen voor het 
bedrag dat u als hypotheeklening kunt 

verwerken. Veel hypotheekadviseurs 
zeggen dan ook terecht dat als iemand 
een hypotheek wil verhogen, verlen-
gen of oversluiten, hij/zij dit het beste 
ruim voor zijn/haar 57ste moet doen.

Er is een manier om toch voor een 
nieuwe hypotheeklening in aan-
merking te komen, namelijk als 
de hypotheeklasten dalen. Dat kan 
bijvoorbeeld door een lagere rente 
of als u een goedkoper huis koopt 
en, in uw geval, wanneer u maar een 
klein beetje hoeft bij te lenen voor de 

nieuwe woning. Voordat u de keuze 
maakt naar een goedkopere woning 
om te zien, is het verstandig eerst eens 
met de bank te gaan praten over de 
leencapaciteit die u en uw vrouw heb-
ben. Is het duidelijk wat u kunt lenen, 
dan weet u ook in welke prijsklasse u 
naar een nieuwe woning kunt zoeken.

Niet alleen de bank is kritisch over 
hoeveel u mag lenen; u moet dat zelf 
ook zijn. Reken eens uit hoeveel 
pensioen u en uw vrouw later gaan 
ontvangen. Op mijnpensioenover-

zicht.nl kunt u een goed overzicht 
krijgen van wat tot nu toe is opge-
bouwd. Bedenk dat het belastingtarief 
voor AOW-gerechtigden tot € 34.712 
17,9 procent lager is (AOW-premie) 
dan voor mensen die nog geen AOW 
ontvangen en u weet hoeveel u netto 
overhoudt van uw bruto inkomen. 
Heeft u nog aftrekposten, neem die 
dan in de berekening mee.

Voor die mensen die een afl ossings-
vrije hypotheek hebben die na hun 
57ste afl oopt, geldt het volgende: 
Om opnieuw voor hetzelfde geld een 
hypotheek te kunnen krijgen is ook de 
leencapaciteit van de 57-plusser van 
belang. Bent u nog geen 57, overweeg 
dan de looptijd van de hypotheek 
te verlengen of op tijd een nieuwe 
hypotheek voor 30 jaar aan te gaan. 
Bent u al ouder dan 57 jaar, houd 
dan rekening met de leencapaciteit 
van 57-plussers of los af wanneer 
dat mogelijk is. Houd bij dit afl ossen 
rekening met de boeterente. Meestal 
gaat u die betalen wanneer u meer 
dan 10 procent van de hoofdsom wil 
afl ossen.  

 Een hypotheek op leeftijd   
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Afspraak is afspraak
Wanneer u geld leent van een bank 
of particulier moeten beide partijen 
zich aan de afspraak houden. De 
persoon die geld leent, betaalt rente 
en uiteindelijk het geleende weer 
terug. De persoon die het geld uit-
geleend heeft, wacht netjes volgens 
afspraak op zijn geld. Een schuldeiser 
die eerder om zijn geld komt, moet 
accepteren dat de schuldenaar daar 
geen zin in heeft of een lager bedrag 
wil betalen. De schuldenaar die niet 
aan zijn verplichtingen voldoet, moet 
accepteren dat zijn andere bezit dan 
bij een beslag of verkoop gevaar 
loopt. Dit geldt grotendeels ook voor 
geldleningen in de familiesfeer. Maak 
dus vooraf goede afspraken.

Pensioenafkoop
Pensioenfondsen zijn niet zo gek op 
kleine pensioentjes. De administra-
tieve lasten zijn dan te hoog. Een 
pensioen van minder dan € 497,27 
bruto in 2020 mogen zij afkopen 
als u daarmee instemt. U krijgt dan 
een aanbod waarbij het pensioen-
bedrag per jaar vaak met een factor 
10-12 is vermenigvuldigd. Afkoop 
van een pensioentje kan gevolgen 
hebben voor uw recht op huur- en/of 

zorgtoeslag. De Belastingdienst heeft 
een speciale coulanceregeling voor 
deze afgekochte pensioenen. Alleen 
de zogenoemde micropensioenen tot 
€ 2 per jaar vervallen automatisch 
vanaf 2018.

Partnertoeslag AOW vervalt 
niet vanwege coronacrisis
De AOW-(partner)toeslag is een 
extra bedrag bovenop de AOW. Een 
AOW-gerechtigde krijgt deze toeslag 
als de partner zelf nog geen AOW 
en geen of weinig inkomsten heeft. 
Deze toeslag is in 2015 afgeschaft 
voor mensen die geboren zijn na 1 
januari 1950. Wel is toen bepaald dat 
AOW-gerechtigden die deze toeslag 
op dat moment al ontvingen deze 
konden behouden zolang ze aan de 
voorwaarden blijven voldoen. Zo 
mag het inkomen van de partner niet 
te hoog worden en voor langere tijd 
ook te hoog blijven. Vanwege de 

coronacrisis mag hiervan worden 
afgeweken. Het gaat dan om situaties 
waarbij de jongere partner van een 
AOW-gerechtigde met partnertoe-
slag, als gevolg van de coronacrisis, 
(meer) is gaan werken in een cruciaal 
beroep én deze werkzaamheden lan-
ger dan drie maanden duren. Zolang 
de coronamaatregelen van kracht 
zijn, herleeft na beëindiging van de 
werkzaamheden toch het oude recht 
op partnertoeslag.

Testament bewaren
Het is verstandig het testament van 
de eerst overleden partner te bewaren. 
Het testament kan later nodig zijn 
voor de afwikkeling van de langstle-
vende. Ook is het soms nodig aan te 
tonen dat iets wel of niet het eigen-
dom was van de langstlevende. Later 
het testament nog eens opvragen, kan 
altijd, maar kost wel geld. Gewoon in 
de la laten verstoffen kost niets.

Uit de praktijk

Een testament moet u vrijwillig en zon-
der druk van anderen kunnen maken. 
De notaris moet daarop toezien bij het 
maken van een testament. Soms is die 
druk er wel, maar signaleert de notaris 
deze niet. Beroemd (waar of niet waar) 
is het echtpaar dat samen een gelijklui-
dend testament laat maken en waarbij 
de man enige tijd later bij de notaris 
terugkomt om niet zijn vrouw, maar zijn 
vriendin tot erfgenaam te maken. Dit 
extreme voorbeeld kennen wij niet uit 
onze eigen praktijk; wel echtgenoten 
die na het overlijden van hun partner 
het helemaal anders gaan doen. De 
goede doelen gaan eruit of er juist in 
en erfdelen van de kinderen worden 
beperkt of ze krijgen juist meer. De exe-
cuteur moet veranderd of de kleinkinde-
ren krijgen nu wel of juist geen legaat 
meer. Uit al die situaties blijkt dat de 
echtelieden toch niet of niet volledig 
op hetzelfde spoor zaten of dat na het 
eerste overlijden ideeën zijn veranderd, 
bijvoorbeeld vanwege een vervelende 
afwikkeling. Steeds blijkt een goede, 
eerlijke voorbereiding belangrijk bij het 
opstellen van een testament, waarbij 
partners best verschillende testamenten 
mogen opstellen. De ene partner mag 
best aan de kerk nalaten, terwijl de 
ander behalve aan de eigen kinderen 
ook nalaat aan die van de partner. De 
mogelijkheden zijn groot; ga niet over 
één nacht ijs en bespreek het samen en/
of met een deskundige. Meer weten? 
Kom naar onze vrijblijvende telefoni-
sche en/of gewone erfcoachspreekuren. 
Maak een afspraak via 010-3130823.  

?

Ontdooien in de koelkast 
 Wanneer u ingevroren voedsel 
wilt ontdooien, kunt u natuurlijk 
de magnetron gebruiken. Beter is 
het het in de koelkast te ontdooien. 
Het ontdooien duurt wat langer, 
maar het bespaart u energie om de 
koelkast te koelen.

Bandenspanning  Een auto-
band met de juiste spanning rijdt 
aangenamer, veiliger en vooral 
een heel stuk zuiniger. De juiste 
bandenspanning zorgt voor een 
lager brandstofverbruik én voor 
een geringere bandenslijtage. Dus 
waar wacht u nog op?

Vegetariër van de sei-
zoensgroenten  Eten van het 
seizoen is een goede bespaartip, 
want er is veel en goedkoop 
beschikbaar. Vriest u nog wat extra 
in, dan heeft u aan het eind van de 
maand ook nog wat te eten.
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INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN 
TEL. 010-2269232

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag 
geopend!

PVC TRAPRENOVATIE
COMPLETE TRAP 13 TREDEN

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

ac
tie

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

395,-
incl. BTW

LAMINAATstunt
DIV. RESTPARTIJEN
LAMINAAT, PVC EN
HOUTEN VLOEREN

Nu vanaf

per m² incl. BTW

9,95

STUNT
prijzen!

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

KLIKLAMINAAT
LANDHUISDELEN

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

per m² incl. BTW

9,95
Normaal € 24,95 nu

TEGEL KLIKLAMINAAT
KRONO IMPRESSIONS, 8 MM DIK

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

per m² incl. BTW

13,95

WIJ ZIJN GEWOON

geopend!*die bij je past
voor een vloer

BIBLIOTHEEK ROTTERDAM 
WEER OPEN. WELKOM TERUG!
Sinds 2 juni openden - naast 
de vier grootste vestigingen 
die eerder openden - nog eens 
acht vestigingen van Biblio-
theek Rotterdam. Op 12 locaties 
verspreid over de stad kun je nu 
weer boeken inleveren, uitzoe-
ken en lenen. Naast de Centrale 
Bibliotheek en de vestigingen in 
Delfshaven, Feijenoord en Om-
moord zijn leden weer van harte 
welkom in Hoek van Holland, Hoogvliet, Nesselande, Schiebroek, 
Overschie, IJsselmonde, Rozenburg en Charlois.

12 van de 20 bibliotheken 
weer open
In maar liefst 12 van de in totaal 20 
bibliotheken kun je vanaf 2 juni weer 
terecht. De acht kleinere vestigingen 
openen later. De 12 locaties zijn ge-
opend voor leden (toegang op vertoon 
van de bibliotheekpas) om boeken 
terug te brengen en te lenen. Andere 
services zoals de werk- en studieplek-
ken, toiletten en printers zijn nog niet 
beschikbaar. Bibliotheek Rotterdam 
doet er alles aan om je bezoek aan de 
bibliotheek prettig en veilig te laten 

verlopen. Kom daarom alléén naar 
de bibliotheek en blijf niet langer dan 
nodig.

Openingstijden
Sommige locaties hebben aangepaste 
openingstijden. Kijk op www.biblio-
theek.rotterdam.nl/weeropen voor de 
adressen en openingstijden.

Bibliotheek online
Online blijft de bibliotheek ook nog 
steeds open. Ga naar www.bibliotheek.
rotterdam.nl/online voor luisterboeken, 
e-books en online activiteiten zoals 
video’s van bibliotheekcolleges, Oud 
Geleerd Jong Gedaan presentaties en 
de cursus Digisterker, leren omgaan 
met de digitale overheid. 

Nog geen lid? 
Lid worden kan via de website:  
www.bibliotheek.rotterdam.nl/word-lid



“Maar ja”, herinnert de nu 82-jarige 
zich lachend, “maak nou van ’37 eens 
’36. Dat lukt niet. Hij moest nog een 
poosje geduld hebben. Hij ging wel 
trouw trainen en bij een onderling 
wedstrijdje was Theo van de partij.

Neptunus
“Wij woonden in de Jonker Frans-
straat en ik kreeg van m’n moeder 12 
cent om met de tram naar Duivesteyn 
te gaan. Maar ik was niet gek. Ik had 
voor die centjes ook een gevulde koek 
en een glaasje Ranja. Ik ging lopen, 
toch zo’n 5 kilometer, of stiekem een 
heel stuk achter op de stang van lijn 
14. Terug kon ik dan vaak met iemand 
meerijden op de fiets of de brommer.”
Eenmaal speelgerechtigd werkte Theo 
zich snel op naar het hoogste team. 
Vanuit A1 speelde hij al eens met het 
eerste mee en toen kwam de belang-
stelling van Neptunus.
Hij zag in 1954 op Duivesteyn de 
profclub Rotterdam van de ‘wilde 
bond’, trainen met mannen als Henk 
Schouten, doelman Wim Landman, 
Jan Everse en Aad Bak, getraind door 
de Oostenrijker Franz Fuchs, later 

trainer van Feyenoord.
Theo Jansma genoot van dat niveau en 
zocht het hogerop. Neptunus dus.

Scouts
Dat begon met een zeperd. “Mijn eer-
ste wedstrijd speelde ik in het twaalfde 
tegen het veertiende van Spartaan ’20. 
Dat ben ik nooit vergeten. Van het 
eerste van Steeds Volharden naar het 
twaalfde van Neptunus. “We wonnen 
gelukkig wel”, zegt Theo nu.
De zeperd was snel vergeten. Hij door-
liep de lagere teams in een recordsnel-
heid, kwam in het eerste en ging daar 
niet meer uit.
Het was in de jaren dat het legale 
betaald voetbal oprukte en te kust 

en te keur talenten probeerde weg te 
halen. Ook Neptunus, aan de Abraham 
van Stolkweg, kreeg vaak bezoek van 
scouts en het vertrek van spelers als 
Louis Corpeleyn (Excelsior), Cock 
Luyten (NAC) en Frits den Braber 
(Xerxes), was een forse aderlating. 
Neptunus degradeerde naar de derde 
klasse. Onder de nieuwe voorzitter 
Ton van Heusden werd hard gewerkt 
aan de terugkeer naar de eerste klasse. 
Bestuurslid Jan Verburgh ontpopte 
zich als scout en de versterking kwam!

Verleidelijk voorstel
Dé glansperiode van Theo Jansma, die 
samen met spelers als oer-Neptuniaan 
Ab Hogendoorn, Joop van Krimpen, 
Jan Holzhauer, Bep Hoek en Ben de 
Ruyter (ex Feyenoord) en doelman 
Henk Verhoek (ex SVV) aan de 
opmars begon. Hij nam de linksbui-
tenpositie over van Gijs Doolaard, die 
stopte met voetballen en als trainer de 
grote gangmaker werd. Hij had flair en 
bracht dat over op zijn spelers. Humor 
had Gijs ook. Het was vaak lachen 
geblazen, behalve als hij zelf in het 
ootje werd genomen. Dan was de lol 
snel voorbij.
Jansma speelde in tien succesvolle ja-
ren op alle plaatsen in het veld, behal-
ve onder de lat. Hij had nooit het plan 
naar een andere club te gaan, maar 
in 1959 deed de toenmalig voorzitter 
van Schiebroek hem een verleidelijk 
voorstel: “Als je bij ons komt spelen, 
mag je samen met je verloofde naar de 
Olympische spelen in Rome in 1960. 
Ik zei dat tegen iemand bij Neptunus, 
nee, we noemen geen namen, en die 
zei: “Als je bij ons blijft, mag je ook 
naar Rome. Daar zorg ik voor!” Ik 
bleef, maar de overschrijvingsperiode 
ging voorbij en ik heb nooit meer wat 
gehoord.”

Kuitbeenbreuk
Theo vroeg er ook niet meer naar. 
Dan maar niet naar Rome, hij bleef 
toch liever bij zijn ‘cluppie’, waar zijn 
beste jaren nog moesten komen.
In de nadagen van zijn voetbalcar-
rière deed hij mee tegen Zwart Wit 
’28 in de ‘Nederlaagserie’, een serie 
die Neptunus al tweemaal eerder had 
gewonnen.
“We stonden nu ook weer voor, ik 
maakte een sliding op het door de 
regen spekgladde veld, kreeg een 
ongelukkige schop en brak mijn 
kuitbeen. Ik was toen 30 jaar, ging in 
het gips en dat was het einde van mijn 
voetbalcarrière.

Kantinebaas
Jan Verburgh kwam thuis op bezoek 
en vroeg of ik, samen met mijn vrouw 
Gerda, de kantine wilde pachten. Ik 
had een mooie baan bij Hensen kranen 
en daar moest ik dus wel even over 
nadenken. Het was natuurlijk wel dé 
kans om bij Neptunus betrokken te 
blijven. We hebben het uiteindelijk 
negen jaar gedaan. Zes jaar in de oude 
kantine en drie jaar in de nieuwe, de 
‘Van Heusden Burcht’. Met hulp van 
Gerda’s ouders en vaak nog meer 
familie erbij.”
Theo stond in de kantine, trainde de 
pupillen, speelde in het veteranenteam, 
het kon niet op.

Maar ach, alles verandert, zo ook aan 
de Abraham van Stolkweg. Neptunus 
had al sinds 1942 een afdeling honk-
bal. Net als bij Sparta en Feyenoord 
gingen ook de selectiespelers in de 
zomer honkballen. Maar het ging 
verder. Het honkbal werd groter 
dan het voetbal. Neptunus haalde 
internationale successen en ook al 
kende iedereen Theo en Gerda, toch 
veranderde de onderlinge solidariteit. 
De vroegere ploegmakkers kwamen 
steeds minder en door anderen werd 
er weer getwijfeld aan de hoogte van 
de pachtsom die Theo betaalde. De lol 
was er af en dus een goed moment om 
de ‘Van Heusden Burcht’ te verlaten. 
De burcht die een paar jaar later werd 
afgebroken om plaats te maken voor 
het Neptunus honkbal Familiestadion.

De Jansma’s bleven hun (voetbal)
club trouw en vonden een leuk nieuw 
horecaplekkie aan de Maas, in café 
Schiemond, vlak bij het pontje naar 
Heijplaat.
Tsja, alles verandert. Neptunus voetbal 
en honkbal gingen, met hier en daar 
een boos gezicht, uit elkaar. De 
voetbal fuseerde met Schiebroek tot 
Neptunus-Schiebroek en speelt nu aan 
de Hazelaarweg.

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Theo Jansma ging niet naar Rome
Zijn eerste voetbalstapjes 
zette Theo’tje bij Steeds 
Volharden op sportpark 
Duivesteyn. De vereniging 
waar jaren later trainer Jan 
Postema, ja, de oudere broer 
van Koos, veel succes had. 
Theo’tje was te vroeg! Hij was 
tien jaar toen hij lid werd, 
maar je mocht pas serieus 
spelen als je twaalf was. Hij 
wilde zo graag het veld op, 
dat hij probeerde zijn geboor-
tejaar op z’n stamkaart te 
veranderen.
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Neptunus 1 (1965, promotie naar hoofdklasse). V.l.n.r. (staand) Henny de Geus (verzorger), Leo Vogelaar (grensrechter), Ronald Klomp, Theo Jansma, Fred Bravenboer, Harry Veldboer, Ben de Ruyter, 
Jan Keijzer, Jan Dammers (leider), Gijs Doolaard (trainer). Zittend: Henk Verhoek, Wim Wolffers, Hans van Yperen, Theo v.d. Most, Bep Hoek, Hans Bassant en Jan Verweij

Theo Jansma, op 12 juni wordt hij 83 jaar, heeft nu nog plezier met zijn tuinhuisje

Terug van weggeweest
De afgelopen weken ontvingen we veel post voor Nico Tempelman op de re-
dactie. Hart onder de riem-kaartjes en briefjes. Beterschapswensen enzovoorts. 
We zijn blij dat ‘onze’ Nico Tempelman weer terug is met zijn sportverhalen 
voor De Oud-Rotterdammer. Na een poosje uit de running te zijn geweest 
door medische perikelen pakt hij vanaf deze krant weer uit met regelmatig een 
sportverhaal uit het Rotterdamse sportwereldje van vroeger. Nico is weer ‘alive 
and kicking’, zoals de Engelsen zeggen. En dat gaat vast nog heel veel moois 
opleveren!

Redactie De Oud-Rotterdammer
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

van 699.-
 inruil oude tv € 200

PRIJS NA INRUIL

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 



Het was 1974; reisbestemming: de 
Zwarte Zee-kust van Roemenië. Eind 
juni landden wij in Constantza. Na 
een strenge douanecontrole, want 
het communistische land werd met 
straffe hand geregeerd door dictator 
Ceausescu, vervolgden wij onze reis 
naar de badplaats Neptun. Tussen ons 
hotel en de zee bevonden zich wat 
meertjes en duinen, begroeid met pijn-
bomen en dennen. Onze blonde doch-
tertjes waren, net als de overige kleine 
Nederlandse meisjes, direct populair 
bij het Roemeense personeel. Constant 
knuffelen en aaien over de bol.
Bijna alle dagen naar het strand en 
dankzij de kinderen kregen we snel 
contact met andere gezinnen. Wat me 
opviel bij de zee was dat een sproei-
vliegtuig, dat de aardappelvelden in 
het achterland onder handen nam, ons 
op het strand gewoon meenam in zijn 
sproei-activiteiten als het een bocht 
maakte. Je rook dan zo’n vieze chemi-
sche lucht. Bepaald gezond zal dat niet 
geweest zijn!

Zwarthandelaars
Als we in de namiddag richting hotel 
liepen, zagen we vaak tussen de bo-
men of op een duintop een man zitten. 
Al snel hoorde ik dat dat zwarthande-
laars waren en toen we er op gingen 
letten, hoorden we dat ze naar ons 
fluisterden. ‘Tausche Geld, tausche 
Geld.’ Zo’n kerel gaf je vijf keer de 
waarde van de officiële Leu voor één 
gulden. Ik had er wel oren naar, maar 
mijn vrouw voorkwam dat ik contact 
met hen opnam. Die kerels konden 
met onze marken, guldens of dollars 
spullen in de officiële staatswinkels 
kopen. Zodra zij een agent in het oog 
kregen, losten ze op in het groen. We 
hoorden dat ze, als ze betrapt werden, 
zware straffen kregen.
Mijn vrouw ging op een dag met 
enkele dames met de bus naar Con-
stantza. Ik paste op de kinderen. Bij 
terugkomst had ze volop verhalen. 
Veel armoede gezien, waardeloze 
winkels, elk dorp dat de bus passeerde 
was geblokkeerd met zwerfkeien, 
zodat de toeristen ontmoedigd werden 
daar te gaan kijken. In de bus zagen 
ze het wegdek onder zich voorbij 
glijden door de gaten in de vloer. Het 
ergste vond ze nog dat ze agenten een 
vrouw in elkaar had zien slaan met 
lange gummistokken. Als toerist aan 
het luxe strand zagen wij daar allemaal 
niets van.

Illegaal wisselen
Die dag was het ook gelijk prijs met 
illegaal wisselen. Een reisgenoot had 
contact gelegd met zo’n kerel op een 

duintop. “Als jij zorgt dat 
je geld hebt, gaan we dat 
vanavond omwisselen”, zei 
hij. Die avond liepen wij naar 
de boulevard. “Daar is het zo 
druk, daar vallen dat soort 
handelingen het minst op. 
Ik heb afgesproken bij een 
stoplicht.”
En ja hoor, daar pikte een 
jonge meid ons op. Lopend 
over de drukke boulevard 
floot ze opeens naar iemand 
aan de overkant. “Die loopt 
met ons op en controleert of 
wij gevolgd worden door de 
politie”, zei ze in het Duits. 
Na een tijdje sloegen wij een 
stille straat in, en daarna nog 
eentje. Bij een geparkeerde 
auto stapten we met zijn 
drieën in. De man van de 
overkant bleef verderop in de 
straat staan. In de auto wis-
selden wij het geld.
Toen ik, zwaaiend met een 
flinke stapel bankbiljetten, 
in onze hotelkamer kwam, 
keken onze dochtertjes 
verbaasd naar een woe-
dende moeder. Hoe kon ik zo 
onverantwoord handelen!? 
Achteraf had ze volkomen 
gelijk.

Ring
Toen wij in Rotterdam boekten, had 
ik gelijk een excursie naar Istanboel 
besproken. In de tweede week gingen 
we. Ook het hotelpersoneel wist 
dat wij die trip hadden geboekt en 
enkele dagen voor vertrek, werd er ‘s 
avonds op onze kamerdeur geklopt 
en een meisje van het personeel wipte 
schichtig naar binnen. Ze vertelde 
dat ze over een paar maanden ging 
trouwen; zij had al een trouwring, haar 
verloofde nog niet. In Turkije was 
goud veel goedkoper dan in Roeme-
nië. Of ik daar dus voor haar vriend 
een ring wilde kopen! Ze had heime-
lijk al voldoende dollars gespaard, nu 
was het wachten tot er een hotelgast 
naar Istanboel ging. Later die avond 
bracht ze het geld en de maat van de 
ring, op een papiertje getekend. Toen 
we naar Istanboel vlogen, vertrokken 
we om 4 uur ‘s nachts en landden 
om een uur of zeven. We hadden een 
druk programma: het Topkapi Paleis, 
de Aya Sofia, een mooie kerk uit het 
Byzantijnse Rijk, nu een moskee en de 
Blauwe Moskee. Om 12 uur klonk de 
oproep tot gebed door de straten, maar 
het verkeer raasde, tot mijn verba-
zing, onverminderd door. Begin van 
de middag gingen we naar nachtclub 

de Kervansaray en zagen daar een 
buikdansshow.
Tot slot werd onze groep losgelaten in 
de Grote Bazar, een geweldig, over-
dekt winkelcentrum, met honderden 
winkeltjes. Veel juweliers, goudwin-
keltjes en leren jassen. De gids zou 
mij begeleiden naar een vertrouwde 
zaak om de trouwring te kopen en zou 
doen alsof deze voor hemzelf was. Dat 
scheelde bij het afdingen. Toeristen 
werd altijd een poot uitgedraaid. Het 
lukte uitstekend en voor 40 gulden had 
ik een mooie ring. 

Pasja’s
Daarna ging ik met een Nederlander 
uit ons hotel op zoek naar een leren 
jas voor hem. Hij kon goed afdingen. 
Hij frommelde de mouwen op, zag 
geen craquelé en zei: “Dit is een echte, 
geen nep. Wat kost-ie ?” Eerst werd 
een absurde prijs gevraagd, die telkens 
iets daalde als wij dreigden de winkel 
te verlaten. Uiteindelijk kon hij hem 
voor 100 gulden kopen. Dat vond 
hij een prachtige prijs, dus kocht hij 
er gelijk twee voor 160: bij de deur 

stond de winkelier nog tevreden te 
grijnzen en te buigen als een knipmes. 
De rest van de dag liep ik dus in een 
leren jas. Mijn reisgenoot zocht ook 
koperen schalen en kannen. Die kon 
hij in Nederland voor het veelvoudige 
verkopen. Toen we voor de terugreis 
op het vliegveld stonden, bleek bij 
twee Duitse toeristen het fototoe-
stel van hun rug afgesneden te zijn, 
zonder dat ze iets gemerkt hadden. 
Als pasja’s kwamen wij in Roemenië 
de vliegtuigtrap af. In een dikke leren 
jas, de armen vol kannen en schalen. 
De douaniers bekeken ons verbaasd, 
maar lieten ons door. De rest van onze 
vakantie werden onze bedden prachtig 
versierd opgemaakt en bij het diner 
zag de tafel er sprankelend uit.
Wat een trouwring, die met tranen in 
de ogen in ontvangst werd genomen, 
al niet teweeg kon brengen!

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

IN EEN KLEIN KADERTJE HIER-
ONDER:

Een ring voor een Roemeense
“We gaan vliegen, we gaan vliegen.” Vliegbewegingen 
makend liepen onze twee dochtertjes vrolijk huppelend 
het drukke reisbureau van Lissone-Lindeman aan Lijnbaan 
74 uit, glimlachend nagekeken door de overige klanten en 
het personeel. Ook voor pa en ma was het spannend, het 
werd onze eerste vliegreis.
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De toekomstige bruid met onze dochtertjes (foto: Arie van der Stoep)

Moed
Nu 4 en 5 mei voorbij zijn, denk 
ik weer aan een verhaal dat 
mijn moeder mij vertelde over 
de oorlog. Ik was nog klein en 
heb het dus niet helemaal mee-
gekregen. Wel schijn ik de hele 
middag ‘verplicht schommelen 
in de tuin’ gehad te hebben 
onder toezicht van mijn beide 
zussen, omdat dat veiliger ge-
acht werd in verband met mijn 
gebabbel.

De Duitsers wilden mannen ronselen 
om tewerkgesteld te worden in de 
Duitse fabrieken. Mijn vader, onze 
boomlange buurman, een vrijgezelle 
broer van moeder plus een broer die 
direct naast ons woonde, hadden daar 
duidelijk geen trek in en alle vier 
besloten onder te duiken. En wel bij ons 
in de kelder. Toen de razzia bij ons in de 
straat begon, doken ze de kelder in. Een 
heel donkere, smerige kruipruimte. Het 
enige sprankje licht kwam door een kier 
in de drempel van de eetkast, dus die 
moest open staan.
De Duitsers kwamen steeds dichterbij 
en mijn oom kreeg het daarvan op de 
zenuwen en begon te roepen: “Ik wil 
eruit, ik wil eruit.” Mijn vader bracht 
hem vakkundig met een kopstoot tot 
zwijgen. Iedereen in de straat stond 
op scherp, alle deuren stonden open. 
Behalve de onze.
Tweehoog boven ons woonde een buur-
man die te oud was om nog opgepakt 
te worden. Hij belde bij ons aan en zei: 
“Die deur moet open, want het valt op 
dat er een deur dicht blijft. Daarop ging 
mijn moeder in de deuropening staan. 
In het buurhuis ging een Duitser naar 
binnen, maar natuurlijk ving hij bot. 
Eenmaal buiten pakte hij een sigaret 
en zocht naar lucifers, hij was intussen 
bij ons beland. Onze vindingrijke oude 
buurman zei tegen mijn moeder: “Ga jij 
eens een vuurtje voor die man halen”, 
wat ze met trillende knieën deed en hij 
hield hem zo even aan de praat. En wat 
gebeurde? Hij liep ons huis VOOR-
BIJ! En ging naar binnen in het huis 
van mijn oom, die bij ons nog steeds 
stevig onder zeil was. Toen alles rustig 
was, kwamen de mannen vuil, maar 
opgelucht boven water. Voor het ogen-
blik weer veilig. Maar wat heb ik een 
bewondering voor de moed van deze 
mensen. Ze deden het toch maar!
Na de oorlog ging ik, eerst met ons ge-
zin en later zelf, naar de dodenherden-
king. Dat was gewoon een must thuis. 
En nu, mijn man is 81 jaar en ik 78, zijn 
we stil op 4 mei om 8 uur, kijken naar 
de reportage van de herdenking op de 
Waalsdorpervlakte, temeer omdat de 
vader van mijn man daar als een van De 
Geuzen (Jan Wernard van den Bergh) 
gefusilleerd is. De vlag gaat dus op 4 
mei halfstok om op 5 mei weer trots 
voluit te wapperen, in vrijheid!

J.van den Bergh-Blaak
g.bergh6@upcmail.nl

Ook een leuk vakantieverhaal voor De Oud-Rotterdammer in de zomermaanden 
juni, juli en augustus? Schrijf ons! Stuur uw bijdrage (liefst met foto’s) naar 
info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel onder vermelding van ‘vakantiever-
haal’.
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Leefgoed Beeldentuin 2020 indrukwekkender dan ooit

De jaarlijkse Beeldentuin op Leefgoed de Olifant is sinds afgelopen zaterdag weer open. Niet 
alleen met imposante beelden, zoals op de foto van Ketelaar Potzenmakerij uit Drachten, maar 
deze keer ook met land art. U kunt het van woensdag tot en met zondag veilig bezoeken in 
groepen tot tien personen. Tickets voor het gewenste bezoekuur à 5 euro boekt u via Leefgoed.
nl. Achteraf wat eten of drinken kan na reservering of bij aanvang van uw bezoek. De Beeldentuin 
blijft open tot 13 september.
A la carte Restaurant & terras De Dames op Leefgoed de Olifant is iedere dag geopend van 11 tot 
22 uur van woensdag tot en met zondag. Terras en lunch zonder reserveren. Dineren na verplicht 
reserveren kan van 17.30-18.45 uur en vanaf 19.15 uur. Daar Buiten in De Kas in de Beeldentuin 
is vrijdag tot en met zondag open voor een 3-gangenmenu van 18.00-19.30 uur en vanaf 19.45 
uur (€ 31,50 p.p.). U vindt het midden in de natuur op een kwartiertje van het centrum van Rot-
terdam. Het ligt prachtig bij Park Hitland en de historische werkhaven van Ver-Hitland, Groenen-
dijk 325, Nieuwerkerk aan den IJssel. Parkeren is altijd gratis. Reserveren, boeken, het menu en 
meer: Leefgoed.nl/agenda, of via 0180-323 414.

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 ansicht-
kaarten bestemd voor het oud papier? U 
bent niet de enige met vragen over een 
verzameling munten, postzegels, papier-
geld, 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 mini-
atuurtjes in de kast, zijn die nog 
wat waard? En hebben die oude 
onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Alle-
maal vragen met betrekking tot 
goud, zilver, kunst en curiosa of 
militaria. Bezoek eens onze open 
inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij MPO/Heritage op de 
Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Aansluitend 
krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor meer informatie: 
030-6063944.

Kunst en curiosa
Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die 
snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? 
Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, 
curiosa of andere 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 zon-
der afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de MPO, 
Energieweg 7 te IJsselstein.

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

Vanaf 10 juni van woensdag tot en met zondag

Leefgoed Beeldentuin 2020 open
U kunt de zesde editie Leefgoed Beeldentuin 2020 deze zomer weer gaan bekijken van woensdag tot 
en met zondag. Meer dan 40 indrukwekkende beelden in een prachtige entourage. Groenendijk 325, 
Ver-Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel. Zie ook elders in deze krant. Tijdslots, boeken en meer info: 
Leefgoed.nl.

Zaterdagen 13 en 20 juni

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor 
verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen 
oogarts: 13 en 20 juni. Kosten: €85. Keuringslo-
catie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 
31, 3069BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hes-
seplaats. 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 verzeke-
ring. 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 cu-
riosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO, Energie-
weg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer 
inlichtingen: bel 030-6063944.
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OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARDAPPELPAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 6,985 kilo

De
Echte Malta’s

Ook een

Oud-Rotterdammertje

plaatsen?

Bel 0180-820244
W e b s i t e :  w w w . u i t b u s p l u s z u i d p l a s . n l

Fijne en lieve leden van de UitBus Plús Zuidplas.
Wat missen we elkaar en de uitjes.
Maar ooit komt de dag, dat de Bus weer rijden mag.
Ondertussen zijn we op zoek gegaan naar alternatieven, 
zonder busvervoer.

  Geef je nu op voor de volgende 2 mogelijkheden: 
l een terrasbezoek bij Brasserij De Berg voor 
  koffie mét, lunch of diner
   en/of
l een bezoek van een busteam in je eigen tuin

De datum volgt later.
Tel. 06-53229398  of  mail voorzitter@uitbuspluszuidplas.nl
Tot dan! Houd contact met elkaar en met ons.

Patrick 
nierpatiënt sinds zijn 17e

Hij houdt vol

Net als wij
We gaan door totdat Patrick en alle andere 
nierpatiënten weer de vrijheid hebben om 
gewoon te kunnen leven.

Help mee. Doneer 
op nierstichting.nl
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Kerstmis 1940, het eerste oorlogsjaar, 
lag ik, negen jaar, ziek in bed met 
roodvonk. Een ziekte waarvoor je toen 
nog zes weken naar het ziekenhuis 
moest. Ik ging naar het Sint Francis-
cus op de Schiekade en kwam op de 
meisjesafdeling waar nog een stuk 
of vijf andere kinderen lagen. Ik was 
doodziek en kreeg ook nog keelklach-
ten waarvoor ik behandeld werd met 
drie keer per dag verbanden met hete 
zalf op mijn keel en mijn hoofd in 
het verband. Ik zoog toen nog steeds 
op twee vingers. Mijn ouders hadden 

alles geprobeerd om me er vanaf te 
helpen. Het had niet geholpen.

Nonnen
Maar nu, zo ziek als ik was, dacht 
ik “nou niet meer zuigen”, want dan 
krijg ik ook nog mond en klauwzeer. 
Wat een fantasie! Het hielp. Ik heb 
het daarna nooit meer gedaan. De 
verpleegsters waren nonnen. De mees-
ten streng, maar er was er één, zuster 
Zjofita, die heel lief was. Zó lief, dat 
ze soms, als we tussen de middag niet 
wilden slapen en gein trapten met 

elkaar, huilend van zaal liep met haar 
zwarte jas en kap op, want ze ging 
tussen de middag naar de kerk.

Pannenkoekjes
Toen ik na een paar weken uit bed 
mocht, kreeg ik van haar klusjes te 
doen; bijvoorbeeld pannenkoekjes 
brengen naar juffrouw De Koning, 
dochter van Dr. De Koning. Ze had 
ook roodvonk, lag apart. Zeker klasse? 
Van haar kreeg ik dan van die lekkere 
satijnzuurtjes. Een keer mocht ik eten 
brengen op de jongenszaal aan het 
eind van de gang. Ik werd hartelijk 
ontvangen. “Kijk-es Arie, je meissie! 
Wat is ze scheel.” Nooit meer gedaan.

Zwaaien
Ik werd 24 januari 1941 10 jaar, maar 
kreeg geen bezoek aan mijn bed. Mijn 
ouders en broers en zusje mochten in 
de kou op een buitengalerij naar me 
zwaaien. Mijn cadeau werd me ge-
bracht. Het was een pop in een bedje, 
gemaakt van een schoenendoos. Wat 
was ik blij. Met de andere meisjes wa-
ren we soms aan het fantaseren over 
onze toekomst. Wat wil jij worden als 
je groot bent? Nou, moeder natuurlijk!

Blaasjeszegen
Op een keer kwam er een priester op 
zaal om de kinderen die katholiek 

waren de zogenaamde Blaasjeszegen 
te geven. Dit was ter voorkoming 
van keelaandoeningen. Nou, ik dus 
niet, want ik was niet katholiek. Toen 
de priester aanstalten maakte om 
weg te gaan, riep zuster Zjofita hem 
en zette mij op een stoel. Hij kwam 
naar mij toe met twee kaarsen in zijn 
handen. “Wat moet ik doen?”, vroeg 
ik benauwd. “Niets”, zei ze “gewoon 
blijven zitten.” Hij kruiste de kaarsen 
om mijn hals, prevelde een gebed en 
ging weg. Ik was beduusd, wist niets 
van het katholicisme. Vond alleen het 
beeld prachtig dat voor het grote raam 
stond. Het was Moeder Maria.

Bombardement
Begin februari mocht ik naar huis. 
Enkele dagen daarna was er een groot 
bombardement in Rotterdam. Het zie-
kenhuis werd ook getroffen. Patiënten 
moesten, als het even kon, naar huis 
en anderen werden voorlopig onderge-
bracht bij mensen in de buurt. Van een 
medepatiëntje hoorde ik later dat veel 
ruiten waren gesneuveld, ook die van 
de zaal waar wij lagen, maar Moeder 
Maria bleef staan en bleef ongeschon-
den. Het was een wonder.

Jo van Trirum
010 – 4181504
jovantrirum@kpnmail.nl

Wonder in het Sint Franciscus Gasthuis
In de krant van 4 februari las ik een mooie herinnering aan het 
Sint Franciscus Ziekenhuis van Peter Harthoorn. O, dacht ik, ik 
heb er ook nog wel eentje. Een wonder.

Ziekenzaal in het Sint Franciscus Gasthuis (foto: Jan Roovers)

Van 4 november 1973 tot 6 januari 
1974 mocht er geen auto worden ge-
reden op zondag. Met benzinebonnen, 
bekend van de Tweede Wereldoorlog, 
werd de verkoop van benzine geregu-
leerd. Eigenlijk zijn ze nauwelijks ge-
bruikt. Ik heb ze nog bewaard uit die 
tijd. Ik heb er geen een van gebruikt.
Door toedoen van de olieschaarste 

was alles op dat gebied welkom. Vanaf 
het eind van de jaren veertig werd de 
aardolie gewonnen door de Nederland-
se Aardolie Maatschappij, kortweg 
genoemd de NAM. Op diverse plaat-
sen in Nederland stonden jaknikkers 
die de olie naar boven pompten. Ook 
Rotterdam blies zijn partijtje mee. Zo 
stonden ze aan het Dijkje in Bolnes. 
Het complex omvatte een jaknikker, 
er stond een gebouwtje bij en het werd 
omheind met een groot stalen hek 
met prikkeldraad. Daaromheen een 
grote grindbak waar Max Verstappen 
jaloers op zou zijn en vervolgens weer 
een groot stalen hek mét nog heel 
veel prikkelraad en niet te vergeten 
camera’s (Ja, ook toen al).

Terreurdreiging
Ambtenaren in Den Haag hadden de 
verwachting dat in Nederland, vanuit 
de Palestijnse Bevrijding Organisatie 
PLO, acties zouden worden onderno-
men tegen vitale delen zoals de olie-

pompstations. In het jaar des Heeren 
1974 maakte ik deel uit van de Mo-
biele Eenheid (ME). Als extra zeker-
heid had men bedacht dat ik, met m’n 
collega’s van de ME, dit pompstation 
mocht gaan bewaken. Als uitvalsbasis 
werd het politiebureau, in het voorma-
lige gemeentehuis aan de Bovenstraat 
van IJsselmonde, gebruikt. We hadden 
toen wel een mooie gelegenheid om 
dit gemeentehuis nader te bekijken. 
Zo ontdekte we daar in de kelder nog 
ouderwetse gevangeniscellen met 
stenen bedden, britsen genaamd, met 
een afvoergootje voor het ‘menselijk 
water’. Arme mensen, die hier ooit 
opgesloten hebben gezeten.
Het bewakingstenue van die tijd was 

rijbroek (ballonbroek) met hoge rij-
laarzen, zo weggelopen uit een Duitse 
film van de Tweede Wereldoorlog. Op 
het hoofd een Amerikaanse leger-
helm die blauw was gespoten, met 
aan de voorzijde het politielogo. De 
bewapening was een karabijn, waarbij 
ook nog twee houders met scherpe 
patronen werden verstrekt, voor het 
geval dat...

Saai en koud
Wat ik mij er nog van kan herinneren 
is dat het patrouilleren verschrikkelijk 
saai en vooral erg koud was. Als je 
helemaal bevroren was, kon je even in 
de C-10 surveillance auto gaan zitten 
om op te warmen. Zo druk als het daar 

nu is, zo rustig was het toen. Je was 
blij als je af en toe iemand zag. Het is 
uiteindelijk uitgegaan als een nacht-
kaarsje. Gelukkig nooit extremisten 
tegengekomen. Gezien onze uitrusting 
zouden we ook geen partij zijn ge-
weest in onze ballonbroek en karabijn. 
Als herinnering heb ik nog een foto. 
En voor hen die willen weten hoe het 
uiteindelijk is afgelopen met de laatste 
jaknikkers; de laatste van Rotterdam 
stond in Schiebroek op de kruising 
Larikslaan – Lindensingel en werd in 
oktober 2013 stilgezet.

Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

De ‘Jaknikkers’ van Rotterdam
Op 6 januari 1974 was er in Nederland voor het laatst een au-
toloze zondag. Arabische olieproducerende landen verhoogden 
voor westerse landen de olieprijs met zeventig procent. Deze 
verhoging was vooral gericht tegen westerse landen die Israël 
hadden gesteund tijdens de Jom Kippoeroorlog. Door een kunst-
matig gecreëerd olietekort zag de regering Den Uyl zich genood-
zaakt het olieverbruik te beperken. Joop den Uyl stelde hierop 
de autoloze zondag in. 

Jaknikker Dijkje Bolnes januari 1974 Bewaking van het station van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Bewapend met karabijn. Links op de foto 
is Harry Pruijsten

Sint Franciscus Gasthuis voor de Tweede Wereldoorlog. (foto Jan Roovers)

Jaknikker art  Bovenstraat. Voormalig ge-
meentehuis IJsselmonde
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Waarom zou u

extra geld uitgeven

aan een 2e bril ?

Kies nu uw persoonlijke montuur
uit de gehele collectie bij uw

‘TOP-OPTICIEN’
en ontvang één multifocaal glas)* 
helemaal GRATIS! Ofwel, krijg...

Centrumpassage 126 | Capelle aan den IJssel
010 - 4421507 | www.bremeropticiens.nl

)* Vraag naar de voorwaarden en kijk op de website naar uw vergoeding. 

Nu eens geen aanbieding van een bekende ‘optiekketen’ maar van uw eigen 
lokale opticien behorend tot een landelijke kring van onafhankelijke zelfstandige 

TOP-OPTICIENS, die zijn aangesloten bij alle verzekeraars.)*

Zij werken samen met oogartsen en ziekenhuizen binnen de 
regio en staan garant voor een hoge kwaliteit oogmetingen door 
gekwalificeerde oogdeskundigen. Bespaar op de extra kosten 
van een aparte leesbril en kies voor één kwaliteitsmontuur met 
2 multifocale glazen van top-kwaliteit t.w.v. 630 euro per paar 
en ontvang 50% korting. Multifocale glazen met een breed 
tussen- en leesgebied, krasvast, ontspiegeld en tegen geringe 
meerkosten extra dun geslepen.

E315,-
cadeau

bij aankoop van een 
multifocale bril van 
TOP-KWALITEIT!
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Nu te koop bij uw TOP-OPTICIEN
in Capelle aan den IJssel
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Wegens 

succes 

verlengd!!

Wegens 

succes

verlengd!!

Ceres SE scootmobiel
De Ceres SE is compact en comfortabel, een ideale 
combinatie. Zijn compactheid en korte draaicirkel maken 
hem zeer geschikt voor gebruik in winkels.  

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

Schinkelse Baan 6 • 2908 LE  Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122 • E: info@welzijnswarenhuis.nl

www.welzijnswarenhuis.nl

Leverbaar 

in rood en 

zilver

Vierwiel scootmobiel Mercurius - 4
Zeer comfortabele en wendbare scootmobiel met 
een fraai vormgegeven digitaal scherm met 
kilometerteller. Maximale snelheid: 15 km/u. 
Direct uit voorraad leverbaar!

Openingstijden: 
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur • zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Tijdens de mobiliteitsweken van 
vrijdag 13 maart tot en met 18 april

tot 20% korting op scootmobielen

Sedna Premium scootmobiel
De Sedna is licht in gewicht en compact in omvang. 
In minder dan een minuut opvouwbaar. 

Ideaal voor korte afstanden en extra handig om 
te besturen in restaurants, winkels of 
kleinere ruimtes.

Gratis parkeren 

voor de deur!

Schootmobiel kopen?

Laat u informeren over:
- de wendbaarheid
- de oplaadtijd van accu’s
- de actieradius
- de vering
- de drempelhoogte
- het meenemen in de auto

zodat u een scootmobiel 
aanschaft die volledig bij uw 
situatie past.

Wij helpen u graag!

draai relaxfauteuils 
in diverse maten en 
uitvoeringen vanaf 

598,-

sta op 
fauteuil 
met motor 
leverbaar 
in diverse 
maten in 
leder 

1098,-
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Pater Waldram dus, een naam die 
ik als archiefmedewerker van de 
voetbalvereniging RKSV Spartaan’20 
goed ken. Aangezien er momenteel 
enthousiast gewerkt wordt aan een 
mooi dik jubileumboek in verband 
met het 100-jarig bestaan van de club, 
kwam ik de naam onlangs regelmatig 
tegen. Pater Waldram was namelijk 
vanaf 1947 Geestelijk Adviseur van 
onze voetbalvereniging. Een geestelijk 
adviseur was geen psycholoog of men-
tal coach, zoals die tegenwoordig bij 
sportteams worden ingezet.

Adviserende rol
Een G.A., zoals hij gemakshalve werd 
genoemd in alle notulen, was een 
priester die, in samenspraak tussen 
bisdom, parochies en de club, werd 
toegevoegd aan het verenigingsbe-
stuur om daar een adviserende rol te 
vervullen. Daarbij had hij, in onze 
sterk verzuilde samenleving, vanuit de 
geestelijkheid tevens de opdracht ‘om 
de vereniging op het juiste pad te hou-

den’. Een plekje in de ballotagecom-
missie van Spartaan’20 was destijds 
dan ook geen toevalligheid. Door-
gaans was deze G.A. afkomstig uit de 
parochies waarmee Spartaan’20 een 
sterke band had: die van de St. Fran-
ciscuskerk aan het Afrikaanderplein, 
de St. Theresiakerk aan de Strevels-
weg of de H. Kruisvindingkerk naast 
het klooster aan de Beukendaal.

‘Heidenen’
In die jaren veertig en vijftig was er 
nog sprake van verdeelde kampen 
in de samenleving: socialisten, com-
munisten, humanisten, katholieken, 
protestanten, neutralen etcetera. De 
laatsten noemden de christelijken 
ook wel ‘heidenen’ en daar moest je 
niet mee omgaan, omdat zij er geen 
normen en waarden op nahielden. 
Inmiddels weten we natuurlijk dat dit 
wel heel kort door de bocht was, maar 
destijds leefde iedereen volgens zijn 
eigen gelijk. Ondanks de opdracht 
vanuit het bisdom om te zorgen dat 

de vereniging ‘goed katholiek’ bleef, 
maakte zo’n geestelijk adviseur al snel 
enthousiast deel uit van de vereniging 
en waren diens adviezen gewoon heel 
pragmatisch en soms ook meer in het 
belang van Spartaan’20 dan van de 
bisschop. Daarnaast was de G.A. bij 
allerlei problemen in de club een goed 
adviseur voor het bestuur en een goed 
bemiddelaar bij interne confl icten.

Twaalf
In de 100-jarige geschiedenis van 
Spartaan’20 zijn er twaalf Geestelijk 

Adviseurs inzetbaar geweest binnen de 
club. Vaak verdwenen ze weer na een 
paar jaar, omdat ze door het bisdom 
of hun orde werden overgeplaatst naar 
andere steden of werden uitgezonden 
naar Azië of Afrika voor missiewerk. 
In 2005 overleed de laatste Geestelijk 
Adviseur van de club: Frans Kempen, 
zoon van Nico Kempen, in 1920 de 
oprichter van Spartaan’20.

Sigaren
Pater Waldram heeft de functie van 
geestelijk adviseur bij Spartaan’20 

vijf jaar lang naar volle tevredenheid 
vervuld, van 1947 tot 1952. Wegens 
zijn vele andere werkzaamheden 
moest hij noodgedwongen afscheid 
nemen van zijn taak bij de vereniging. 
Om de grote dankbaarheid van de club 
nog eens extra te onderstrepen, kreeg 
hij bij zijn afscheid een grote doos 
sigaren.

André Tolenaar
a.tolenaar@outlook.com  

 Pater Waldram, geestelijk adviseur   
Tot mijn verrassing las ik in De Oud-Rotterdammer van 12 mei de 
naam van Pater Waldram. Ik las het verhaal over de periode die 
hij als onderduiker doorbracht in de nok van de klokketoren van 
de H. Kruisvindingkerk aan de Beukendaal. Bizar toch dat in de 
twee kerken nabij het Breeplein mensen zaten ondergedoken op 
verborgen plaatsen! In de Breepleinkerk werd achter het orgel 
zelfs nog een kind geboren op deze onderduikplek!

De Rotterdamse fotograaf Bart 
Hofmeester was beroemd vanwege 
zijn luchtfoto’s van Nederland. 
Op vliegveld Zestienhoven steeg 
hij regelmatig op om foto’s van 
Rotterdam en omstreken te maken. 
Zo legde hij de wederopbouw van 
de stad en de ontwikkeling van 
de Rijnmond vast. Uit honderd-
duizenden negatieven werd een 
fraai fotoboek samengesteld. In 
Museum Rotterdam is volgend 
jaar, voorjaar 2021, een prachtige 
foto-expositie te zien van het 
werk van Bart Hofmeester en 
zijn bedrijf AeroCamera. In De 
Oud-Rotterdammer publiceren we 
in samenwerking met Watermerk 
BV 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 betref-
fende foto. Een herinnering, een 
anekdote of een leuke wetenswaar-
digheid.

 20 februari 1989: Invaren tweede Van Brienenoordbrug naar plaatsingslocatie naast de eerste Van Brienenoordbrug over de Nieuwe Maas. Foto vanaf IJs-
selmonde richting rechter Maasoever De Esch. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen - Foto Bart Hofmeester

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 1950: Pater Waldram met Spartaans veteranenteam op complex Kromme Zandweg (foto: André Tolenaar)
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Rotterdam vanuit de 
wolken
De Rotterdamse fotograaf 
Bart Hofmeester was speci-
alist 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!

De Tweede Wereldoorlog in 
honderd foto’s

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

Rotterdamse bijnamen

Met de juiste mix van humor en nuch-
terheid geeft de Rotterdammer graag 
bijnamen aan gebouwen, kunstwerken, 
straten en beroemde stadsgenoten. 
Schrijver/stadsgids Herco Kruik verza-
melt ze en is gekomen tot deze selectie 
van 1000 bijnamen. Een verplichte kost voor elke Rotterdam-
mer!

Bestelbon ‘t Winkeltje

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 Dani-
el van der Ven. Zijn foto’s vertellen verhalen 
en doen verlangen naar het Rotterdam van 
toen. Afgedrukt in zwart-wit 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.

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

Cocky, verzetsheldin uit Rot-
terdam

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

Leeuwen op de Coolsingel

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

Poffen

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

Rotterdams snijplankie
Stukkie kaas, stukkie worst, toastjes of ander 
lekkers voor bij de borrel: het moet allemaal 
ergens op geserveerd worden. Wat is er dan 
leuker dan een ‘ech Rotterdams snijplan-
kie’ als stevig ondergrondje waar je ook 
nog veilig je komkommertje, je brie of je 
leverworst op kunt snijden? De Oud-Rot-
terdammer verkoopt ze: de enige echte Rotterdamse snijplank 
is gemaakt van massief hout, heeft een afmeting van 35 bij 19 
centimeter, een handig gat om goed stevig beet te houden of op 
te hangen en een afbeelding van een containerschip in de Rot-
terdamse haven erop. Die Rotterdamse snijplank mag natuurlijk 
in geen enkel Rotterdam-gezind huishouden ontbreken. Haal 
‘aan boord’ dat plankie!
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knokken om voorrang. Maar goed, 
dat is niet het ergste. Feyenoord zit 
bij mij diepgeworteld. Niet door de 
genen die mijn vader in 1945 heeft 
overgedragen bij het ongetwijfelde 
bedplezier met mijn moeder en 
dat leidde tot mijn geboorte in mei 
1946. Voetballen interesseerde hem 
geen sikkepit, geen reet.

Koffiebezoek
Ik hoorde op school reacties van 
klasgenoten over de voetbalclub 
waar toen ene Henk(ie) van der Bijl 
het doel verdedigde. Bij het zon-
dagse koffiebezoek (de kleinkin-
deren kregen Ranja-limonade) aan 
mijn grootouders in de Sandelings-
traat 128 raakte ik in gesprek met 
mijn oom Max Hink, echtgenoot 
van mijn vaders zus Marie. Hij 
was een toffe peer en de vader van 
Miep en Suze. Mijn nichten waren 
een jaar of tien ouder en ik keek 
tegen hen op. Oom Max Hink was 
ijkmeester van beroep en woonde 
tweehoog aan de Polderlaan 74. Hij 
was een groot fan van Feyenoord, 

maar vond binnen de ruime fami-
liekring geen gehoor. Dus hing ik 
aan zijn lippen.
Op een keer – ik was een jaar of 
zeven – vroeg hij of ik mee wilde 
naar Feyenoord. Nou, daar had ik 
wel oren naar. Oom Max zou de 
vijf dubbeltjes voor het kinder-
kaartje betalen. We zaten op de 
Maastribune en oom Max maakte 
me attent op de mannen die lurkten 
aan een flesje drank. Hij zei dat 
ik hen moest vragen om het lege 
flesje, want daar zat een dubbeltje 
statiegeld op. Kassa: acht stuks was 
de buit, tachtig cent. Hiervan kocht 
ik twee weken later mijn kaartje 
en haalde ik weer flesjes op en 
bewaarde ze in een tasje.

Ik herinnerde me mijn eerste 
zakelijke handelingen bij het lezen 
van het prachtige Feyenoord-boek 
‘Voor altijd de eerste’ van de hand 
van Robert van Brandwijk en Ellen 
Mannens. Mijn herinneringen aan 
de club van Zuid buitelden ineens 
over elkaar heen. Als kind kon ik 
me tamelijk vrij bewegen over de 
tribunevakken. Niet alleen voor het 
vergaren van flesjes, maar ook voor 
het vragen van sigarenbandjes bij 
mannen met een bolknak tussen de 
lippen. Soms werd ik afgesnauwd 
en was het wegwezen.

Misbruik
Toen ik werkte bij Van Berkel’s 
Melkinrichting waren de collega’s 

Frans Baart en Arie Poortvliet in 
het stadion verkopers van kof-
fie, limonade, bier en koek. Ze 
vroegen of ik wilde helpen en iets 
verdienen. Ik kreeg een werkkaartje 
om mijn nek en had zo toegang tot 
alle tribunevakken van de tweede 
ring. Dingeman Markus, ook een 
oom én Feyenoordfan greep eens 
naast een kaartje voor een wedstrijd 
tegen DWS uit Amsterdam. Met 
mijn werkkaartje kwam hij binnen, 
waar ik hem twee blikken koek gaf. 
Hij kwam terecht op vak OO, waar 
een hij kwartier voor aanvang werd 
aangesproken op zijn plaatsbewijs. 
Het laat zich niet moeilijk raden: 
hij eruit en ik ook. Later hoorde ik 
dat koek-en-zopie-baas Van Wel-
sem mij hoogstpersoonlijk buiten 
het hek zette.

Voorverkoop
Op zaterdagmorgen kon het erg 
druk zijn bij sigarenmagazijn Hohle 
aan de Pleinweg. Het was (net als 
Milot in de Slaghekstraat en Toon 
Groffen op de Groene Hilledijk) 
een voorverkoopadres van Feyen-
oord. Je kon er ook boeken voor de 
bus van Snel+Co naar uitwedstrij-
den; daar maakte ik graag gebruik 
van. Zo maakte ik onder meer ken-
nis met het Olympisch Stadion in 
Amsterdam bij een wedstrijd tussen 
DWS en Feyenoord.
In de aanloop naar een belangrijke 
wedstrijd stonden voetballiefheb-
bers er ’s nachts al in de rij om een 
kaartje te bemachtigen. Het ging 
er luidruchtig aan toe, tot ergernis 
van omwonenden, die geregeld de 
politie inschakelden om ongestoord 
te kunnen uitslapen op hun vrije 
zaterdagmorgen. Ongeveer twee 
jaar bezocht ik met oom Max 
de wedstrijden van Feyenoord. 
Later met broodbezorger Herman 
Witholt. Doordat de familieband 
uit elkaar viel, zag ik oom Max niet 
meer. Tot 1982 in het schilderach-
tige Stari Grad op het eiland Hvar 
in de Adriatische Zee. Ik was er op 
reportage en hij op vakantie. We 
haalden herinneringen op, vooral 
aan Feyenoord.

Reageren: reinwol@outlook.com

In veel van mijn publicaties heb ik vaak mijn ‘voetbalcluppie’ Feyenoord gememoreerd, maar 
nimmer tot in detail. Herinneringen aan de ploeg van rood-en-wit heb ik tot op het bot, over-
wegend héél goeie. In mijn jonge jaren was het Feijenoord met een ‘ij’ en na het winnen van 
de Europacup werd het in 1971 Feyenoord met een ‘y’ vanwege de toenemende internatio-
nale contacten. De spelling met een ‘ij’ was voor buitenlandse clubs een probleem, want de 
letter ‘ij’ kenden ze niet. Wel de Griekse ‘y’of ‘ypsilon’, zoals wij die letter noemen.

Overigens is de spelling Feijenoord 
(met een ‘ij’) blijven kleven als 
naam voor het stadioncomplex en 
de gelijknamige wijk. Tot aan de 
dag van vandaag blijft de spelling 
verwarring stichten. Ik zie dat vaak 
in reacties, waar de ’ij’ en de ‘y’ 

1) Feestende supporters van 
Feyenoord op 6 mei 1970 voor 

het lensje en flitslampje van mijn 
Agfa-clack Foto’s Rein Wolters

Flesjes en
sigarenbandjes

3) Vreugdevolle fans in een VW-kever, eveneens op de Beijerlandselaan

2) Gevaarlijke capriolen op het dak van een vrachtwagen

Koelijs langs de 
stoeprand
Ab Biedermann uit Voorburg laat 
per brief weten dat hij is geboren 
op 28 maart 1936 op de ’s-Gra-
vendijkwal, hoek Snellinckstraat. 
“Dat was een groot hoekhuis dat 
niet warm te stoken was en in 
1943 is gebombardeerd. Gelukkig 
waren wij in 1939 verhuisd naar 
de Eerste Middellandstraat 41 op 
de hoek Henegouwerlaan, boven 
een filiaal van de Amsterdamsche 
Bank. In die woning hebben we 
de hele Tweede Wereldoorlog 
gewoond tot 1947. In de omgeving 
waren drie melkboeren. Aan de 
overkant, op de hoek van de ’s-
Gravendijkwal, was een filiaal van 
melkfabriek Aurore.”

“In de richting van de Korte Bajonetstraat 
kreeg je eerst het café ‘De Kleine Witte’ 
en daarnaast de melkwinkel van J.J. van 
Oosten. Boven het café hing een bord 
met als tekst ‘Verboden voor joden’. Daar 
woonde een belangrijke SS-officier, ene 
Kielburger, die altijd voor het raam stond 
in zijn uniform om zich goed te profileren. 
Uiteraard was hij na Bevrijdingsdag 5 mei 
niet meer te zien. Hij zal wel gevlucht zijn, 
of opgepakt.
Naast ons huis was een winkel van de Rot-
terdamsche Melk Inrichting (RMI of Ermi) 
met als filiaalhoudster juffrouw De Bie. Met 
haar hadden mijn ouders goede contacten. 
Voor de koelkast in de winkel werden drie 
keer per week langwerpige ijsstaven be-
zorgd, die de Heineken Brouwerij maakte. 
De grote blokken werden met een pikhaak 
verplaatst. Er bleven altijd afgebroken 
stukken ijs langs de stoeprand liggen, die 
wij weer gebruikten voor onze veel kleinere 
koelkast.
In de oorlogsjaren kreeg mijn vader van juf-
frouw De Bie de lege kaaskistjes en daarvan 
maakte hij onder meer konijnenhokken op 
het balkon. Toen vader later ondergedoken 
was, maakte hij hiervan voor mij speelgoed 
waarvan ik nog steeds een deel bewaard 
heb. Door het artikel over melkboeren in 
DOR kwam dit weer bij mij boven en ik 
vind het leuk dit met de lezers te delen.’’

Een van de vele ijswagens die langs cafés en 
zuivelwinkels reed.

Rechts café ‘De Kleine Witte’ en links de Am-
sterdamsche Bank waar Ab Biedermann boven 

woonde. Foto’s Jan Roovers/Arnoud Voet
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Dreigement
Mijn buurman kwam vreselijk ontdaan 
aanbellen. Op twee meter afstand 
hakkelde hij dat hij een dreigend 
mailtje had ontvangen. Ik liet hem 
niet binnen, maar zette een stoel in de 
gang. Daar legde hij zijn mobieltje op. 
Ik pakte het op met mijn handschoen. 
Corona is nu eenmaal corona. Het 
mailtje bevatte allerlei dreigementen. 
Echt lelijk hoor. Geen wonder dat 
hij ervan wakker lag. Ik belde een 
vertrouweling op. Die begon hartelijk 
te lachen: “Niks aan de hand hoor, ze 
proberen het maar bij die ouderen. 
Gewoon wegzappen en nergens op 
klikken.” Snel haalde ik twee glaasjes 
met een goeie fles. Smaakte heerlijk, 
in onze corridor.

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl

Koninginnekerk (1)
Wat een mooie foto van de Koningin-
nekerk in De Oud-Rotterdammer van 
12 mei. Ik woonde aan de boezem, in 
de Jaffadwarsstraat, ‘s Winters schaat-
sen. Voor school moest ik altijd hard 
rennen richting kerk eind Goudserij-
weg, om op tijd op de Vredenoord-
school te zijn, en dat twee keer heen 
en terug. Ik heb er 21 jaar gewoond. 
Soms sprongen koeien van het abattoir 
in de Boezem: ik zie het nog voor me, 
dat was wat. Vorig jaar ben ik met 
mijn kinderen naar Kralingen geweest. 
Mijn eerste baantje was bij kruidenier 
Jan Burghart, hoog flatgebouw Kra-
lingseplaslaan, ik was 15 jaar. Woon 
nu al 50 jaar in Brabant, alles went 
moet je maar denken!

Janny Lankhorst – v. Wuyckhuyse
benjanny@me.com

Koninginnekerk (2)
Hoewel ik me het niet kan herinneren, 
wéét ik dat ik in 1946 in die kerk 
gedoopt ben. Terwijl wij destijds in 
Blijdorp woonden en de Prinsekerk de 

logische keus zou zij geweest, heeft 
prof. Dr. S.F.H.J. van der Sprenkel mij 
gedoopt in de Koninginnekerk. Als 
kind vond ik die naam zo indrukwek-
kend, dat ik hem altijd heb onthouden. 
Het was nog een tijd van schaarste, en 
mijn broer, toen bijna drie jaar, had 
geen schoentjes, maar houten klomp-
jes, waarmee hij door het middenpad 
van de kerk naar voren moest lopen, 
zeg maar ‘klossen’. Mijn doopjurk 
was zelfgemaakt, heel eenvoudig, van 
een lapje witte stof, (katoen denk ik) 
afgezet met wat Valenciennekant, dat 
mijn tante nog had. Ook mijn man, 
met wie ik 52 jaar getrouwd ben, heeft 
warme herinneringen aan die kerk. 
Een aantal jaren kreeg hij daar orgel-
les, en mocht vaak nog even blijven 
spelen na de kerkdienst. De organist, 
dhr. P. van den Kerkhof, vertrok dan 
naar huis en mijn man, 16, 17 jaar, 
moest dan orgel en kerk afsluiten. Hoe 

vaak hij, bijna thuis, is teruggereden 
om toch nog even te controleren of de 
deur echt op slot was… En natuurlijk 
waren er de uitvoeringen van de Mat-
theuspassion, vóór ons concertgebouw 
‘De Doelen’ gebouwd werd.

Tineke de Bruijn
tineke@tinekeenjan.nl

Ons mooie Rotterdamsch
In een gesprek met Adrie Wassen, met 
wie ik samen al twee boeken schreef, 
gebruikte ik het woord ‘goening’, 
misschien ‘guning‘ geschreven. Zij 
keek mij vragend aan, van wat is 
dat? Weliswaar heeft zij haar jeugd 
doorgebracht op Rotterdam-Zuid, op 
Bloemhof om precies te zijn, maar zij 
kende dat woord niet. Nu is het goed 
mogelijk dat jongens en meisjes toen, 
in de jaren vijftig en zestig, er elk 
een ander taalgebruik op nahielden. 

In mijn bezit is het ‘Kamus Kantong 
Belanda’, een klein woordenboek 
met de belangrijkste vertalingen van 
het Nederlands in het Indonesisch 
(Maleis?) en andersom, maar daarin 
komt het woord ‘goening’ NIET voor. 
Eigenlijk ga ik er vanuit dat het woord 
een Indische achtergrond heeft. Mis-
schien meegenomen naar huis door 
de militairen die toen actief waren in 
‘ons’ Indië, om een verwilderd gebied 
mee aan te duiden. Ik schrijf verwil-
derd gebied, maar als Rotterdamsche 
straatboefjes zeiden we iets anders, 
iets met T…zooi. Gunung komt wel 
voor in de betekenis van ‘berg’. Of 
uitgebreider: vulkaan (gunung ber api) 
en gebergte (pegunungan). Maar dat 
brengt mij niet verder. Dat het woord 
niet onbekend is/was in Zuid, beves-
tigt Jan Oudenaarden, de man van het 
Rotterdammologisch Instituut, maar 
verder komen we niet. Een buurman 

van mij, van Indische afkomst, heb 
ik naar de herkomst van dit woord 
gevraagd. Samen met zijn zus heeft hij 
zich hierop geworpen. Maar hun op-
lossingen ‘gulung’ en ‘guling’ klinken 
mij in hun omschrijving van omrol-
len, rollebollen, ravotten etc. wel 
sympathiek in de oren, hoewel ‘een 
gebied om te ravotten’ misschien niet 
al te ver naast de waarheid zit. Voor 
mij is goening een omschrijving van 
een wild gebied waar kinderen kunnen 
spelen, dus waarvan we er in die jaren 
nog veel hadden. Ook herinner ik 
mij de uitdrukking “pees in de boot”, 
Geen idee waar het op sloeg, maar 
mijn vriendjes o.a. uit de Pantserstraat 
en Maliestraat van toen gebruikten die 
uitdrukking. Misschien een verbaste-
ring van “Peace in the boat” oftewel 
rust in de tent? Of misschien ook 
gewoon een uitdrukking om interes-
sant te doen. Daarom mijn verzoek 
aan lezers van De Oud-Rotterdammer: 
kent u deze uitdrukkingen en weet u 
waar ze vandaan komen en wat ze be-
tekenen? En als u zelf uitdrukkingen 
kent van vroeger uit Rotterdam-Zuid, 
mag u die ook doorgeven, graag zelfs.

Dirk E. Wuister
dewuister@hotmail.com

Atjehstraat
Tot mijn 12e jaar heb ik op Ka-
tendrecht in de Atjehstraat op nr 50 
gewoond. Er waren een groenteboer, 
slager, bakker, kruidenier, sigaretten-
winkel, lorrenboer en supermarkt van 
Sloten in deze straat. Mijn oom werkte 
daar. Uiteraard ook cafés, alsmede de 
Rehobothkerk. Ik ging ‘s zondags met 
mijn vader mee naar de kerk. Ik vond 
het er als kind heel leuk. Veel spelen 
met buurtgenootjes. Je had ook veel 
clubhuizen. Ik ging veel naar de Boei 
en KSV en op kamp naar Haamstede. 
Heb een leuke tijd daar gehad.

Nel Ketting
nel.ketting46@gmail.com

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

Feest op het water

Bij het zien van de foto van de 
SS Rotterdam, fier en statig op 
de Maas, van Bart Hofmeester, 
denk ik terug aan de tewater-
lating en de doop van de SS 
Rotterdam door koningin Juliana, 
13 september 1958 bij de RDM. 
Pure nostalgie. Wij waren bij 
de tewaterlating, mijn vader 
Willem van Driel met zijn boot 
SS Jacobus heeft ons gezin en 
vrienden een geweldige dag 
bezorgd. Mijn oudoom Marinus 
Meerman, was onderhavenmees-
ter bij de havendienst en vertelde mijn vader “Vaar maar richting Hoek van Holland“. Dat hebben wij destijds gedaan 
met de Jacobus en zijn toen de havendienst tegengekomen met koningin Juliana aan boord. Dat was ongelooflijk leuk, we 
hebben een saluut gebracht (door de vlag te hijsen en te strijken) en zijn toen achter de havendienst aangevaren naar de 
RDM. Daar hebben wij vanaf de Jacobus de tewaterlating gezien. De SS Rotterdam blijft voor mij een dierbare plek en ik 
kom er graag. Als ik op het dek van de Rotterdam sta en de skyline van Rotterdam zie, denk ik ‘wat een geweldige stad 
en wat een geweldig schip, één van de mooiste van de Holland America Line!’

Janny Wervenbos-van Driel
078-6129665
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. tobbe (kuip); 7. vloertegel; 12. soort kikker; 13. bedwelmend middel; 14. drinkbakje; 15. kippenproduct; 17. bedehuis; 19. Duits 
automerk; 21. lidwoord; 22. mannetjesschaap; 24. glimmend schoeisel; 27. mannetjesgeit; 28. gang van een paard; 30. ogen-
blik; 31. Oost-Europeaan; 32. grafsteen; 33. beteuterd; 35. betaalplaats (kassa); 37. mannetjesbij; 38. drinkebroer; 41. oogholte; 
42. bediende in een café; 44. plaats in Duitsland; 46. dikke vette rook; 47. deel van voet; 48. mechanische trap; 49. tipgeld; 50. 
schriftelijk bewijsstuk; 52. bouwsteentjes voor kinderen; 54. landbouwbewerking; 56. duivelsoord; 58. smal spoorwagentje; 
61. naaldboom; 62. kweker; 64. bergpapegaai; 65. rijtocht; 67. Russisch ruimtestation; 68. boomsoort; 70. schattig en teder; 
72. duw of zet; 73. herfstmaand; 76. waterloop; 77. hare majesteit (afk.); 78. meubelstuk; 79. niet deskundige; 81. met name 
(afk.); 82. loterijbriefje; 83. gezonden toneelstuk; 84. blaasinstrument; 86. onprettig gevolg; 87. verpakking voor frisdranken.

Verticaal
1. plaats in Utrecht; 2. Ned. politieke partij; 3. deel van boom; 4. nobel; 5. heerlijk van smaak; 6. deftig en elegant; 7. heildronk; 
8. slotwoord van een gebed; 9. geheel gevuld; 10. United Kingdom (afk.); 11. steekcontact; 16. Instituut voor Agrarisch Recht; 
18. knaagdier; 20. hoofddeksel; 21. droog en kaal; 23. deel van zeilboot; 25. teug; 26. schor; 27. plaats in Zwitserland; 29. 
geldschieter; 32. zoetwatervis; 34. zwarte kleverige stof; 36. slot of burcht; 37. duinvallei; 39. stadion van Ajax; 40. draaien; 42. 
kerk van een klooster; 43. plaats in Italië; 45. zandheuvel; 46. aanlegplaats; 51. telwoord; 53. gewaagde kans; 54. plaats in Gel-
derland; 55. bloedvat; 56. geweidragend dier; 57. grondsoort; 59. spoorstaaf; 60. uit nalatenschap verkregen; 62. prima in orde; 
63. stuk rundvlees; 66. familielid; 67. snijwerktuig; 69. koelhok op een vissersboot; 71. rivier in Utrecht; 73. vlees aan een stokje; 
74. wild zwijn; 75. overschot; 78. witte vlek op paardenhoofd; 80. korenafval; 82. den lezer heil (Lat. afk.); 85. grote kledingmaat.

De oplossing van de puzzel van vorige keer was een ode aan de kruiswoordpuzzel in coronatijd en luidde:

Puzzelen mag gelukkig nog steeds

Dat bleek op te lossen, gezien de vele reacties. Uit alle goede inzendingen hebben we vijf prijswinnaars geloot die 
ieder een exemplaar van het boek ‘Rotterdam 1941’ van Ben Laurens ontvangen. De prijswinnaars zijn: Antonius 
Rijsdijk, Mien van Felius, G. van Westreenen, Peter den Ouden en C. Hollemans.

Als puzzelprijs voor de puzzel van deze krant hebben we ditmaal vijf exemplaren van het boek ‘Poffen’ van Peter 

Bakker beschikbaar. Een boek over het Noordereiland.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat 
uw oplossing voor DONDERDAG 18 JUNI 2020 12.00 UUR bij 
ons binnen is. U kunt uw oplossing sturen naar info@deoudrot-
terdammer.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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57 16 68 9 60 75 31 13 38 87 44 22 55 25 66 70

37 44 86 4 51 45 7 8 59 39 34 79 10

Horizontaal 1. tobbe (kuip); 7. vloertegel; 12. soort kikker; 13. bedwelmend middel; 14. drinkbakje;
15. kippenproduct; 17. bedehuis; 19. Duits automerk; 21. lidwoord; 22. mannetjesschaap; 24. glim-
mend schoeisel; 27. mannetjesgeit; 28. gang van een paard; 30. ogenblik; 31. Oost-Europeaan; 32.
grafsteen; 33. beteuterd; 35. betaalplaats (kassa); 37. mannetjesbij; 38. drinkebroer; 41. oogholte; 42.
bediende in een café; 44. plaats in Duitsland; 46. dikke vette rook; 47. deel van voet; 48. mechanische
trap; 49. tipgeld; 50. schriftelijk bewijsstuk; 52. bouwsteentjes voor kinderen; 54. landbouwbewerking;
56. duivelsoord; 58. smal spoorwagentje; 61. naaldboom; 62. kweker; 64. bergpapegaai; 65. rijtocht;
67. Russisch ruimtestation; 68. boomsoort; 70. schattig en teder; 72. duw of zet; 73. herfstmaand; 76.
waterloop; 77. hare majesteit (afk.); 78. meubelstuk; 79. niet deskundige; 81. met name (afk.); 82.
loterijbriefje; 83. gezonden toneelstuk; 84. blaasinstrument; 86. onprettig gevolg; 87. verpakking voor
frisdranken.

Verticaal 1. plaats in Utrecht; 2. Ned. politieke partij; 3. deel van boom; 4. nobel; 5. heerlijk van
smaak; 6. deftig en elegant; 7. heildronk; 8. slotwoord van een gebed; 9. geheel gevuld; 10. United
Kingdom (afk.); 11. steekcontact; 16. Instituut voor Agrarisch Recht (afk.); 18. knaagdier; 20. hoofd-
deksel; 21. droog en kaal; 23. deel van zeilboot; 25. teug;  26. schor; 27. plaats in Zwitserland; 29.
geldschieter; 32. zoetwatervis; 34. zwarte kleverige stof; 36. slot of burcht; 37. duinvallei; 39. stadion
van Ajax; 40. draaien; 42. kerk van een klooster; 43. plaats in Italië; 45. zandheuvel; 46. aanlegplaats;
51. telwoord; 53. gewaagde kans; 54. plaats in Gelderland; 55. bloedvat; 56. geweidragend dier; 57.
grondsoort; 59. spoorstaaf; 60. uit nalatenschap verkregen; 62. prima in orde; 63. stuk rundvlees; 66.
familielid; 67. snijwerktuig; 69. koelhok op een vissersboot; 71. rivier in Utrecht; 73. vlees aan een
stokje; 74. wild zwijn; 75. overschot; 78. witte vlek op paardenhoofd; 80. korenafval; 82. den lezer heil
(Lat. afk.); 85. grote kledingmaat.

KRUISWOORDPUZZEL

Bedrijfsauto ‘De Heemraad’
Ik ben op zoek naar een foto van de 
bedrijfsauto van de firma ‘De Heem-
raad’, gevestigd aan de Heemraad-
straat. Een groothandel in rokersar-
tikelen. De auto is een Ford, model 
A uit 1930 met een reclame van een 
sigarettenmerk ‘Dokter Dushkind’. 
Klinkt heel gezond... Reacties zijn 
welkom!

Wim van Rijswijk
willemsarchief30@gmail.com
06-33015231

Zomerkampen Gilze-Rijen
In de jaren vijftig ging ik als lagere 
schoolleerling tijdens de zomervakan-
tie een aantal weken op vakantie naar 
Gilze-Rijen. Dit waren zomerkampen, 
georganiseerd (dacht ik) door de 
Rotterdamse Raad voor Lichamelijke 
Opvoeding. Er was een jongens- en 
een meisjeskamp, in tijd gezien achter 
elkaar. Mijn vader (hoofd ener chris-
telijke school met den bijbel aan de 
Hillevliet) was hoofdleider van deze 

kampen. Als ik me goed herinner, 
vertrokken we per bus vanonder het 
spoorwegviaduct in het centrum, maar 
dat kunnen ook wel de daguitstapjes 
naar Hoek van Holland geweest zijn. 
We sliepen in grote tenten op strozak-
ken (die we zelf mochten vullen). Dat 
zo’n tent met veel knapen moeilijk in 
slaap kwam, weet ik nog als de dag 
van gisteren. De jeugdleiders, of in elk 
geval de hoofdleider, sliepen in een 
groot wit gebouw dat de Veranda heet-
te. Het wisselen van het jongenskamp 
met het meisjeskamp gebeurde heel 
vernuftig onder het motto “jongens 
mogen absoluut niet in aanraking ko-
men met de meisjes”, niet geestelijk, 
maar al helemaal niet lichamelijk. 
Slechte ervaringen in het verleden 
waren daar de oorzaak van. Een detail 
op een heel ander gebied weet ik nog: 
er groeiden in die tijd ontzettend veel 
paddenstoelen in die naaldbossen. 
Soorten die je nu helemaal niet meer 
ziet of sterk gedecimeerd zijn. Kan 
je nagaan hoe het milieu achteruit is 
gegaan, met name in het Brabantse. 

Een aantal dingen van deze overigens 
prettige vakantiebesteding weet ik dus 
nog, maar het merendeel ben ik totaal 
vergeten. Waar aten we, wat deden we 
de hele dag, waren die jeugdleiders 
vrijwilligers of schoolmeesters, gingen 
we er inderdaad met bussen heen, wat 
kostte het, wat deed die Raad voor 
Lichamelijke Opvoeding allemaal, 
enzovoorts? Mijn vraag aan de lezers 
is: wie kent deze kampen nog en 
kan antwoord geven op mijn vragen 
of zelfs met nieuwe bijzonderheden 
komen? Ik wil graag alles weten van 
deze kampen, want over een aantal 
jaren is er niemand meer die daar nog 
iets over kan vertellen. Er gingen heel 
wat kinderen heen in die jaren. Het 
zou zonde zijn als al die informatie 
van die kinderen verloren zou gaan. 
En in tegenstelling tot mijn vergiet-
hoofd zijn er vast nog velen met een 
ijzeren pothoofd.

John Lamens
010-4741310
johnlamens@yahoo.com

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

Jongeling Vereniging Bid en Werk
Dit is (volgens mij) de Jongeling Vereniging Bid en Werk. De foto is geno-
men in de Bergkapel aan de Oude Raadhuislaan in Hillegersberg. Ik vermoed 
begin jaren veertig. Ik herken: Zittend Wim Corbet (2e), Klaas Schiereck 
(8e), Dirk van Vlissingen (9e). Eerste rij staand Gert van Tongeren (1e), Leen 
Schiereck (4e). Wie kent nog meer personen?

Kees Corbet
kcorbet@planet.nl
06-39113916

  

 
 

 

  

   

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

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

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

- Uitvaart compleet € 3950,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 2995,-

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

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

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.mpo.nl
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37 44 86 4 51 45 7 8 59 39 34 79 10

Horizontaal 1. tobbe (kuip); 7. vloertegel; 12. soort kikker; 13. bedwelmend middel; 14. drinkbakje;
15. kippenproduct; 17. bedehuis; 19. Duits automerk; 21. lidwoord; 22. mannetjesschaap; 24. glim-
mend schoeisel; 27. mannetjesgeit; 28. gang van een paard; 30. ogenblik; 31. Oost-Europeaan; 32.
grafsteen; 33. beteuterd; 35. betaalplaats (kassa); 37. mannetjesbij; 38. drinkebroer; 41. oogholte; 42.
bediende in een café; 44. plaats in Duitsland; 46. dikke vette rook; 47. deel van voet; 48. mechanische
trap; 49. tipgeld; 50. schriftelijk bewijsstuk; 52. bouwsteentjes voor kinderen; 54. landbouwbewerking;
56. duivelsoord; 58. smal spoorwagentje; 61. naaldboom; 62. kweker; 64. bergpapegaai; 65. rijtocht;
67. Russisch ruimtestation; 68. boomsoort; 70. schattig en teder; 72. duw of zet; 73. herfstmaand; 76.
waterloop; 77. hare majesteit (afk.); 78. meubelstuk; 79. niet deskundige; 81. met name (afk.); 82.
loterijbriefje; 83. gezonden toneelstuk; 84. blaasinstrument; 86. onprettig gevolg; 87. verpakking voor
frisdranken.

Verticaal 1. plaats in Utrecht; 2. Ned. politieke partij; 3. deel van boom; 4. nobel; 5. heerlijk van
smaak; 6. deftig en elegant; 7. heildronk; 8. slotwoord van een gebed; 9. geheel gevuld; 10. United
Kingdom (afk.); 11. steekcontact; 16. Instituut voor Agrarisch Recht (afk.); 18. knaagdier; 20. hoofd-
deksel; 21. droog en kaal; 23. deel van zeilboot; 25. teug;  26. schor; 27. plaats in Zwitserland; 29.
geldschieter; 32. zoetwatervis; 34. zwarte kleverige stof; 36. slot of burcht; 37. duinvallei; 39. stadion
van Ajax; 40. draaien; 42. kerk van een klooster; 43. plaats in Italië; 45. zandheuvel; 46. aanlegplaats;
51. telwoord; 53. gewaagde kans; 54. plaats in Gelderland; 55. bloedvat; 56. geweidragend dier; 57.
grondsoort; 59. spoorstaaf; 60. uit nalatenschap verkregen; 62. prima in orde; 63. stuk rundvlees; 66.
familielid; 67. snijwerktuig; 69. koelhok op een vissersboot; 71. rivier in Utrecht; 73. vlees aan een
stokje; 74. wild zwijn; 75. overschot; 78. witte vlek op paardenhoofd; 80. korenafval; 82. den lezer heil
(Lat. afk.); 85. grote kledingmaat.

KRUISWOORDPUZZEL
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Wij zijn 24/7 bereikbaar
0181 - 68 00 66
010 - 80 80 350
www.janvanderboom.nl

“Uw uitvaart rust
in goede handen”

Uitvaartverzorging
Van der Boom

Concept-Uitvaart
010 - 419 08 72

Dag en nacht bereikbaar

Uitvaart Compact
€ 2.995,00

Uitvaart Extra
€ 3.995,00

Uitvaart de Luxe
€ 4.375,00

20 jaar
Ervaring

Ongeacht 
waar u 

verzekerd bent

De beste kwaliteit voor een lage prijs
Goedkoper kan niet

www.conceptuitvaart.nl                info@conceptuitvaart.nl
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