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Politieman om muziek te kunnen maken
Deze week o.a.:

Laatst kocht ik in een tweedehands boekwinkel het
boekje Rhapsody in Blue uit
1993, over de geschiedenis
van de Rotterdamse politiekapel Hermandad, die al meer
dan een eeuw bestaat. Het
herinnerde mij aan mijn vader
Peter Vermeer, die in de jaren
’60 en ’70 bij Hermandad
heeft gespeeld. Sterker nog,
hij is bij de politie gegaan
juist omdat hij muziek wilde
maken met de kapel.
Zijn instrument was de schuiftrombone en daar bleek hij al op jonge
leeftijd talent voor te hebben. Hij is
geboren in Leerdam. Mijn opa was
invalide en dus moesten mijn vader
en zijn broer al vroeg aan de arbeid.
Ze gingen werken in de glasfabriek
in Leerdam, mijn vader toen hij nog
maar 14 was. Hij deed de opleiding
voor glasslijper, maar zijn passie lag
bij de muziek. In Leerdam werd hij
lid van muziekvereniging De Bazuin
en van de vereniging kreeg hij een
schuiftrombone in bruikleen. Het
liefst wilde hij professioneel muzikant
worden, en spelen bij Hermandad zag
hij als een mooie opstap. Daarom ging
hij rond zijn 20-ste bij de politie in
Rotterdam.
Zijn eerste werkgebied was het
Noordereiland. Toen ik daar in 1985
ging wonen, was hij daar niet zo blij
mee. Hij kende er immers alle ins en
outs van. Hij werkte op bureau Nassaukade. Mijn vader was jong en het
werk en de opleiding, vooral het leren
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Optreden in augustus 1963 van Hermandad op de Beurstrappen in Rotterdam. Het Vrije Volk schreef:
‘Bijzonder veel succes oogstte Hermandad met het nummer Firefly, waarin trombonist Peter Vermeer een groot aandeel had.’

van de vele wetsbepalingen, vielen
hem zwaar. Sowieso was het een grote
stap van het landelijke Leerdam naar
het grote Rotterdam. Hij schreef in
de jaren ‘50 veel brieven naar zijn
‘verkering’, mijn moeder, die nog in
Leerdam woonde.
Mijn vader was in de kost bij de
familie Sterk in de Polslandstraat in
Rotterdam-Zuid. Pa Sterk, ook bij de
politie én bij Hermandad, was steun
en toeverlaat voor hem. Het contact
met de familie is altijd gebleven, ook
na het overlijden van meneer Sterk.
Met ons gezin gingen we regelmatig
even op de koffie bij ‘vrouw Sterk’.

Zijspan op de Binnenweg. De man op de motor is Jan Willem Reiff.

Altijd leuk, ook omdat zij een pratende papegaai had.
Na hun trouwen gingen mijn ouders
in de Fazantstraat wonen, waar mijn
broers en ik zijn geboren. In 1964
kwamen zij, omdat mijn vader ambtenaar was, in aanmerking voor een
nieuwe eengezinswoning in Barendrecht. Mijn moeder heeft daar ruim
54 jaar gewoond, tot haar overlijden
in 2018. Mijn vader werkte later op
bureau Sandelingplein en bureau
Haagseveer (verkeerspolitie/motorbrigade). Regelmatig kwam hij na zijn
werk naar huis in een grote Chevrolet
C10 of met een motor met zijspan.
Wij liepen hem dan tegemoet en
mochten het laatste stukje meerijden.
Prachtig natuurlijk! Hij heeft ons ook
wel eens met een C10 afgezet bij onze
lagere school. Uiteraard stond het hele
schoolplein te kijken!
Hoogtijdagen
Met Hermandad trad mijn vader veel
op in binnen- en buitenland. Regelmatig deed de krant daarvan verslag;
stukken die thuis in plakboeken
werden bewaard. We hadden ook twee
lp’s van Hermandad. De hoesfoto’s
zijn gemaakt bij het Beursgebouw in

GRATIS TAXATIE

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

010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl

het centrum van Rotterdam en op de
Euromast. Op een van de lp’s staat het
nummer Firefly, met mijn vader solo
op de schuiftrombone. Ik weet nog dat
hij heel trots vertelde dat de opname
daarvan in één keer goed was. Ook
live werd het nummer vaak gespeeld.
In de krantenartikelen werd de ‘talentvolle trombonist’ Peter Vermeer vaak
genoemd. Het waren hoogtijdagen
voor Hermandad, met Dick Koster als
dirigent. Ik mocht als jonge jongen
wel eens mee naar een repetitie, in
bureau Eendrachtsplein (tegenwoordig
koffiehuis Heilige Boontjes). Terwijl
hij oefende met de kapel, zat ik voor
het raam en keek uit over het plein en
de trams. In Barendrecht hadden we
dat niet. Ik herinner me ook een optreden van Hermandad in De Doelen met
de band Ekseption. Een aparte, maar
geslaagde combinatie.
Mijn vaders droom professioneel muzikant te worden (zijn grote voorbeeld
was de Dutch Swing College Band)
werd helaas nooit waarheid. Toen
dirigent Dick Koster na 25 jaar wegging bij Hermandad, stopte mijn vader
korte tijd later met de muziek.
In 1988 kon hij bij de politie met de
VUT, zoals dat toen heette. Door vele

uren op straat en ‘in de boeken’ was
hij opgeklommen van aspirant naar
adjudant, het hoogste dat hij kon halen
‘met alleen lagere school’. Op zijn
laatste dag werd ons gezin opgehaald
in Barendrecht en reden we onder
politiebegeleiding naar Rotterdam.
Collega’s van de motorbrigade reden
vooruit en hielden de kruispunten vrij,
zodat wij overal konden doorrijden.
Een geweldige ervaring, ook voor
mijn vader die dit zelf vele malen had
gedaan voor ‘hooggeplaatste personen’, waar hij overigens weinig mee
op had. In onze familie zijn eenvoud
en medemenselijkheid belangrijker
dan geld of status.
Helaas heeft mijn vader niet lang
van zijn vervroegd pensioen kunnen
genieten. Hij overleed 30 mei 1990.
In het boekje Rhapsody in Blue zie
ik hem stralend op een foto van eind
jaren ‘60, toen Hermandad bij het
50-jarig bestaan net nieuwe galauniformen had. Zijn trombone hebben
we nog steeds. De herinneringen aan
de politie en Hermandad zijn voor mij
voor altijd met elkaar verweven.
Kees Vermeer
kvermeer@kpnmail.nl

HOGE PRIJS
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VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT
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010 413 25 82

“Hogadent”

24 uur per dag bereikbaar.

- HET BESTE KUNST –OF KLIKGEBIT HAAL JE BIJ HOGADENT
( bij een nieuw kunstgebit betaald U deze maand
de HELFT van de eigen BIJDRAGE! )
- WIJ REPAREREN WEER KUNSTGEBITTEN, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK

- GRATIS PARKEREN

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

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde
Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur,
vrijdag gesloten
Website: www.hogadent.nl

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

Al meer dan 40 jaar uw
senioren specialist!!

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

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect
Juist bij een overlijden heeft u een
uitvaartverzorger nodig die met een enkel
woord begrijpt wat de wensen zijn.
Die kan bogen op een jarenlange ervaring.

- ONZE ERVAREN TANDARTS GUUS GARRITSEN NEEMT DEZE MAAND
NOG PATIENTEN AAN VOOR REGULIERE TANDHEELKUNDE

Hogadent

Wij zijn er om u te helpen

Nu ook
Huisontruimingen
bel voor meer info
010-4381222

Ziet u er ook zo tegen op?

Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!

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

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

Eric van Heelsbergen

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

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

www.uzk.nl

*indien voorradig

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 21 888 76

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

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

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

Miedema & Zn.

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Schiedam:
010 27 34 727

Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Herinnering aan de Roentgenstraat
Kort geleden schreef ik over
de Oranjeboomstraat en
omgeving en daar kreeg ik
opvallend veel reacties op. De
mooiste was van een buurmeisje dat in 1951 bij ons uit
de straat verhuisde naar de
Aelbrecht Engelmanstraat op
Delfshaven. Zij was een vriendinnetje van mijn zus Sjaan.
En zoals het dan vaak gaat,
‘uit het oog uit het hart?’. De
meisjes hebben elkaar niet
meer gezien.
Nu, vele jaren later, na mijn stukje
over de Oranjeboomstraat, wachtte
mij een verrassing. Ik kreeg een email
van het vriendinnetje. Negenenzestig
jaar na dato. Wij hebben inmiddels
heel wat bijgepraat. Maar nu stuurde
zij mij een foto van haar vader (een
melkboer, zoals vroeger werd gezegd),
aan weerszijden geflankeerd door
zijn trotse vrouw en een van de vele
trotse dochters, want het was een groot
gezin. Het straatbeeld is van historisch
niveau. Mij spreekt vooral aan wat er
níet te zien valt op de foto. Dit was
mijn reactie toen ik de foto ontving: Ri
á á á á.... Dit is de foto van de eeuw!
Wat een tijdsbeeld. Wat is het veel wat
je allemaal – niet – ziet.
Geen bomen, geen verlichting, geen
brommers, fietsen of auto’s. Geen

Blue Band-reclame op het dak van de
Boterfabriek rechts op de achtergrond.
Oók belangrijk is wat je wèl ziet. Je
moeder is zonder meer een zonaanbidster geweest. Ze heeft zulke bruine
armen. Dat leid ik af aan het blanke
stukje arm direct onder de mouw van
de verder donker gebruinde arm. Die
moeder was helemaal niet zo’n zonaanbidster, daar had ze helemaal geen
tijd voor, verklaarde het vriendinnetje
mij onlangs. Mama deed dagelijks
grote wassen. Op de hand in de waskuip met schrobplank en borstel, daarna uitwringen met de hand,(misschien)
had ze een wringer met een slinger. De
was geschiedde buiten op het platte
dak, op eenhoog achter.
Buitenkleurtje
Er was geen wasmachine of droger. Ik
denk dat in dat grote gezin de wasketel
de hele dag op het vuur (gas) stond.
De was werd gedroogd, hangend aan
enkele waslijnen die gespannen waren
over de hele lengte van dat platte dak.
Vandaar dat haar armen een gezond
buitenkleurtje hadden. Die was moest
ook weer worden afgehaald, gevouwen en gestreken en opgeborgen. Dus
de arme armpjes van ma wapperden
vaak in de frisse en soms warme buitenlucht. Inmiddels stonden de nieuwe
wasmanden alweer klaar met nieuw
te wassen hemden, jurkjes, sokken en

broeken en niet te vergeten het witte
jasje van de melkman, zoals ik later
een buurdame in 1971 op de deftige
Bergsingel de melkboer (gemotoriseerd en wel) hoorde noemen.
Losse melk
Je vader met die pet van de RMI... en
dan die witte hoezen om de melkbussen. Binnenstebuiten nog wel.
Dat kun je zien aan de letters die in
spiegelschrift doorschemeren op de
rechter bus. De melkkan die je moeder
vasthoudt is typerend voor die jaren.
In die tijd was losse melk kopen heel
gewoon. Flessenmelk kwam pas later,
na de oorlog, in de jaren ‘50 op gang.
Koelkasten hadden de gewone mensen
niet. Dus melkproducten, boter, kaas
en eieren en vleeswaren voor broodbeleg dienden, zo niet op dezelfde dag
dan toch hooguit de volgende dag te
worden genuttigd. Er was geen stadsverwarming, wel kolenkachels met
eierkolen. Die werden per x mud door
de waterstoker (vaak ook kolenboer)
los gestort in het kolenhok, boven op
zolder, achter op het platje of in de kolenkist op de warande. Daarna moest
het hele huis kolengruisvrij gemaakt
worden. Met stoffer en blik, want ook
een stofzuiger was nog geen algemeen
goed. Later werden de kolen, antraciet
(nootjes 4), aangeboden per vijf kilo,
in een stevige bruin papieren zak.

Vader met de pet van de RMI

Treffend op de foto is de spoorrails
die nog in de straat loopt. Die dateert
de foto wel het meest. Ik denk dat
de foto uit 1947 is; die rails is in ‘48
verwijderd. De straat had nog geen asfalt, maar ouderwetse kinderhoofdjes,
zoals we de langwerpige blauw/grijze
steenblokken noemden.
Veel veranderd
Later werden er bomen in de straat
gepland en elektrisch licht in de straat
aangebracht. Hanglampen midden
boven de straat. Kijk die muur van de
brouwerij met die bruin/rode bakstenen en dat ijzeren vakwerk, dat schuin
aflopende betonnen muurtje vanaf het
trottoir. Daar sprongen wij als kind
tegenop en omhoog, om omgekeerd,
zover mogelijk van de muur weg

CCtje 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. .

c foto burosolo.nl

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.

Cox Column

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 van

mijn driewekelijkse reis thuiskomend
ik 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 wielerwedstrijden 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.

springend, terug te komen op straat.
De foto is genomen zonder de hoogbouw van de fabriek, die schuilging
achter die muur.
Nu is de fabriek weg en is er een
nieuwe woonwijk, met straatnamen
zoals: Brouwhuisstraat, Tapstraat en
Bottelaarstraat.
U ziet, er is veel veranderd in de
Roentgenstraat. Waar ooit dat hoge gebouw van d’Oranjeboom bierbrouwerij stond, komt nu de Brouwhuisstraat
uit in de Roentgenstraat. Ongeveer ter
hoogte van nr. 84. De melkboer staat
wat meer naar rechts ter hoogte van
huisnummer 78. Het huis waar hij met
zijn gezin woonde.
Gerard Klück
g.kluck@kpnplanet.nl

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 zitten, 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.
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JOKE DUBBELT

BTR REIZEN

UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.
Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.
Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2250

Uitvaart v.a. € 2950

www.BTRreizen.nl

 055 - 5059500

Boek nu uw All Inclusive vakantie naar gastvrij hotels op de
mooiste plekjes in Nederland en Duitsland, het kan nu weer !
All Inclusive Hotel Appelscha
Appelscha / Drenthe - Friesland
5 dagen voor € 266,00 p.p.

“All inclusive”

All Inclusive Hotel Der Jägerhof
Teutoburgerwald / Duitsland
5 dagen voor € 272,00 p.p.

All Inclusive Hotel Oranjeoord
Hoog Soeren / Veluwe
5 dagen voor € 292,00 p.p.

Uitvaart v.a. € 4650

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

All Inclusive Hotel Op de Boud
Valkenburg / Zuid-Limburg
5 dagen voor € 265,00 p.p.

Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koﬃe/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en
Advieswinkel aan de Rusthoﬂaan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen.

All Inclusive Hotel Eifelblick
Vulkaaneifel/ Duitsland
5 dagen voor € 272,00 p.p.

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

en nog veel meer All Inclusive hotels

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

‘n goed kunstgebit?
Voor FairDent geen kunst!
•
•
•
•
•
•

va. € 1750,- All-In

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

.

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

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

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
In de hele regio Zuid-Holland

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

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

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

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

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

4-wiel scootmobiel Mercurius
7.00 uur
stijden:
.00 tot 1
0
Opening
1
n
a
v
ag
t/m vrijd
0 uur
Dinsdag
0 tot 15.0
.0
0
1
n
a
v
!
Zaterdag
arkeren
gratis p
Let op:

Zeer comfortabele scootmobiel:


digitaal scherm met kilometerteller;



zeer wendbaar;



gebruikersgewicht: t/m 150 kg;



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


Rollator Server
Stijlvolle lichtgewicht rollator

Nu:
€ 299,=



eenvoudig in te klappen;

Schinkelse Baan 6



speciaal gevormde handgrepen;

2908 LE Capelle a/d IJssel



betrouwbare en licht te bedienen remmen;

T: 010 - 76 00 122



zeer wendbaar met kleine draaicirkel;

E: info@welzijnswarenhuis.nl



stabiel en comfortabel.

www.welzijnswarenhuis.nl
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Een kabelbaan door de stad tijdens C70
Onder de naam ‘Communicatie ‘70’, kortweg C70, werd in Rotterdam in 1970 vijf
maanden een manifestatie gehouden om 25 jaar bevrijding en wederopbouw te
vieren. De foto van Ken je dit Nog van vier weken geleden ging daarover. Het leverde niet zo heel veel reacties op. Vijftig jaar geleden is kennelijk toch een lange
tijd. Maar een aantal herinneringen van lezers willen we u toch niet onthouden en
leest u op deze pagina.
Jaap Sparreboom: “Dit is een foto van C’70. Volgens mij is het de opening van dat festijn, destijds
op de Coolsingel. Er werd toen een havendeﬁlé
gehouden met allemaal vrachtwagens van bedrijven uit de haven. Een heel spektakel. Zoals je op
de foto kunt zien waren er duizenden mensen op
de been. Ik weet ook nog dat er speciaal voor de
gelegenheid op de Coolsingel een kabelbaan was
opgetuigd. Dat was ook spectaculair, hoor.”

Toen werden er allerlei activiteiten georganiseerd
ter gelegenheid van het einde van de wederopbouw. Al was die volgens mij toen helemaal
nog niet klaar, maar goed. Wat ik me nog goed
herinner was de kabelbaan die er in 1970 was.
Die ging niet alleen over de Coolsingel, maar ook
over het Weena, de Karel Doormanstraat en de
Binnenweg. Leuk was dat. Ik heb er zelf ook nog
ingezeten met mijn vader.”

Agnes Smits: “Deze foto is gemaakt tijdens C’70.

Els Griekspoor: “Duidelijk een beeld van C’70
vanuit de lucht. Een grote manifestatie die
volgens mij wel maanden duurde. En als je nu
vraagt waar het voor was, ik zou het niet meer
weten. Maar leuk was het wel, want er was steeds
iets te doen in de stad. Wij waren in die dagen
twintigers dus dan vind je dat allemaal prachtig.
Er was ook een grote kabelbaan dwars door het
centrum. Daar zijn we ook nog in geweest. Ach,
je was toen nog niet zo verwend met pretparken
als de jeugd van tegenwoordig. Ons voornaamste
vermaak op dat gebied was toch de kermis, die
het nu zo moeilijk heeft in coronatijd. Als je al
die mensen op de foto zo bij elkaar ziet, lijkt het
trouwens ook wel een beeld uit een vorig tijdperk.
Alhoewel, met al die demonstraties dezerdagen...
al of niet op anderhalve meter.”

Ponydefilé op de Coolsingel tijdens C’70.

Wout Bakker: “Dit is het havenfestijn tijdens
C’70. De bedrijven uit de Rotterdamse haven
pakten uit met een grote optocht van vrachtauto’s

Ken je dit nog?

Nr. 220

en andere voertuigen. Een machtig spektakel,
kan ik me nog wel herinneren. Ik ging er naar
kijken met m’n vader. Deze foto is gemaakt bij
de Coolsingel. Wij stonden een stukje verderop,
richting waar nu de Erasmusbrug is. Ik hoor in
gedachten nog de hoorns en de toeters van die
trucks. Prachtig!”
Joke Prins: “De raadplaat nummer 218 gaat over
de manifestatie C70. Die duurde van mei tot en
met september weet ik nog. Volgens mij was er
toen ook tijdelijk een dolﬁnarium in de stad. In
ieder geval zijn we daar met ons gezin destijds
naar toe geweest. Geweldig vond je dat toen. Het
was ook in de tijd van de televisieserie ‘Flipper’.
‘Daar heb je Flipper, hij is geweldig. Wat een
dolﬁjn, om trots op te zijn’ herinner ik me van het
beginliedje van iedere aﬂevering. Alle kinderen
waren toen gek op dolﬁjnen. Vele jaren later heb
ik zelf gezwommen met dolﬁjnen, op Curacao.
Een onvergetelijke ervaring.”
Hans Verhoeven: “Onmiskenbaar een beeld van
C’70, de manifestatie naar aanleiding van 25 jaar

bevrijding en wederopbouw. Een aardig detail
is rechtsonderin de foto volgens mij te zien: de
koepeltjes. Dat waren die kunststofkoepels die
in 1970 bijna een jaar op de Coolsingel stonden
bij allerlei festiviteiten. Er stonden bijvoorbeeld
kraampjes onder. Ik denk dat het allemaal was
bedacht vanwege ons regenachtige landje, zodat
mensen ook als het regende bij evenementen nog
een beetje droog konden staan. Ik heb begrepen
dat die koepeltjes later nog naar andere delen van
de stad zijn verhuisd. Maar eerlijk gezegd kan
ik me niet goed herinneren ze daar ooit gezien te
hebben.”
Heleen de Jong: “O ja, dit is C70! Toen de stoeltjeslift door Rotterdam er was. Daar hebben mijn
man en ik nog in gezeten.”
Herbert Wiebes: “Een foto van C70. Tijdens die
manifestatie kon je ook met de Europacup van
Feyenoord op de foto, weet ik nog. Deden wij
ook. De foto ben ik helaas kwijt, anders had ik ‘m
u toegestuurd.”

Ken je dit nog? Een achttal dames op een scooter, die poseren op de Coolsingel. Weet u nog wat hun functie was? Was u er zelf eentje? En wanneer werden ze ingezet? Een hint: het had allemaal met toerisme te
maken. We zijn weer razend nieuwsgierig wat u hier allemaal over te melden heeft. Stuur uw anekdotes
en herinneringen naar ons toe, zodat wij die in een volgende aﬂevering van ‘Ken je dit nog’ kunnen delen
met elkaar. Uw schrijfwerk kan worden toegezonden naar: info@deoudrotterdammer.nl of per post naar
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.
nl kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.
De kabelbaan was een populaire attractie tijdens C’70.
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

VERHUIZINGEN

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.



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Uniek in uw regio:
Aan huis behandelen zonder extra kosten.

Herdacht worden
zoals u bent

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

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

Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Wildzang 35

aan uw begrafenis

3075 DS Rotterdam-Zuid

of crematie en

T 010 – 466 11 00

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

info@cvu.nl

Henny Jansen

Reparatie klaar terwijl u wacht!

24 uur per dag bereikbaar

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

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

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

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

Uw tandprotheticus

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

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

Uitvaartcentrum Wildzang

9.6

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Lid van

Aanbieding geldig t/m zaterdag 27/06:

Gamba
Wokschotel
Lekker en gezond

Schoonheid in Gedenktekens

1,

5 minuten roerbakken

ook
zaterdag
geopend!

100 gram

99

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

HELPEN OF
HULP NODIG?
BEL 010-436 44 36
Of ga naar
RIJNMONDHELPT

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN
TEL. 010-2269232

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

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog.

Concept Uitvaart
010 - 419 08 72

OP
Nu TE KO
naf €24,95

va

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

5

voor €9,9

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

Deel 1 en/of 2 kunt u via

info@deoudrotterdammer.nl bestellen
excl. verzendkosten

www.conceptuitvaart.nl
Of bestel via de website:

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

www.deoudrotterdammer.nl
CU

RIJNMONDERS
HELPEN
ELKAAR

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial
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Een legaat in de erfenis
u de legitieme portie berekent.

Uit de praktijk
Je hebt van die mensen die niet kunnen wachten tot na de uitvaart om te
bemachtigen wat ze uit de nalatenschap
willen hebben. Dat is nog wel te begrijpen als kinderen ver weg wonen en niet
veel tijd hebben netjes te wachten tot
na de uitvaart. Maar er zijn er ook die
denken: “Binnen is binnen en de rest
zoekt het maar uit.”
Zelf vinden we het meer gepast enige
terughoudendheid te betrachten met
leegruimen of wegnemen van zaken uit
de boedel totdat de uitvaart achter de
rug is. Deze ‘wachttijd’ is ook zinvol
om na te denken over de afwikkeling,
over wie het voortouw gaat nemen, wat
wenselijk is. Dat hoeft erfgenamen of
de executeur er niet van te weerhouden alvast enige orde te scheppen in
de papierwinkel. Denk daarbij aan het
verzamelen van documenten, zoals
de eigendomsakte van de woning, het
testament, belastingpapieren, schuldbekentenissen (schenken op papier) of uitvaartverzekeringen. Op grond daarvan
is vaak al een beeld te schetsen van de
waarde van de nalatenschap. Als dan na
de uitvaart de erfgenamen samenkomen
om het vervolg van de afwikkeling te
bespreken, ligt er al een aardige blauwdruk van wat er verwacht mag worden
en wat er moet worden gedaan.
Ook een vraag over erven en/of
schenken? Maak eens een afspraak bij
ons op kantoor of voor een van onze
vrijblijvende erfcoachspreekuren.
Vanaf juli is het door versoepeling van
de coronamaatregelen weer mogelijk
op locatie (Spijkenisse, Schiebroek en
Prinsenland). Bel: 010-3130823.

De relatie met mijn moeder is altijd problematisch
geweest. Hoewel ik enig kind
ben van mijn ouders, is van
enige warmte nooit sprake
geweest. Nu mijn moeder is
overleden, blijkt dat ze een
heleboel legaten heeft opgenomen in haar testament en
ik de rest krijg. Wat betekent
dat?
In een testament kunt u erfgenamen
benoemen en legatarissen. De laatsten
krijgen een legaat uit de erfenis. Een
legaat kan een item uit de inboedel
zijn of een geldbedrag en is daarmee
een schuld in de nalatenschap. U, als
enig kind, bent blijkbaar niet onterfd
en krijgt wat over is.
Als er veel legaten zijn opgenomen
in een testament kan dit leiden tot het
probleem dat er voor u (de erfgenaam) weinig of niets overblijft. Is

Uitbetalen erfenis
Nog steeds krijgen we veel vragen
over het wel of niet moeten uitkeren
aan de kinderen van hun erfdelen na
het overlijden van de eerste ouder.
Het antwoord is meestal eenvoudig:
als er in het testament niet anders is
bepaald, krijgt de langstlevende de
beschikking over de nalatenschap
van de overleden partner en de
vorderingen van de kinderen worden
doorgaans pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende partner.
Alleen wanneer de overleden partner
zelf al weduwe of weduwnaar was,
moet de nalatenschap van de eerste
echtgenoot bij zijn/haar overlijden
wel worden uitgekeerd. Maar verder
blijft de langstlevende nieuwe partner
de beschikking houden over wat de
overledene nalaat.
Drie maanden bedenktijd
Het is een misverstand te denken
dat vrijwel direct na het overlijden
besloten moet worden hoe de erfenis aanvaard wordt. Dat is niet zo.
Erfgenamen hebben drie maanden
recht van beraad. Schuldeisers kunnen dan niet langs komen om hun
schuld op te eisen. En voor beneﬁciair aanvaarden of verwerpen zijn in

Als blijkt dat uw legitieme portie groter is dan wat u na uitkeren van de legaten zou overhouden, dan worden de
bedragen die de legatarissen zouden
ontvangen naar rato gekort. Anders
gezegd: als uw legitieme portie 60 is
en de nalatenschap is na aftrek van
de legaten 40, dan wordt de 20 waar
u nog recht op heeft in gelijke mate
in mindering gebracht op dat wat de
legatarissen zouden ontvangen.

dat inderdaad het geval dan kunt u
mogelijk een beroep doen op uw legitieme portie. U heeft dan recht op de
helft van wat u ‘normaal’ had kunnen
erven. Heel in het kort is dit: alles wat
er is op het moment van overlijden,
plus alles wat er bij leven aan u geschonken is en alles wat de laatste vijf
jaar aan derden is geschonken.
Om te bepalen wat geschonken is,
moet u de bankafschriften napluizen.
Een indicatie van schenkingen kunt
u uit de aangifte inkomstenbelasting
halen. Had uw moeder een vermogen
boven de vrijstelling, dan vindt u dat

principe geen wettelijke termijnen
opgenomen in de wet (dit is anders
bij minderjarige erfgenamen). De drie
maanden van beraad zijn er echter
niet om achterover te leunen. Een
erfenis moet immers afgewikkeld en
een huurwoning moet meestal binnen
twee maanden opgeleverd worden.
Van belang is wel dat bij erfgenamen
die onderdelen van de boedel tot zich
nemen, sprake is van zuiver aanvaarden, waarmee de erfgenamen ook
voor de schulden uit de nalatenschap
opdraaien (ook als die meer zijn dan
de bezittingen). Laten erfgenamen
niets van zich horen en belemmeren
ze zo de voortgang van de afwikkeling, dan kan de rechter onwillige
erfgenamen tot spoed aansporen en
termijnen stellen. Is er in het testament een executeur benoemd, dan
kan deze met een akte van executele
toch gewoon aan de slag zonder last
van dralende erfgenamen.

saldo terug in de aangifte. Als het vermogen sterk afneemt in de loop der
jaren dan vindt u in de bankafschriften terug of moeder royaal geleefd
heeft of schenkingen deed. Schenken
van zwart geld vindt u hier helaas niet
terug.
Voor het bepalen van de legitieme
portie doen de legaten er niet toe. U
berekent dus eerst wat er is en had
kunnen zijn en berekent dan de waarde van uw legitieme portie. Schulden
zoals de hypotheek en persoonlijke
verplichtingen worden wel in mindering gebracht op de waarde waarover

Echtscheiding en pensioen
Sinds 1 mei 1995 is de wet pensioenverevening van toepassing
bij echtscheiding. Die verdeelt de
tijdens het huwelijk opgebouwde
pensioenen over de ex-partners.
Pensioenfondsen waar de pensioenen
tijdens het huwelijk zijn opgebouwd,
moeten binnen twee jaar nadat de
echtscheiding in de registers van de
burgerlijke stand zijn ingeschreven,
geïnformeerd worden. Gebeurt dat
niet, dan moeten de ex-en het bij de
ontvangst van het pensioen alsnog
samen regelen. Regel het dus goed in
het echtscheidingsconvenant én bij de
pensioenfondsen. In praktijk zien we
nog te vaak dat het pensioen van mevrouw wel verevend wordt, maar dat
van meneer niet, doordat het niet of
te laat gemeld is. Dus dames: wacht
niet tot uw ex-man het geregeld heeft,
maar meld zelf de echtscheiding bij
het pensioenfonds van uw ex-man.

Hetzelfde probleem zien we regelmatig terug bij grootouders die hun
kleinkinderen een legaat toekennen
in hun testament; soms zijn deze zo
groot dat de legitieme portie van de
ouders in gevaar komt. We raden
dan ook aan om de kleinkinderen
tezamen een percentage, maar in
totaal niet meer dan 50 procent van de
nalatenschap, toe te kennen. Zo wordt
voorkomen dat ouders gewetensnood
krijgen of ze wel of niet de legitieme
portie moeten opeisen ten koste van
het legaat van hun kinderen.

Toevoeging Uw recht halen is
een dure kwestie. Toch hoeft dat
niet, als uw inkomen en spaargeld
bescheiden zijn. U kunt dan procederen met een toevoeging. Bel
eens met het Juridisch Loket om
te weten of u voor toevoeging in
aanmerking komt: 0900 8020.
Mijd reclame Reclame is vooral
bedoeld om u tot aankopen aan
te zetten; ook als u iets niet echt
nodig heeft. Vaak is een aanbieding volgens de Consumentenbond
helemaal geen reclame. Koop wat
u nodig heeft en als dat toevallig in
de reclame of bonus is, is dat mooi
meegenomen, maar meer ook niet.
Hang de was buiten Eenmaal
gewend aan de wasdroger komt
het misschien niet meer in u op de
was door de natuur te laten drogen.
Gewoon aan een lijn of rek droogt
was in de zomer lekker snel en is
bijna net zo zacht als uit de droger.
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Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
www.uwzrotterdam.nl

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

EN
EN ONTR
UIMEN

Hollandse Nieuwe!
Dore’s en Frieslanders

S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

www.venrooytandtechniek.nl

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

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten
Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Ongeacht waar u verzekerd bent

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

bandjeverstandje.nl
aad
voorr
0
>3.00

0180
619 411

24 uu
rs
servic
e

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

>
>
>
>

Afvoer van het vuil
Duidelijke prijsopgave
Garantie op al ons werk
Onderhoud al vanaf
€ 30,- per maand

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

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,Postbus 59270
3008 PG Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl
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Kapper tegen wil en dank
Het gezin van Johannes Landman, met vrouw en zeven
kinderen, kwam in 1898 vanuit Kampen naar Rotterdam.
Daar werd in 1901 het achtste
kind, Piet Landman geboren.
Over hem gaat dit verhaal.
Piet werd kapper. Tegen wil
en dank. Tot in 1966.
Pa Landman was sigarenmaker. Het
gezin moest rondkomen van zeven
gulden per week. Piet ging van zijn
zesde tot twaalfde jaar op school en
had een karige jeugd. Hij ging al op
achtjarige leeftijd bij een groothandel
groenten schoonmaken, verpakken en
met een hondenkar vervoeren naar de
Boompjes voor export per ‘Batavier
Lijn’ naar Engeland.
Nette inzeper
Verder leren was er niet bij. Er moest
brood op de plank komen. Na het
verlaten van de lagere school werkte
hij bij een metaalfabriekje en een
koperslager, tot hij werd ontslagen,
omdat de regering in de Eerste Wereldoorlog alle koper vorderde. Daarna
nog een paar baantjes als schoenmaker
en bij een paardenslager. Tot er een
advertentie verscheen ‘Nette inzeper
gevraagd’ bij kapper Goetzee. Piet, 13
jaar oud, werd aangenomen. Hij ging
aan de slag met een loon van 50 cent
per week, maandag-vrijdag 07.3021.00 uur; zaterdag 07.00-02.00 uur ’s
nachts; zondag 08.00-13.00 uur; een
werkweek van 88 uur. Bizar voor een
jongetje van 13 jaar. Later werd het
loon 1 gulden en ging langzaam naar
2, later 3 gulden. Opoe zei: “Niets
tegen vader zeggen, hij koopt er alleen
maar drank voor.” Piet werd opstandig. Hij had er geen zin in, maar bleef
toch barbier. Het was immers maar
tijdelijk? Maar niets is meer permanent dan tijdelijk...
Piet mocht al gauw zelfstandig scheren. De clientèle bestond grotendeels
uit slachters van het abattoir; rauw
volk. Bij zijn eerste scheerbeurt riep
een slachter: “Als ik zeep in mijn
neus krijg…en dan volgde er een serie
verwensingen en vloeken die eindigden met; dan knijp ik de stront uit je
darmen.” Piet schrok en riep: “Man,
ik scheer je helemaal niet meer.” Goed
zo, lachte de slachter en gaf hem een
kwartje. In dat harde milieu groeide
hij op van een kind tot kappersbediende en fulltime kapper, maar gelukkig
waren er ook heel leuke momenten
in de kapsalon, met minder rauwe
humor. Piet werd door eerste kapper
Ab Hooghuis goed opgeleid in het vak
en mocht al gauw klanten knippen.
Goetzee was een duivenmelker en op
zondag werd er in de salon zwaar gegokt op wedstrijdvluchten. Hij liet dan
al het werk over aan zijn bedienden en
er werd flink gedronken. Na enkele jaren raadde Goetzee Piet aan van baan
te veranderen. Hij kon als volwaardig

kapper meer verdienen dan hij hem
kon bieden. Hij vond een andere baan
bij Rosbergen op de Zaagmolenstraat.
Van drie gulden zonder fooi ging hij
over naar vijf plus fooi. Maar Rosbergen was een nare werkgever. De sfeer
was om te snijden. Toen na een jaar de
eerste bediende bij Goetzee wegging,
kon Piet terugkomen als volwaardig
kappersbediende. Hij was toen 17
jaar. De tarieven in die tijd: knippen
15 cent; en brosse 25 cent; scheren 5
cent; een abonnement voor meerdere
beurten 65 cent. ‘Betere’ klanten
hadden een kastje met hun eigen spullen. Arbeiders konden zich dat niet
veroorloven.
Toen hij achttien werd, moest hij in
militaire dienst bij de artillerie in de
Vesting Hellevoetsluis. Hij kreeg als
foerier een luizenbaantje met eigen
kamer; het was de tijd van zijn leven.
Na zijn diensttijd vond Piet een baan
bij Lucking op de Avenue Concordia,
een ‘betere’ buurt. Het was na de
Eerste Wereldoorlog hoogconjunctuur. Loon 22 gulden per week plus
fooi. De tarieven waren daar knippen
75 cent (zaterdag 1,50) en scheren 35
cent. In volkszaken was dat 25 en 10
cent. Het liep slecht; er kwamen te
weinig klanten. Na een maand nam hij
ontslag en ging in dienst bij Vollemans
in de Goudsewagenstraat, tegen een
loon van 32 gulden. Dat lijkt veel,
maar in die tijd ging een bouwvakker
met 70 gulden naar huis. Het kappersvak is altijd onderbetaald geweest.
Toen Vollemans aan zijn loon ging
tornen, was hij na enkele maanden ook
daar weg en vond een fijne baan bij
Nico Goetzee op de Boezemkade, een
broer van zijn eerste baas. Hij heeft
daar bijna negen jaar heel plezierig
gewerkt. Nico Goetzee rekende voor
scheren 15 cent en gebruikte handdoeken als volgt: de eerste stapel
schoon, de tweede stapel gebruikt, de
derde stapel meermaals gebruikt. Zij
tipten de inzeper wat hij moest nemen.
Eén tik met de voet was schoon, twee
tikken halfvuil en drie tikken vuil.
De klanten hadden dat goed door. Als
waterstoker Maliepaard met een zwart
gezicht binnenkwam, begonnen ze allemaal driemaal op de vloer te tikken.
Uiteraard grote hilariteit.
De kappersvakbond
In 1926 trouwde Piet met zijn vrouw
Manny. In 1927 werd hun zoon Martin
geboren. Twee jaar na hun huwelijk
verhuisden ze naar de Boezemkade,
vlak bij de kapsalon. Piet was overtuigd socialist en maakte zich in zijn
jeugd al sterk voor een vakbond van
kapperspersoneel. In 1925 werd de
NBKP, de kappersvakbond, opgericht,
waarvan hij secretaris werd. Het was
een enorme toer leden te winnen met
huisbezoek, posters en bijeenkomsten.
Kappers hadden een echte witte boordenmentaliteit. Zij voelden zich verheven boven het werkvolk, de arbeiders,

Het bestuur van de kappersvakbond in 1935. Uiterst rechts Piet Landman.

ondanks hun lage loon en slechte
arbeidsvoorwaarden. Zij zagen niet in,
dat een vakbond tegenwicht kon bieden aan de patroonsbond van kappers.
En toen de NBKP in 1932 besloot
aansluiting te zoeken bij het NVV was
het hek helemaal van de dam. Lid van
die ‘rooien’? Uitgesloten. Hoogtepunt
van de wervingscampagne was een
propaganda-feestavond in De Doelen
op 7 mei 1940 met dansorkest De
Ramblers en duo Johnny & Jones.
Dansen op de vulkaan. Een week later
was De Doelen er niet meer; vernietigd in het bombardement.
Crisisjaren
In 1929 luidde de krach van Wallstreet
de crisisjaren in. De tijden werden
slechter. Goetzee kreeg steeds minder
klanten en kon hem niet meer in dienst
houden. Piet werd tramconducteur bij
de RET, maar na een jaar sloeg ook
daar de crisis toe en werd hij ontslagen. Toch weer kapper, nu bij Goverts
op de Schiedamseweg. Het gezin verhuisde naar de Bruijnstraat, om dichter
bij het werk te zijn. Daar werd zijn
dochter Hinke geboren. Goverts was
streng katholiek en zeer conservatief.
Hij viel Piet aan op zijn vakbondswerk
en lidmaatschap van de SDAP. Steeds
waren er hoog oplopende meningsverschillen. Piet werkte van 1930 tot
1933 bij Goverts, maar ook daar liep
het slecht. Goverts bood hem aan te
blijven tegen een loonsverlaging van
23 naar 13 gulden. Onacceptabel. Hij
nam ontslag en dacht dat hij snel weer
een baan zou vinden. Dat bleek een
illusie. In zijn plaats kwam een zogenaamde Rijksduitser, Otto Smettons,
die voor 10 gulden ging werken. Piet
solliciteerde her en der, maar stond
bekend als te links en bestuurslid van
de vakbond NBPK. De vacature was
altijd net voorzien. Piet bleef werkloos
en dat duurde tot 1939. Inmiddels was
Hitler in Duitsland aan de macht gekomen en pakten zich donkere wolken
samen boven Europa.
In 1936 richtte het bestuur van de

NBKP een kappersvakschool op. Een
verwaarloosd en vervuild patriciërshuis aan de Nieuwe Haven werd daarvoor opgeknapt. Na advertenties voor
modellen tegen betaling liep het storm.
De school draaide goed. Helaas werd
het gebouw in mei 1940 verwoest bij
het bombardement. Tijdelijk onderkomen werd gevonden in station NS
Hofplein, daarna in Schiedam en de
Molenwaterweg. Piet Landman werd
op 12 juni 1938 benoemd tot leraar in
Rotterdam en daarna examinator in
Nederland. Thans is de kappersacademie gevestigd aan de Mariniersweg
in Rotterdam. Eindelijk, in 1939, kon
Piet weer aan de slag. Twee dagen per
week bij kapper Roos aan de Groene
Zoom. Toen Nederland mobiliseerde
en Roos werd opgeroepen voor militaire dienst werd dat vier dagen.
Lot uit de loterij
In augustus 1939 werd Piet aangenomen bij de gemeente Rotterdam.
Twee dagen per week als kapper in
het nieuwe Zuiderziekenhuis. Toen
had men nog een kapper in vaste
dienst. Dat was een lot uit de loterij.
Een vaste baan en uitzicht op volledig
werk, voorlopig in combinatie met
zijn baan bij Roos. Maar toen volgde
een grote terugslag. Piet werd ernstig
ziek: longontsteking en pleuritis. Hij
werd opgenomen in één van de hospitaalschepen in de Parkhaven. Zijn
genezing duurde zes maanden. Gelukkig bleef zijn baan bij het ziekenhuis
behouden. Piet haalde zijn 25-jarig
jubileum en bleef daar tot zijn pensioen. Hij was populair bij de patiënten
en kreeg een uitstekende reputatie. Hij
had een goede verstandhouding met
artsen en verplegend personeel. Hij
liep daar rond in een witte jas, waardoor patiënten hem soms aanzagen
voor de dokter, wat aanleiding gaf tot
hilarische situaties, waaraan hij met
zijn gevoel voor humor zelf debet was,
want hij hield wel van een geintje. Artsen en verplegers wilden graag door
hem worden geknipt. Hij kreeg een

kamertje in de kelder als ‘kapsalon’ ter
beschikking. Dat gaf een leuke bijverdienste. Enkele artsen, waaronder de
geneesheer-directeur, kwamen na zijn
pensionering nog jarenlang bij hem
thuis om geknipt te worden.
In het ziekenhuis was in de oorlog een
aparte afdeling voor gewonde of zieke
Duitse soldaten, die werd beheerd
door een ‘Artz-Oberst’ met militair
personeel. Zo moest Piet ook Duitsers
scheren en knippen. De ‘Oberst’
wilde verzekerd zijn van een aparte
behandeling en zorgde voor een ‘Ausweiss’. Toen kon hij zonder zorgen
over straat. Tijdens de hongerwinter
in 1944/45 ‘versierde’ hij soms wat
eten bij de Duitsers; vaak restjes, maar
voor het gezin waren een beschimmeld stuk kuch of oude boterhammen
met jam goud waard. Het hielp met
vrouw en twee kinderen de hongerwinter te overleven.
In de loop van de oorlog werd een
aparte afdeling voor zieke of gewonde
verzetsstrijders ingericht, die ook door
Piet werden geschoren en geknipt. Die
werden zeer streng bewaakt. Hij nam
soms stiekem briefjes met berichten
mee voor de buitenwereld, maar werd
getipt, dat hij moest oppassen. Hij
werd steeds grondig gefouilleerd. Toch
vond hij nog een manier. Hij holde
zijn scheerkwast uit. Het onderste deel
kon worden afgeschroefd en zo nam
hij gecodeerde berichtjes mee, die zijn
zoon of zijn vrouw dan op bepaalde
adressen afleverden. Dat was niet zonder risico, vooral omdat zijn 17-jarige
zoon was ondergedoken. Later zijn
drie gevangenen, een arts, een notaris,
en een dominee, ontvlucht.
In 1966 eindigde de kappersloopbaan
van Piet Landman met zijn pensionering. Maar hij had nog lang “zijn”
dokters als klanten aan huis. Het
kappersvak had niet zijn hart, maar hij
was wel een uitstekende herenkapper.
Opgetekend uit de memoires van Piet
Landman door zijn zoon,
Martin Landman (lanver55@hetnet.nl)
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
CBR-oogartskeuring en het coronavirus

Voor het verlengen van uw rijbewijs heeft u een
brief ontvangen van het CBR waarin staat dat u
door een onafhankelijk oogarts aanvullend gekeurd moet worden. Mogelijk hebt u te maken
met maculadegeneratie, glaucoom of staar, ziet u
minder dan gemiddeld of hebt u al langer dan tien
jaar diabetes. Maar waar kunt u nu nog terecht?
Vanwege het coronavirus zijn er momenteel minder
oogartsen beschikbaar voor rijbewijskeuringen. Bij
De Hesse Optiek & Oogzorg werken wij volgens de
RIVM-richtlijnen (COVID-19) en kunt u wekelijks terecht voor de CBR-oogartskeuring. Met ons
team van specialisten en onze kennis van de CBR-eisen helpen wij u graag. Bel direct voor een
afspraak: 010-2361939 (di t/m za).
Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg. P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Direct naast
metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Digitaal indienen via Zorgdomein. info@dehesse.nl –
www.dehesse.nl

Zaterdagen 27 juni en 4 juli
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 27
juni en 4 juli. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Corona-maatregelen. Op afspraak:
010-2361939 (di t/m za).

Donderdag 2 en vrijdag 3 juli
Beeldentuin en Theatersfestival op Leefgoed

Op zaterdag 4 en zondag 5 juli vindt er een theaterspektakel plaats met diner, met diverse stukken van
het Rotterdamse theatergezelschap Mooi Weer & Zo op Leefgoed de Olifant, waar deze zomer tevens
wekelijks de Beeldentuin is van woensdag tot en met zondag. Meer dan 40 indrukwekkende beelden en
land art in een prachtige entourage. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel. Meer info
elders in deze krant en op Leefgoed.nl.

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver en militaria

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

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

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

Kunst en curiosa

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

Leefgoed Beeldentuin decor voor theaterfestival Mooi Weer naar Buiten

Op zaterdag en zondag 4 en 5 juli speelt het gerenommeerde Rotterdamse gezelschap Mooi Weer &
Zo in en rond de Beeldentuin tussen 13.00-21.30
uur bij het theaterfestival ‘Mooi Weer naar Buiten’. Een programma vol spannende en intrigerende theaterstukken. Tickets: 80 euro per dag (inclusief snacks en diner), 150 euro voor twee
dagen.
In de jaarlijkse Beeldentuin niet alleen indrukwekkende beelden, maar deze keer ook land art. U
kunt het de hele zomer van woensdag tot en met zondag bezoeken. De toegang met rondleiding
is 5 euro en kan vooraf worden geboekt. De Beeldentuin blijft open tot 13 september. A la carte
restaurant & terras De Dames op het Leefgoed is op dezelfde dagen geopend van 11.00 tot 22.00
uur. Terras en lunch gaan zonder reserveren. Dineren uitsluitend op reservering. Het prachtige
Leefgoed vindt u aan de rand van
Park Hitland bij de historische
werkhaven van Ver-Hitland, midden
in de natuur op een kwartiertje van
centrum Rotterdam, Groenendijk
325, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Parkeren gratis. Ebike opladen
mogelijk. Reserveren, boeken, het
menu en de rest van het programma: Leefgoed.nl/agenda, of via
0180-323414.

Tegen inlevering van de uitgeknipte bon ontvangt u:

20% KORTING

op de reguliere toegangsprijzen, bon is in leverbaar vanaf zaterdag 27 juni t/m zondag 25 oktober 2020.
Maximaal 4 personen per originele bon (geen kopieën)
Alleen contante betaalmogelijkheden bij de kassa op de Boompjeskade 123 en aan boord.

Beleef “De Wereldhaven”
met een “plat Rotterdams” accent !!!

Nostalgisch passagiersschip “Nehalennia” heet u van harte welkom aan boord.
Beleef deze uitgebreide haventocht van 2 uur waar vrachtgiganten, ferry’s, cruiseschepen
en sleepboten hun thuishaven hebben. Zie de bedrijvigheid op het water en bekijk de
moderne architectuur vanaf een andere kant.
Onderweg ontmoeten we de Erasmusbrug, Veerhaven, Parkhaven, Euromast, Schiedam,
Waalhaven, voormalige R(otterdamse) D(roogdok) M(aatschappij), Eemhaven,
voormalig stoomcruiser SS Rotterdam en het oude Hotel “New York”.
De tocht met audiovisuele gids (NL, ENG, DU) geeft u na afloop een andere kijk op deze
wereldhaven. Een boottocht om niet snel te vergeten……
De Nederlandse uitleg is wel héél bijzonder (let maar op) (“Plat Rotterdamse
Havenrondvaart” ingesproken tekst door “Roel Pot” / voormalig bekend
van Radio en TV Rijnmond )
Reserveren verplicht op: TM: 06-55826463 of via: www.rebus-info.nl
(minimaal 24 uur van tevoren)

Meer informatie vindt u op:

WWW.REBUS-INFO.NL

Reserveren verplicht via: 06-55826463
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Militaire muzikant bij Jachthoornkorps
Mijn opkomst voor militaire dienst was in april 1959. Dat noemde
men in de tijd de lichting 59/2. Laat ik beginnen bij het begin.
Mijn vader was lid van de Harmonievereniging van de Holland Amerika
Lijn en bracht op een zeker moment
een blad mee waarin stond dat je je
kon opgeven voor de militaire muziek.
Zo gezegd zo gedaan, maar een
tijdlang hoorde ik daar verder niets
meer van.
Toen ik in de Frederik Hendrik
kazerne kwam in Vught kwam er een
nogal stevige sergeant onze kamer op
en vroeg wie zich hadden opgegeven
voor de militaire muziek. Toen ik mijn
naam noemde, bleek ik op zijn lijst te
staan en werd mij verzocht ‘s middags
naar de muziekloods te komen om
kennis te maken met de instrumenten
die daar werden gebruikt.
Riedeltje
Dat waren de klaroen, de estrompet
en de jachthoorn. ‘Goedgekeurd’ werd
er gezegd en daarmee was ik ineens
lid geworden van het Jachthoornkorps
van het Garde Regiment Jagers. Ik
speelde al piston en corhoorn in het
orkestje van de Ambachtsschool aan
de Tamboerstraat in Crooswijk.
Er was echter een sergeant die een
beetje hekel aan ons had, omdat we

aan sommige oefeningen niet mee
konden doen vanwege de repetities.
Dat was tegen het zere been van de
grootmajoor, die regelmatig kwam
kijken en een riedeltje mee stond te
blazen. Toen we onze klacht omtrent
de betreffende sergeant bij hem naar
voren brachten, beloofde hij er wat
aan te doen. We hebben daarna geen
last meer gehad.
Zandhaas
Ik heb normaal, net als iedere militair,
vier maanden mijn standaardopleiding
gehad als zandhaas. Na die maanden
werden wij op een drietonner geladen
en naar Den Haag gebracht. We zaten
eerst in de oude Alexanderkazerne
en zijn later verhuisd naar de nieuwe
kazerne op de Van Alkemadelaan. Wij
waren met zestien dienstplichtigen,
maar aangevuld met een aantal beroeps waren wij het Jachthoornkorps
van het Garde Regiment Jagers.
Taptoe
Als dienstplichtigen waren we tevens
het tamboerkorps van de Koninklijke
Militaire Kapel onder leiding van
majoor Van Yperen, die als een vader
voor ons was. Wij traden dan ook

veel gezamenlijk op bij bijvoorbeeld
officiersbeëdigingen en begrafenissen
van een belangrijke militair.
Het gezamenlijk optreden op Taptoe
Delft, zowel in 1959 als in 1960, was
een heerlijke ervaring.
Vader
Majoor Van Yperen was inderdaad als
een vader voor ons. Ik herinner mij
nog goed dat wij een begrafenis van
een generaal hadden in Amsterdam.
Er moest na de plechtigheid ook even
gegeten worden in een kazerne. Wij
werden voor deze maaltijd verwezen
naar de manschappenmess, maar toen
de majoor dat hoorde, ging hij voor
die sergeant staan en zei met zijn
zware stem. “mijn jongens eten in de
onderofficiersmess” en daar kon hij
het mee doen..
Afrekenen
Eens in de zoveel tijd kwam er een
adjudant van het korps met ons afrekenen, want voor elk uur dat wij buiten
met het orkest doorbrachten, kregen
wij een kleinigheid. Ik weet nog dat
we voor onze medewerking aan Taptoe Delft een rijksdaalder per avond
kregen en 0,10 cent per uur dat wij
buiten de kazerne verbleven. We zijn
ook een paar dagen naar Duitsland
geweest om daar muziek te maken in

Het Jachthoornkorps (foto: Rijksvoorlichtingsdienst)

de gelegenheden waar onze jongens
welkom waren na de oefeningen die
zij daar moesten doen. We waren blij
dat we zelf niet hoefden te rijden,
want de traktatie in de vorm van bier
vloeide rijkelijk.

kregen van bloedarmoede en het heeft
na de dienst lang geduurd voordat dat
weer op peil was.
Al met al kijk ik toch terug op een
heerlijke tijd die ik heb mogen meemaken in de militaire dienst.

Heerlijke tijd
Tijdens de dienst heb ik wat last ge-

Jacques de Haij
jacqengreta642gmail.com

Nooit meer naar de kapper... of toch wel?
Toen ik nog als schipperskind voer op de W. van Driel 49, was tante
Dien de kapster, want zij had een tondeuse. Niet dat zij haar beide
zonen en mij een bloempot op het hoofd zette, maar het aldus geschoren haar zag er wel uit als een bloempottenkapsel.
Toen ik tussen 1963 en 1967 bij oom
Henk en tante Truus op de Abraham
Kuyperlaan woonde, ging ik met
tegenzin met mijn broer Henk en ome
Henk naar de kapper op de hoek van
de Kerdijkstraat en de Noorderhavenkade. Ik weet noch de naam van
de kapper op foto 215, noch de naam
van onze kapper toentertijd. Na wat
verveeld door de tijdschriftenmap gestruind te hebben, kwam ik iets tegen

Jan Smits, 1971

waardoor het bezoek aan de kapper
ineens spannend werd, namelijk het
tijdschrift De Lach (https://www.kb.nl/
themas/geschiedenis-en-cultuur/kunsten-cultuur/de-lach-27-maart-1925).
Niet dat de verhalen en dergelijke
me zo aantrokken, maar de dames in
bikini des te meer. Als aanstormende
puber zat ik stilletjes in een hoek van
de kapperszaak te genieten en hoopte
dat de kapper lang zou doen over het
knippen van de andere klanten, zodat
ik des te meer kon genieten. Na verloop van tijd werd ook ik geknipt en
verliet ik de kapper met een scheiding
links en met een brilcream kuif, want
dat was toen de mode.
Prijskapper
Toen ik 1972 ging studeren aan de
Nederlandse Economische Hogeschool ben ik voor het laatst naar de
kapper geweest, dacht ik. Dit was een
prijskapper, die was gevestigd op de
Mauritsweg bij het Eendrachtsplein.
Onder het genot van een kopje koffie
en daarna een sherry bracht hij mijn
haar in de door mij gewenste vorm
voor ongeveer Fl. 90. Aan het eind van

Jan Smits, 7 jaar, 1960

de knipbeurt spoot hij iets over mijn
haar. In de spiegel kijkend kon ik mij
wel vinden in het resultaat. Maar toen
ik weer buiten in de volle zon naar
huis liep en mijn haar voelde, schrok
ik me rot. Het leek wel metaal. Hij had
er haarversteviger op gespoten en dat
was iets wat ik absoluut niet wilde. Ik
wist niet hoe snel ik thuis moest komen om mijn haar te kunnen wassen,
zodat het weer een beetje natuurlijk
aanvoelde.
Haar wassen
Ik zou nooit meer naar de kapper gaan,
maar daar vergiste ik mij in. In 2003
kreeg ik kanker en voor de bestralin-

gen van mijn kaakbeen mocht ik geen
zeep op mijn gezicht krijgen. Hoe nu
je lange haar te wassen, zonder dat
er zeep op je gezicht
kwam. Tot mijn geluk
had Esther een jaar
eerder de kapperszaak
‘Haarliefde’, tegenover
mijn woning op de
Abraham Kuyperlaan,
geopend en ik zag hoe
ze het haar van haar
klanten waste, terwijl
deze achterover in de
wasbak lagen. Dat leek
mij de juiste manier
en ik vroeg haar of zij

twee keer per week alleen mijn haar
wilde wassen. Voor een schappelijk
prijsje was zij daartoe bereid en mijn
oncoloog was ook tevreden met deze
oplossing. ‘Haarliefde’ is nu gevestigd
op de Bergselaan, maar Esther wast
nu al 17 jaar tweemaal per week mijn
haar tot volle tevredenheid. Zij zou
het gaarne wat willen bijknippen,
maar daar geef ik geen toestemming
voor, want ik hou van mijn lange
haar. Helaas moet ik dat nu zelf doen,
vanwege de coronapandemie, maar ik
hoop dat het werkverbod voor kappers
zo spoedig mogelijk wordt opgeheven,
zodat ik weer van haar liefde voor het
haar kan genieten.
Jan Smits
smi01046@planet.nl

Jan Smits, 2007
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SCOOTMOBIELEN

Ook voor Rollators l Rolstoelen l Sta op Stoelen l Verzorgbedden

Luxe appartementen
te huur in Nieuw-Lekkerland
In het voormalige gemeentehuis zijn 10 comfortabele appartementen te
huur. Deze gestoffeerde en zelfstandige appartementen zijn tussen de 55 en
65 m2 groot. U heeft een eigen woonkamer, keuken, slaapkamer en
badkamer tot uw beschikking.
Het schitterende, statige monument is
in 2019 geheel gerenoveerd en voldoet
aan alle eisen van tegenwoordig. Alle
appartementen worden gestoffeerd
verhuurd. Aan de achterzijde van het
complex treft men een gemeenschappelijk terras aan.

Levensloopbestendig en toch voor
jong én oud. Wonen met karakter
dat is Leckstate!
Leckstaete ligt op fietsafstand van
de molens van Kinderdijk en op loopafstand van een winkelcentrum.
Parkeren kan geheel op eigen terrein.

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

M

Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

Bezemschoon opleveren huur/
* koopwoningen
en bedrijven.

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.
Schoonmaken woning
* bijv.
bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

E
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r
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v
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E
B

Berkelse Poort 13A
2651 JX Berkel en Rodenrijs
T 010 - 3037857

www.grOENENMOBILITEIT.NL

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

7
5
8
7
3
0
3
0
1
0
N afSpraak

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.
team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

Beste gasten,
Wat fijn dat we jullie weer mogen ontvangen. Vanaf 1 juli
2020 zal ons restaurant weer open zijn voor het ALL YOU CAN
EAT & DRINK BUFFET.
Om zo goed mogelijk om te gaan met de beperkende maatregelen werken we de komende tijd met meerdere shifts.
Ronde 1 16:00 uur-18:00 uur
Ronde 2 18:00 uur-20:00 uur
Ronde 3 20:00 uur-22:00 uur
We vragen je vriendelijk hier rekening mee te houden!
Samen werken we met de Corona maatregelen (meer info op
de website www.restaurantcathay.nl)
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben voorgelicht, mochten er nog vragen zijn kunt u ons bereiken op 010-4551333.
Wij staan klaar om u te ontvangen en kijken er met al onze
collega’s naar uit u vanaf 1 juli weer persoonlijk te mogen
verwelkomen.
Zorg goed voor elkaar!
Met vriendelijke groet
Restaurant Cathay
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Heel Rotterdam op slot
Het was 1979 en onze dochter kwam thuis uit de middelbare school met een briefje van de leraar
Frans. In het weekend waarin 1 november zou vallen, zou een groot koor uit Le Havre-Frankrijk, in
Papendrecht komen zingen. 1 november is in Frankrijk een vrije dag, zoals bij ons Hemelvaartsdag.
De voorzitter van dat koor was geboren in onze streek en getrouwd met een Fransman. Zij wilde
graag een concert geven in haar geboortestreek. Via de school werd gevraagd koorleden te laten
logeren bij particulieren.
Wij waren al jaren enthousiaste
Frankrijk-kampeerders. Maar omdat
je op veel campings meestal onder de
Nederlanders verblijft, vonden wij het
interessant een contact op te bouwen
met een Franse familie. Wij beschikten over een logeerruimte voor twee
personen en gaven dit door via onze
dochter. We kregen een alleraardigst
Frans echtpaar te gast, voor wie we
in dat weekend een slaapplaats en
alle maaltijden verzorgden, plus het
heen-en-weer rijden van en naar de
repetities en het uiteindelijke concert.
Marcel was de zanger en Denise, zijn
vrouw, vergezelde hem. Omdat ik mij
in Frankrijk altijd moest behelpen
met een restje schoolfrans, was ik een
studie Frans begonnen, zodat ik me
al een beetje beter kon behelpen. Het
was een heel gezellig weekend en toen
we ze met het koor, na een geslaagd
concert op zaterdag, uitgeleide deden
op zondag, moesten we ze ernstig
beloven dat we ze in hun oude en
verbouwde Normandische boerderij

zouden opzoeken. Dat deden we met
veel plezier. Vanaf die tijd verbleven
we elke zomer op doorreis naar of van
Frankrijk een kleine week bij hen. En
zij kwamen regelmatig ook een weekje bij ons, met of zonder hun kinderen
en/of kleinkinderen. Samen maakten
we tochten door Nederland. Ze vonden het hier prachtig. We hebben jaren
lief en leed met elkaar gedeeld, ook
toen Marcel is overleden. Zijn vrouw,
Denise, die eigenlijk altijd Tatou
wordt genoemd, is nu 97 en heeft veel
hulp nodig, maar is nog levendig. We
zijn elkaar blijven bezoeken, maar in
een andere samenstelling en minder
frequent. Onze kinderen gingen allang
niet meer met ons mee op reis en Tatou kwam nu af en toe met haar zuster
Thérèse en de laatste keer met Thérèse
en schoonzuster Bernadette. Ze namen
hiervoor de Thalys vanuit Parijs.
Voetbalwedstrijd
Ergens rond de eeuwwisseling hebben
de drie dames voor de laatste keer

bij ons gelogeerd. We hadden een
leuke tijd, maar aan alles komt een
eind. We zouden ze in Rotterdam op
de Thalys zetten voor de terugkeer
naar Frankrijk. De trein zou om drie
uur vertrekken. Eén van de inmiddels
behoorlijk bejaarde dames, Thérèse,
hield van voetbal. Het toeval wil dat
juist die dag in de Kuip een belangrijke wedstrijd werd gespeeld. Ik meen
Oranje tegen Frankrijk. Wij zeiden dat
we langs de Kuip kwamen. Zij zou
dan kunnen zien waar de wedstrijd
zich die avond afspeelde. We vertrokken ruim op tijd, zodat we in alle rust
de dames met hun trekkoffers naar het
perron zouden kunnen begeleiden. Dat
liep anders. Op de A16 was het al opvallend druk en eenmaal in Rotterdam
ging het stapvoets. De dames werden
zenuwachtig, want de tickets waren
afgestemd op de vertrektijd. Wij probeerden de moed erin te houden, maar
dat viel niet mee. Het centrum van
Rotterdam bleek afgesloten, waardoor
het verkeer overal muurvast zat. Wat

te doen om toch die trein te halen?
Mijn man Hans, oud-Rotterdammer,
wist een sluiproute naar de achterzijde
van het station. Het bleek hopeloos.
Centimeter voor centimeter kwamen
we vooruit. Bernadette zou de volgende dag met haar dochter naar hun
huis in de Pyreneeën vertrekken. Ze
zat te trillen van de zenuwen. Alles zat
vast en dat terwijl die wedstrijd nog
lang niet begon. Uiteindelijk kon Hans
ons nabij het station laten uitstappen.
De koffertjes achter ons meeslepend
probeerden we het nog te halen.
We haastten ons het station binnen,
naar de roltrap, naar boven. Helaas.

Bovenaan hoorde ik de treindeuren
dichtgaan. Daar ging de Thalys.
Wat nu? Goede raad was duur. Aan de
Informatiebalie heeft een vriendelijke
dame toen de tickets omgeruild. Onze
gasten konden daarna een internationale trein naar Brussel nemen en daar
overstappen op een andere Thalys. Het
kwam uiteindelijk helemaal goed. Gelukkig maar, want het alternatief was
dat we ze mee terug hadden moeten
nemen en ze daarna met de auto naar
Parijs hadden moeten brengen.
Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Rotterdam
vanuit de wolken
11 augustus 1970, Weena richting Centraal Station met de diverse paviljoens voor manifestatie C’70 (Communicatie 70) , links de grote maquette van het
Rotterdamse havengebied. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen

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

www.barthofmeester.nl
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SPIDO’S ZOMERWEKEN
GOED VERZORGD EROPUIT IN JULI EN AUGUSTUS
RESERVEER UW TICKETS ONLINE OP WWW.SPIDO.NL

COMBITICKET RONDVAART
+ EUROMAST

ZOMERVOORDEEL
Ervaar de meest innovatieve havens
ter wereld tijdens onze havenrondvaart van 75 minuten en geniet
van het adembenemende uitzicht
als u terug vaart richting de
Erasmusbrug. Het combiticket
geeft u tevens toegang tot de
Euromast. Voor het ultieme uitzicht
over de stad brengt de Euroscoop
u naar een hoogte van 185 meter.
De Euromast is ook in de avonduren te bezoeken.
Voor beide attracties dient u vooraf
een tijdslot te reserveren. Op uw
toegangsbewijs staat precies hoe u
dit kunt doen.
Reserveer uw tickets op spido.nl of
scan de QR code.

FUTURELAND EXPERIENCE

TWEEDE MAASVLAKTE

SUNSET CRUISE

Met een luxe touringcar brengen wij
u door de havens van Rotterdam naar
FutureLand voor een rondvaart en een
bezoek aan het bezoekerscentrum.

Dichter bij een nieuw stuk Nederland
en een haven in aanbouw kunt u niet
komen.

Vaar samen met ons de zonsondergang tegemoet en ervaar hoe de
havens en de stad tot leven komen
“by night”. Inclusief welkomstcocktail
en -bite en een luxe borrelplank.

Volw. € 19,50 | Kind* € 19,50
Iedere zondag in juli en augustus 5 uur

Volw. € 59,50 | Kind* € 31,50
Iedere dinsdag en zondag
in juli en augustus

Volw. € 36,95

DAGTOCHT TIENGEMETEN

DAGTOCHT WOUDRICHEM

Vaar gezellig een dag mee en maak
een wandeling op het prachtige
natuureiland Tiengemeten.

Wandel door het middeleeuwse decor
van de film Oorlogswinter en de
populaire serie Dokter Tinus.

Volw. € 54,50
19 augustus

Volw. € 54,50
13 augustus

|

Kind* € 26,50
8 uur

|

7 uur

Kind* € 26,50
7,5 uur

DAGTOCHT DORDRECHT

DAGTOCHT WILLEMSTAD

Vaar met ons mee naar het historische
Dordrecht, de verborgen parel van
Nederland.

Spido neemt u mee op een indrukwekkende reis terug in de tijd naar het
tijdperk van Willem van Oranje.

Volw. € 54,50 | Kind* € 26,50
22 juli en 27 augustus
7 uur

Volw. € 54,50 | Kind* € 26,50
8 juli, 5 augustus en 26 augustus 8 uur

Kind* € 24,95
(ex cocktail)
Iedere zaterdag in juli en augustus 3 uur
|

DAGTOCHT LAND VAN
HEUSDEN EN ALTENA
Een bijzondere vaartocht door het
Zuid-Hollandse, Gelderse en Brabantse
landschap.
Volw. € 54,50 | Kind* € 26,50
15 juli, 29 juli en 6 augustus
8 uur

DAGTOCHT 7 RIVIEREN EN
DELTAWERKEN
Tijdens deze 135 km lange dagtocht
varen wij langs natuurgebieden,
pittoreske havenstadjes, havengebieden en historische vestingsteden.
Volw. € 54,50 | Kind* € 26,50
16 juli, 30 juli en 12 augustus
7,5 uur

HAVENRONDVAART
ROTTERDAM
Vaar met ons mee door de meest
innovatieve havens ter wereld.
Volw. € 14,25

|

Kind* € 8,50

UITGEBREIDE RONDVAART
WWW.EUROMAST.NL

Volw. € 21,45

Havenrondvaart
75 min.

|

WWW.SPIDO.NL

Familieticket 2 volwassenen en
2 kinderen (4 t/m 11 jaar) € 43,50
Ontvang 2 x gratis scheepspost,
het doeboekje met leuke opdrachten
en ansichtkaarten.

Havenrondvaart van 2,5 uur door het
Rotterdamse havengebied.

Kind* € 14,20

+

Volw. € 23,95 | Kind* € 13,95
Iedere zaterdag in juli en
augustus om 10.30 en 13.30 uur. 2,5 uur
Bezoek aan
de Euromast

Kijk voor ons actuele
vaarschema op spido.nl.
75 min.

* Kind: 4 t/m 11 jaar

Koninklijke Spido BV.
Willemsplein 85 - 3016 DR Rotterdam |

010-2759999 |

spido@spido.nl | www.spido.nl
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Dansende agenten

Met de huidige coronauitbraak en
de demonstraties tegen racisme
worden de bevoegdheden van
burgemeesters rijkelijk besproken
in de media. Vroeger waren nogal
vrij veel eenvoudige bevoegdheden gedelegeerd aan het Bureau
Bijzondere Wetten. Onder ander
het verlenen van incidentele
nachtvergunningen voor horecabedrijven.
Dat was op de juiste plaats, want wij, de
mensen in het veld, konden aan de hand van
de secuur bijgehouden administratie zien
of een bedrijf overlastgevend was voor de
buurt (er waren nog geen computers). Zo
was er weer een nieuwe rage. In bijna elk
feestzaaltje bij een café werden vrijgezellenparty’s gehouden. Dit kon alleen maar in
verenigingsverband. En dan geen fantasieverhalen, maar als zodanig ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel.
Danspassen
Zo kwam een wat oudere dame als voorzitster van een vereniging voor een verlaat sluitingsuur voor het feestzaaltje naast een café
in de Van Malsenstraat. Een rustige straat
achter de Randweg. Mijn hart ging sneller
kloppen, want in dat zaaltje hadden mijn
vriend Cor van Slooten en ik onze eerste
danspassen geleerd en waren ook de eerste
intieme contacten met de dames. Niet zo
uitbundig als nu, maar toch wel leerzaam.
Maar de dame voor de vergunning, had niet
de inschrijving bij zich van de Kamer van
Koophandel, maar ze kwam betrouwbaar
over. Ik zei: “Ik geef u het voordeel van de
twijfel. Ik heb aanstaande zaterdag samen
met mijn koppelmaat Bram dienst en dan
komen wij op controle. Zorg dat de inschrijving er is, dan maken wij gelijk daarvan een
aantekening voor onze administratie. Het
was een regenachtige avond en het was wel
geen voorschrift, maar rechercheurs liepen
in een regenjas. Het was door allerlei andere
zaken enigszins later geworden dan gepland.
Aanpassen
Bij binnenkomst zagen wij ongeveer 40
vrouwen en geen enkele man. En daar
waren die vrouwen voor gekomen. Verschillende dames dansten met elkaar. Met de
deurknop nog in de hand werden Bram en ik
vastgegrepen en met jas en al de dansvloer
opgetrokken. De voorzitster helemaal in
paniek en riep: “Dames deze heren zijn van
de politie.” En echt op z’n Rotterdams zei
mijn danspartner: “Kan mij dat verrotte. Hij
danst lekker.” Ik zei tegen de voorzitster,
dat we na de dans zouden komen. Uiteindelijk had onze baas, hoofdinspecteur F.B.T.
Perdijk gezegd, dat wij ons altijd moesten
aanpassen aan de omstandigheden. Nou
daar hadden Bram en ik nooit moeite mee.
Nadat we ons werk hadden gedaan, hebben
wij nog maar een dansje gedaan, zonder
regenjas. De boog kan uiteindelijk niet altijd
gespannen zijn.
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Controle op de verkoop van
zuivel was streng. Illustratie Harry
Pruijsten

Melk voor
dorstige voetballers
Op het schiereiland Katendrecht werkten halverwege de vorige eeuw vijf melkboeren: Cor
Kievits (Katendrechtsestraat 48), Goofy Punt (Coöperatieve Vooruitgang – CoVo), Janne Bouwensstraat 21), Arie Timmerman sr. (Sumatraweg 13b), zijn zoon, ook een, A. Timmerman
(Tolhuisstraat 50) en Dirk Kasius (Atjehstraat 1 – 3a). Kasius was ook onbezoldigd bestuurslid van de Rotterdamse Melkcentrale, die erop toezag dat de losse en verpakte melk in en op
de bezorgkarren van de vereiste kwaliteit was.
Willem van Meer – geboren en
getogen Kapenees – heeft ze allemaal
gekend, bezorger Cor Kievits het
best. “Hij had ook een winkel in de
Katendrechtsestraat, waar zijn vrouw
achter de toonbank stond. Zelf reed
hij dagelijks met zijn melkwagen
door de wijk. Na zijn aanbellen riep
hij ‘melkboer’ en dan ging ik met
een pannetje naar beneden om losse
melk te halen. Voor het afmeten
gebruikte hij een litermaat en ook
een van een halve liter. De melk
zat in een grote kan of kraanbus,
waar hij de melk uit hengelde met
(een later verboden) hangmaat of
via het kraantje in de maatbeker liet
stromen. Of het gepasteuriseerde of
rauwe melk was die eerst gekookt
moest worden, weet ik niet meer.
Mijn vrouw Diny zegt van wel.
Aan het eind van de dag (en misschien ook wel tijdens zijn ronde)
dronk hij regelmatig alcoholische
versnaperingen. Als hij daar zat en
iemand vroeg om melk, mochten
ze het zelf pakken. In zijn wijk
stond hij bekend als iemand die
van biertje hield. Maar het was op
zeker ook een sociaal mens. Zo was
hij lid van de vrijwillige brandweer
van spuit 41. Het brandweerhuisje
stond in de Rechthuislaan, schuin
tegenover huisnummer 22, waar
ik ben geboren. Als er brand was,

De voetbalstrijd is gestreden en daarom melk van Cor Kievits op het koolasveld bij het
havenbedrijf Thomsen op Katendrecht. Foto Willem van Meer

rende iedereen naar het huisje, ook
Cor. Ik zie hem nog aankomen,
al lopend zijn brandweerkleding
aantrekkend en een scheve helm
op zijn hoofd. Verder was hij
betrokken (samen met mijn vader
en anderen) bij de wielerronde van
Katendrecht.
Ook aan de voetbalzomercompetities op het koolasveld aan de
Tolhuislaan deed mijn vader altijd
mee. Dan speelde hij in de ’club
van bierbuiken’, zoals wij hen toen
noemden. Vader was keeper en Cor
speelde in de voorhoede. Het was
altijd lachen met die gasten. Iedereen – plus alle vrouwen – stond dan
tussen de rails aan de Tolhuislaan te
joelen. Alsook diegene die dronken

of aangeschoten waren en even
uit de kroeg kwamen om mee te
schreeuwen of aan te moedigen.
Na de wedstrijd deelde Cor flessen
melk uit aan zijn dorstige medespelers. Hij was zo een bekende
verschijning op Katendrecht.’’
Handkar
De auteur van deze rubriek heeft
melkman Goofy goed gekend. Ik
was knechtje bij hem toen hij melk
bezorgde in de Afrikaanderwijk,
in de omgeving van mijn lagere St.Franciscusschool in de Christiaan
de Wetstraat. Dat deed ik ’s morgens tot 08.50 uur als mijn school
begon. Goofy bediende zijn klanten
vanuit een handkar met twee grote

gespaakte zijwielen met een stalen
band. Deze banden knarsten en
tekenden een spoor op het stenen
plaveisel. Boven de wielen zat
een spatscherm, dat dienstdeed als
ongemakkelijke zitplaats voor het
knechtje. Het scherm bood slechts
plaats aan linkerbeen en -bil. Het
rechterbeen bungelde ernaast. Het
was op de vuilnisophaaldag uitkijken dat je niet met je been klem
kwam te zitten tussen vuilnis en het
wiel als Goofy zijn kar kort langs
de stoeprand duwde. Dat kon een
fikse blauwe plek opleveren.
Bedrijven
Na een paar weken helpen – ik was
in 1953 zeven jaar – kreeg Goofy
een andere bezorgwijk en wel op
Katendrecht. Ook kreeg hij een
andere bezorgwagen, een Peugeot
bestelauto. Dat was nodig vanwege
de klandizie van grote bedrijven op
het schiereiland, waar halve flessen
melk met kratten tegelijk werden
afgenomen. Het betrof havengerelateerde bedrijven als de meelfabriek Provimi en Thomsens. Ook
aan schippers van binnenvaartschepen, had Goofy goede klanten.
Als hij de bedrijven had voorzien,
bediende hij aan huis, met als start
klanten op de Brede Hilledijk.
In de herfstvakantie van 1953 ging
ik voor het eerst met hem mee. De
straten van Katendrecht hadden
voor mij geen geheim meer. Die
was ik allemaal al eens gepasseerd.
Maar altijd op zondag als ik naar
mijn ‘opoe Bootjes’ ging en het op
straat erg rustig was.
Doordeweeks was dat wel anders,
zag ik tot mijn verbazing. Later
begreep ik dat dit mede kwam
door de werknemers van de talrijke
haven- en andere bedrijven langs
de Maas- en Rijnhaven. De cafés
gingen op zondag pas later op de
dag open en waren andere dagen ‘s
morgens vroeg al toegankelijk. In
de Delistraat (in de volksmond het
Deliplein) brachten Goof en ik in
bijna alle etablissementen melk en
margarine.

Aad de Knegt
Oud Beijerland
adeknegt35@gmail.com

Reacties: reinwol@outlook.com
Wie is deze melkboer en in welke straat bezorgde hij? Foto onbekend

pagina 16

Dinsdag 23 juni 2020

Lekker weg...

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

..in eigen land!

Verhuur van luxe vrijstaande
bungalows te midden van de bossen

25% KORTING TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Voor meer info: tel. 055 - 50 51 358

VELUWS
FIETSARRANGEMENT

€ 225,00 p.p.
* 3 nachten in een royale
kamer incl. ontbijtbuffet
* 3 x 3-gangen diner
van de chef
* 2 dagen gratis fietshuur
* 2 x heerlijk lunchpakket
* gratis fiets- en wandelroutes

Hotel Restaurant De Witte Berken
Oostravenweg 8 - 8162 PJ EPE
Tel. 0578-612991 of 06-29165930
info@dewitteberken.nl
www.dewitteberken.nl

WE ZIJN WEER OPEN!
VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE
WEKEN VOOR SENIOREN

Seniorenarrangement (geen annuleringsvoorwaarden, betalen bij aankomst)
We beginnen op 25 juli weer met onze seniorenarrangementen (za-za)
€565,00. Halen en brengen vanaf de opstapplaats, thuiszorg op aanvraag en lift aanwezig.
Volpension met mooi programma, inclusief avondentertainment.
Kijk ook op
www.hotelhetlandhuis.nl
voor onze wandel en
fiets arrangementen

Samen met uw kind(eren) of natuurlijk buren/vrienden de mooie
Twentse omgeving verkennen, koﬃe/thee met lekkers bij aankomst.
Leuke routes om uw dag in te vullen. à la carte ontbijt aan uw tafel in
het restaurant waar u ook zelf uw lunchpakket kunt samenstellen.
2 x driegangen menu met afsluitend koﬃe/thee. Gratis parkeren en
gratis gebruik Wellness. Tweepersoonskamer €25,00 korting per p.p.

Hotel-Cafe-Restaurant Het Landhuis
Bentheimerstraat 118, 7573 EC Oldenzaal 0541512496

Ni
3-daa euw!!
Junior gs Senior Arrang
ement
o
eenpe .b.v.
rsoon
skame
rs
€

155,-

info@hotelhetlandhuis.nl

www.hotelhetlandhuis.nl

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

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!
• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND
26-juni - 3 juli
GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
3-10 juli volgebo
• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENIETEN
ekt
VAN ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.
17-24 juli
NOG DIVERSE
• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND
24-31 juli
DATA
PROGRAMMA MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.
31 juli-7 aug
BESCHIKBAAR
7-14 aug
diverse data in se
Vraag naar onze folder en mogelijkheden.
pt

Toercaravans;
220natuurgebied
m2: v.a. € 18,50
Gelegen naast mooi
met p.n./seizoen € 1.340,2
wandelpad en visvijver. 340 m : seizoen
Stacaravans/chalets;
€ 2.075,Grote, apart
plaatsen
Toercaravans;
220afgescheiden
m 2: v.a. € 18,50
p.n./seizoen € 1.340,Schone, verwarmde sanitaire ruimte
Stacaravans/chalets; 340 m 2: seizoen € 2.055,-

AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF MET PERSOONLIJKE AANDACHT!

Gelegen naast mooi natuurgebied met wandelpad en visvijver
Oostmoerse Scheidweg 2
Stad a/h Haringvliet

Tel. 0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl

Hotel-Restaurant

Hof van Dalfsen

Gastvriendelijk & Sfeervol

2 nachten Half Pension

€132,00 p.p.

Hof van Dalfsen
Haersolteweg 3
7722 SE Dalfsen
T. 0529-431818
I. www.hofvandalfsen.nl

- 4 daags half pension arrangement
- ontvangst met kopje koffie / thee
- 3 overnachtingen
- 3x 4 gangen dagmenu
- 3x uitgebreid ontbijt buffet
- gratis Wifi
- Wandel- en fiets routes ter beschikking

Prijs:

€167.50
Per Persoon
exclusief toeristenbelasting € 2.25

reserveringen:
grotestraat 7, 7631 bt ootmarsum
tel. 0541 - 291 281, e-mail info@vandermaas.nl
internet: WWW.vandermaas.nl
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Rotterdam vanuit de
wolken
De Rotterdamse fotograaf
Bart Hofmeester was
specialist in luchtfotografie. Over zijn werk start
voorjaar 2021 een expositie in Museum Rotterdam. Op 14 mei verscheen ook het boek ‘Rotterdam vanuit
de wolken’. En dat blijkt een absolute bestseller. Het boek geeft
een unieke kijk op de wederopbouw van de Maasstad vanuit
de lucht gezien. Het bestaat uit een selectie van 350 foto’s uit
de tienduizenden die Hofmeester er maakte. Bestellen van dit
unieke boek van 305 pagina’s kan nu al. Zo vist u er niet naast!
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De Tweede Wereldoorlog in
honderd foto’s

Eerste Bezig Boek

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

€ 39,95

€ 22,95

Het Eerste Bezig Boek is een doe-boek
‘voor niet meer de jongste’. Het is het
debuut van schrijfster Ine Pfeil-van
Rongen (73) en bestaat naast verhalen
en gedichten uit taal- en woordspellen,
kleuropdrachten, raadsels en kwissen.
Een lees-, doe-, denk- en puzzelboek van 122 pagina’s. Leuk
om zelf mee bezig te zijn of cadeau te geven.

€ 19,95
Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam

Voor altijd Rotterdam
‘Voor altijd Rotterdam’ is zonder
twijfel één van de mooiste fotoboeken
over Rotterdam dat afgelopen jaren
is uitgekomen. Het toont werk van
de Rotterdamse persfotograaf Daniël
van der Ven. Zijn foto’s vertellen
verhalen en doen verlangen naar het
Rotterdam van toen. Afgedrukt in 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.

€ 29,99

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

€ 7,50

Set ansichtkaarten
Sterker door Strijd

Poffen

‘Sterker door strijd’ is
de wapenspreuk van
Rotterdam, maar is
op van alles en nog
wat van toepassing. Er is nu een
ansichtkaart van gemaakt en die is in een setje van tien stuks bij
De Oud-Rotterdammer te bestellen. Leuk als beterschapskaart,
als aanmoediging of oproep voor familie,vrienden en bekenden!
Per set van 10 stuks:

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

€ 6,00

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

€ 19,99
111 plekken in Rotterdam die je
gezien moet hebben
Rotterdam bruist, prikkelt en trekt meer bezoekers dan ooit. Maar Rotterdam is meer
dan de stad van ‘opgestroopte mouwen’,
Feyenoord, het nieuwe Centraal Station,
Erasmusbrug en Markthal. Wandel over de
West-Kruiskade. Ga op havensafari en ontdek zonnende zeehondjes op ‘Robbeneiland’. Zoek een bankje in de binnentuin
van het stadhuis. Rotterdam is een spannendste ontdekkingsreis. In deze gids leest u er alles over!

€ 24,95

€ 16,95

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Rotterdam vanuit de wolken (Let op: aangepaste verzendkosten 5,25 euro)  .  .  .  .
De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kejje da nie horih dan? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sterker door strijd, set ansichtkaarten van 10 stuks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Mevrouw Breek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdamse Natte T-Doek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Voor altijd Rotterdam .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
111 plekken in Rotterdam die je gezien moet hebben  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Eerse Bezig Boek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39,95
22,95
7,50
7,50
19,99
29,95
24,95
6,00
20,00
8,95
29,99
16,95
19,95

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

tnv

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

Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Het beste bed bestaat niet.
Het beste bed voor u wel.

GRATIS 3D
METING

15%

voor perfect
slaapadvies

KORTING OP
SLAAPSYSTEMEN
OP MAAT *
*Vraag onze slaapadviseur naar de voorwaarden.

GRATIS
PARKEREN
IN Q-PARK

Deze actie loopt van
23 juni 2020 t/m 08 juli 2020.

Investeer in uw gezondheid en slaap uzelf fit. Aldenhuijsen helpt
u graag met het samenstellen van een slaapsysteem dat precies
past bij uw wensen.

Slapen à la carte
Om een juiste slaapondersteuning te bepalen voor de
schouders, lende en heup houden we niet alleen rekening
met uw lengte en gewicht, maar vooral met uw lichaamsbouw.
In onze showroom hebben wij een professionele installatie
om u, wetenschappelijk onderbouwd en geheel automatisch,

CORONA INFORMATIE

in 3D te meten. Deze informatie is de basis voor een goed

Onze winkel is coronaproof! Nog meer dan de RIVM maat-

advies dat perfect aansluit bij uw slaapbehoefte.

regelen zijn wij ingericht voor een veilig gesprek met u in onze
showroom. Onze slaapspecialisten helpen u graag met de beste
oplossingen voor uw slaapproblemen. Zij ontsmetten hun

www.aldenhuijsenbedden.nl

handen en houden we minimaal 1,5 meter afstand.

Wij reserveren graag tijd voor uw eigen 3D scan en persoonlijk advies.
Liever vooraf reserveren? Bel gratis 0800 400 10 10.
Wij zien u graag bij ons in de showroom!

ADRES SHOWROOM
Aldenhuijsen Slaapadviescentrum
Maasstadweg 100, Rotterdam

Een goede dag begint na een uitstekende nachtrust

OPENINGSTIJDEN

Al meer dan 30 jaar de slaap(kamer) specialist van Nederland

Maandag:

10.00 - 17.00 uur

Dinsdag:

10.00 - 17.00 uur

Grootste assortiment ledikanten en boxsprings

Woensdag:

10.00 - 17.00 uur

Professioneel, persoonlijk en uitgebreid advies op maat

Donderdag:

10.00 - 17.00 uur

Altijd 90 dagen slaapgarantie

Vrijdag:

10.00 - 17.00 uur

Zaterdag:

10.00 - 16.00 uur

Bij levering nieuwe bed, terugname van uw oude bed

Zondag

Gesloten

TIP: Parkeer GRATIS bij Q-Park
Krimpenerstraat, Rotterdam
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Geen heilig boontje, maar ook geen dief
Waartoe zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om God te dienen en
daardoor in de hemel te komen. Goh, hoe makkelijk leek mij dat.
Dat ging zeker lukken. Dat plekkie had ik dus al gereserveerd.
Tja, wat wist ik nou als kleine jongen van een jaar of zeven van
alle verleidingen die mij nog te wachten stonden?
Als streng roomskatholiek opgevoed
ventje was ik mij overigens wel van
al wat kwaad in de wereld bewust; dat
werd ons meer dan duidelijk gemaakt
in de catechismus die je min of meer
uit het hoofd moest leren. Het geween
en geknars van tanden in het vuur van
de hel als gevolg van bepaalde misstappen vond ik behoorlijk angstaanjagend en ik zorgde wel dat ik daar nooit
terecht zou komen. Daar had je dan
De Tien Geboden voor, die ook in de
catechismus stonden.
Al had ik er nog wel de nodige vragen
bij. Gij zult geen onkuisheid doen?
Had dat iets met ‘geen ramen zemen’
te maken? Ik had geen idee, maar het
leek mij in ieder geval vrij onschuldig, dus dat was mijn vaste bekentenis tijdens de wekelijkse biecht op
zaterdagmiddag in de kathedraal op de
Westzeedijk in Rotterdam.
Naadje van de kous
Gelukkig vroeg de kapelaan niet naar
het naadje van de kous, want ik had
geen idee van wat ik opbiechtte. Elke
keer vertellen dat je ongehoorzaam
was aan je ouders, stiekem van de
suiker had gesnoept of een koekje had
gepikt werd ook zo’n gewoonte. En
meer wist ik ook eigenlijk niet te vertellen. Ik was geen heilig boontje hoor,
maar om nou je hele ziel en zaligheid
bloot te leggen aan zo’n vaag persoon
in het schemerduister! En God wist
toch al alles van je, zo had ik geleerd,
dus liet ik het daar maar bij. En met
als straf een Onze Vader en Drie
Weesgegroetjes bidden was je er ook
weer zo van af.
Maar die tien geboden bleven
rondspoken. Gij zult niet doden, nee
natuurlijk niet, maar gold dat ook voor
dieren? Nou, daar deden ze vroeger
kennelijk niet zo moeilijk over. Een
lam slachten als offer was algemeen
gebruik. Zelf heb ik daar niks mee, ik
heb al moeite een vlieg te elimineren, terwijl ik daar met muggen veel
minder problemen mee heb. Maar

De kathedraal aan de Westzeedijk in
1967. Een jaar later werd het kerkgebouw
afgebroken.

daar komen de oeroude instincten als
wraak mee naar boven drijven. Je zal
maar een paar keer flink gestoken zijn,
gloeiende gloeiende..oh oh..uitkijken.
Weer zo’n gebod. Gij zult de Naam
van de Heer uw God, niet zonder
eerbied gebruiken. Nou, daar hadden
sommige collega’s toch heel andere
gedachten bij. Daar lag die vloek zo’n
beetje in elke zin bestorven. Vooral als
het werk een beetje tegenzat. Of wanneer de leiding van Van Gend & Loos
met, in hun ogen, weer een onmogelijke manier van werken kwam.
Remedie
Ik heb veel dode insecten op mijn
geweten. Een ritje met de vrachtwagen
door de polder leverde bijvoorbeeld
veel slachtoffers op in het insectenbestand. De vliegende, wel te verstaan,
die met velen tegelijk tegen mijn voorruit te pletter sloegen. Daar viel niet
tegen op te wissen. Een waterstraal
met hoge druk was de enige remedie
om die lijkjes van je raam nog enigszins te verwijderen. Het was trouwens
een elke dag terugkerend karweitje dat
kuisen(!) van je ramen. Dat deed je
dan ‘s avonds tijdens het aftanken van
de wagen voor je collega die de nachtdienst in ging. Al kon je er ‘s zomers
elke ochtend trouwens opnieuw mee
beginnen. Of je keek de hele dag tegen
een waas van strepen aan. Niks voor
mij, ik wil goed naar buiten kunnen
kijken, zeker in de zomer als de dames
wat luchtiger gekleed gaan. Oei, weer
zo’n gebod. Gij zult geen vrouw
begeren die je naaste toebehoort. Nee,
dat plaatsje in de hemel heb je niet zo
maar verdiend hoor.
Reuzentrek
Met het gebod ‘gij zult niet stelen’
had ik minder moeite. Ik haalde het
gewoon niet in mijn hoofd spullen te
jatten. Zelfs geen rolletje snoep, al was
de verleiding bij mijn vakantiebaantje
als vakkenvuller bij De Gruyter aan
de Lusthofstraat in Kralingen wel érg
groot. U weet wel, één van de eerste
zelfbedieningszaken met acties als
‘Het snoepje van de Week’ en ‘Betere waar en tien procent, alleen De
Gruyter’. Een magazijn vol blikken
snoep en flesjes limonade, terwijl je
verschrikkelijke dorst had en een reuzentrek in zoetigheid is eigenlijk niet
te doen voor een vijftienjarige puber.
Misschien kwam dat mede doordat ik
vanaf die leeftijd al veel minder in de
kerk kwam en de grens tussen goed en
kwaad wat vervaagde. Maar ik moet
achteraf bekennen dat die verleiding
soms erg groot was en ja..eh..heel misschien heb ik er toch wel eens wat van
gesnoept. En een flesje Riedel leeg

Het distributiecentrum van Van Gend & Loos.

gedronken. Ja, eerlijk is eerlijk, dat
zou eigenlijk best mogelijk gebeurd
kunnen wezen, maar daar heb ik nu
natuurlijk erg spijt van, al is het wel
heel lang geleden en heb ik dat foutje
behoorlijk ver weg gedrukt. Hè, hoe
wonderlijk! Dat doet je toch goed, dat
opbiechten. Schuif ik misschien toch
weer een plaatsje op richting hemel.
Rooie kop
Maar echt stelen was er niet bij. Niet
dat ik er heel erg mee zat dat een
ander het deed hoor. Die keer dat een
vriendje een seksblaadje pikte bij de
sigarenboer op de Oude Binnenweg
vond ik alleen maar spannend. Niet in
de laatste plaats om dat ontvreemde
eigendom. Maar ik had wel te doen
met de winkelier die scheldend achter
ons aan kwam. Natuurlijk waren we
hem te vlug af. Maar zelf hield ik mijn
handen altijd diep in de zakken. Mijn
geweten speelde daar te veel voor op.
Denk dat ik gelijk met een rooie kop
door de mand zou vallen als ik het
ooit probeerde. Ik heb al moeite met
de douane op het vliegveld, terwijl ik
echt niks bij me had om aan te geven.
Alleen die onderzoekende blik van die
gast deed me al rood aanlopen. Pfff
nee, dat is niks voor mij. Ik ben ook
zo’n sufferd die door een kassamedewerker teveel gegeven wisselgeld
altijd netjes terugbrengt naar de
winkel, in plaats van blij te zijn met
een meevallertje.
Perplex
Ik was dan ook perplex, toen ik bij
de bedrijfsleider van Van Gend &
Loos werd ontboden, om door twee
rechercheurs verhoord te worden. Die
maakten mij gelijk uit voor dief. “Beken nou maar, dan ben je er van af!”
Ja, dat ken ik nou wel dat gevoel,
maar hallo, ik had echt geen idee waar
het over ging. Maar daar kwam ik
snel genoeg achter. Ik had een vaste
klant in de Van Vollenhovenstraat
waar ik elke dag een vrachtwagen

vol Philips-producten moest lossen.
Lange dozen met TL buizen, lampen,
tv’s, scheerapparaten, radio’s en noem
maar op. Een paar honderd dozen zeg
maar. En al telde ik elke keer samen
met hoofdbesteller Engel Monster, alle
dozen voor het laden, toch kwam ik
ter plekke bij die klant regelmatig een
doos tekort (Ja wat een leuke naam
hè? Zijn ouders dachten zeker dat die
voornaam zijn achternaam wat zou
compenseren!). Maar waarschijnlijk
hadden we toch verkeerd geteld op
de zaak en dan schreef ik maar weer
een manco op de lijst. Ja, wat kan je
anders? Je wilde toch van je lading
af. Maar het gebeurde te vaak en zo
kwam ik in het verdachtenbankje.
Maar mijn bedrijfsleider, de heer
Overmeer, stond pal achter mij. Stak
zo zijn hand voor me in het vuur. Ben
ik nooit vergeten hoor. En uiteindelijk
kwam er gelukkig toch gerechtigheid.
Diefstal
Helaas was ik niet de eerste verdachte bij Van Gend & Loos. En ik
zou ook niet de laatste zijn. Ik heb
wat collega’s onvrijwillig het bedrijf
zien verlaten wegens diefstal. En
dan ging het niet eens altijd om grote
zaken. Een wegwerpaansteker uit een
kapotte doos was al genoeg om je jas
te moeten pakken. Of een rolletje drop
uit een open doos. Ons bedrijf ging er
gewoon vanuit dat als je eenmaal de
smaak te pakken had, je de volgende
keer expres die doos kapot gooide of
open maakte, zodat de klant het nakijken had. Logisch natuurlijk. Al maakte
de collega die hele partijen laptops stal
het wel erg bont. Die ging trouwens
heel geraffineerd te werk door zelf
etiketten uit te printen met een vals
adres en die ‘s morgens heel vroeg
voor aanvang van zijn dienst over de
originele adressen te plakken. Zo kon
hij die pallets gewoon laden voor zijn
wijk. Het adres stond er immers op.
Geen mens die argwaan kreeg, terwijl
die partijen hopeloos zoek bleven.

Oplettende rechercheurs die een paar
helers volgden, zagen op een goede
dag ergens in een café in Rotterdam
onze collega met die kerels praten.
Dus ook die maar even nagelopen en
ja hoor, zijn garage stond vol gestolen
spullen. Triest genoeg om je maten,
waar je toch een goede band mee had,
zo te zien afglijden en zich door schulden of geldgebrek genoodzaakt een
verkeerde afslag te zien nemen.
Was het de hand van God of een duivels toeval? Feit is dat er een dader op
heterdaad werd betrapt. Een medewerker van die zaak waar ik dus dagelijks
kwam, riep me telkens tijdens het lossen dat hij de koffie had ingeschonken
en haalde, terwijl ik in het magazijn
die koffie opdronk, stiekem een doos
uit mijn wagen.
Doos tekort
Zo kwam ik dan na het lossen die doos
tekort. Natuurlijk dacht de politie aan
gemeen spel van mij, alsof ik expres
niet oplette en naderhand bewust die
manco meldde. Maar ik was volledig
te goeder trouw en had niks in de
gaten. Achteraf was ik blij dat ik nooit
op het aanbod van een gratis radio
of lamp van die medewerker ben
ingegaan. Ik vertrouwde het gewoon
niet. Niemand geeft zomaar cadeautjes
weg. Gelukkig deed die gast zichzelf
de das om door een grote tv te pikken
en in zijn wagen te zetten. Was het
berouw of vond hij het zelf al te gortig
wat hij nu weer deed, maar feit is dat
zijn baas hem betrapte toen hij die tv
uit zijn wagen haalde. Tja, hoe kwam
die tv zo in zijn wagen dan? En zo
moest barbertje hangen. En werd ik
volledig vrijgesproken en van alle
blaam gezuiverd. Nee, zeker geen
heilig boontje, maar beslist ook geen
dief. En dat plekje in de hemel moet ik
nog steeds verdienen. Ech wel.
Wim van der Klein
06-36305876
klein2@zonnet.nl
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Duik nu in de geschiedenis
van de Rotterdamse wijken!
Rotterdam Crooswijk in de 20e
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prachtig boek samen over het Crooswijk van
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90
werden er hele straten gerenoveerd en
afgebroken, net als de Barbarakerk en
de Koninginnekerk. Mooie illustraties
staan in het boek van bekende fabrieken als Heineken, Jamin
en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld voor bokser Bep
van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in de wijk: het komt
allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.

€ 14,95

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

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

€ 14,95

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

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

€ 14,95

€ 14,95

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

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

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

€ 14,95

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

€ 14,95

€ 14,95

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

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

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

Naam + voorletters:

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

Straat:

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

Postcode/woonplaats:

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

Telefoon:

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

tnv

Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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TANTE POST
Mooie dames
Hierbij een reactie naar aanleiding
van het stukje ‘Altijd plichtsgetrouw,
ook in de seksclub’ van Aad de Knegt
in DOR van 26 mei. Grappig en een
welbekend item. Ook ondergetekende,
midden jaren zeventig en tachtig
werkzaam als waterklerk – ships
operator, werd weleens gevraagd
zakenrelaties, zoals superintendants,
gezagvoerder(s) rederij en/of bevriende bevrachtingrelaties uit te nodigen
voor een avondje uit. Dikwijls, na
een copieus diner en/of olienoten en
een saté eten in café De Boemerang
op de Goudsesingel, een locatie die
vele relaties destijds op prijs stelden,
werd toch de bekende vraag gesteld
of er nog andere ‘leuke’ zaken te
bezichtigen waren. Zodoende kwam je
vanzelfsprekend in deze sekspaleizen
terecht. Omdat er enkele nog het bestaansrecht hebben, kan ik de namen
niet noemen, Eerlijkheidshalve moet
ik bekennen dat het soms moeilijk,
maar prijstechnisch eenvoudig was
niet op de avances van de (soms)
mooie dames in te gaan!
Hans Augustijn
Nieuwerkerk aan den IJssel
augustijn@casema.nl
Kapper (1)
Toen ik het artikel las van J.C.Dolk
over de kapper, stapte ik (van 1941)
terug in mijn vroege jeugd, tweede
helft jaren veertig. Ik werd daar
geknipt door Leo Dolk. Volgens mij
had hij familie in Brabant. Hij kwam
bij ons thuis om ‘s avonds mijn vader,
een nijvere kleine zelfstandige tuinman, van zijn haar en zijn centen af te
helpen. Als het bij mij nodig was, ging
ik naar de zaak in de Bajonetstraat. De
foto deed mij aan het interieur denken,
maar wat vooral mijn aandacht trok
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Schoolschriftjes
Ik las een mooi stuk over de nonnen van
het klooster aan het Afrikaanderplein.
Deze nonnen gaven les op de Lagere
School en mulo voor meisjes, maar
ook op de St. Maria kleuterschool in de
Christiaan de Wetstraat (naast de lagere
school voor jongens, de St. Franciscusschool). Het klooster, de scholen en de
St. Franciscuskerk maakten deel uit van
het zogenoemde Roomse Blok tussen
Afrikaanderplein, Paul Krugerstraat,
Christiaan de Wetstraat en Riebeekstraat.
Aan de zijde van het Afrikaanderplein
bevond zich ook nog het RK Verenigingsgebouw, ook wel bekend als Sarto, alwaar ooit het Sint Montfort College is
begonnen.
Ik las dat Rein Wolters op de St. Maria kleuterschool heeft gezeten, net als ikzelf. In de jaren 1958-1960 werd ik op die
kleuterschool begeleid door de zusters. Toeval wil dat mijn schoonzus, ‘juf’ Ellen Sonneveld, zo’n 25 jaar later in het
onderwijs werkte en werkzaam werd in datzelfde kleuterschoolgebouw aan de Chr. De Wetstraat. Tot haar verbazing trof
ze daar twee schriftjes aan en dat bleken presentieschriftjes uit de jaren dat ik daar op de kleuterschool zat. Ze zag mijn
naam en die van al mijn klasgenootjes van klas 5, zoals op de voorzijde staat. Ik kreeg ze in mijn bezit en herkende nog
vele namen!
Andre Tolenaar
Rotterdam
a.tolenaar@outlook.com
was een afbeelding (schilderij? Foto?)
aan de muur rechts, van een Duits passagiersschip. Er werd geknipt met een
handbewogen tondeuse. Ooit zat ik er
als klein jochie op mijn beurt te wachten toen een “grote mijnheer” dacht
dat hij wel even voor kon piepen (“die
jongens hebben toch alle tijd”). Nou,
niet dus. Ik liep de winkel uit en mijn
moeder moest het bij Leo goedpraten.
In de zaak kwamen soms interessante
mensen. Onder anderen een zeeman,
die vertelde van een zware storm
waarin de Nieuw Amsterdam terecht
was gekomen.
In het artikel wordt ook een kleermakersbedrijf genoemd. Ik weet alleen
dat vlak bij Leo twee dames, Metje
en Lena Zaal, woonden, die verstel-

Naar ongeval
In DOR van 26 mei las ik dat Rein Wolters vroeger bij bakker Bas Zaanen
heeft gewerkt. Ik ben geboren in de Zuidhoek, op nummer 11 (naast slagerij
Bloois). Toen ik twee jaar was, ben ik overreden door een auto en belandde
voor drie maanden in het Zuiderziekenhuis. Voor zover ik weet, ben ik toen
overreden door bakker Zaanen van de Zuidhoek 137 zelf of iemand van zijn
bedrijf. Ik heb dat niet bewust meegemaakt, behoudens wat flarden van het
verblijf in het ziekenhuis. Bakker Zaanen heb ik nooit gekend. Ik weet ook
niet hoe en of de zaak met hem is afgehandeld. Misschien dat een lezer dat
kan ophelderen. De enige bakker in de Zuidhoek die ik mij herinner was
bakker Hordijk aan de overzijde van ons huis, waarvan de zoon Jan later een
begenadigd wielrenner werd. (Foto: verzameling Rein Wolters.)
Bastiaan Gelderblom (basgelderblom@gmmail.com)

werk deden en bij ons thuis kleren
verstelden/repareerden. Toen Metje
de schaar in de broek van mijn vader
zette, protesteerde ik luidkeels; ‘ze
maakt mijn vaders broek kapot’. Ik
ben lang niet meer in de Bajonetstraat
geweest, maar ik herinner mij dat
de huizen vrijwel onherkenbaar zijn
gerenoveerd.
Hans Blok
Oud-Alblas
jjeblok@kpnplanet.nl
Kapper (2)
“De ‘Ken je dit nog’-foto van de
kapper in zijn ‘salon’ doet mij denken
aan de kapsalon waar ik vroeger regelmatig kwam. De inrichting was er iets
anders, maar de uitstraling dezelfde.
Dat was kapper Eichhorn op de Hilledijk. Ik ging daar samen met mijn
vader naar toe. Ik herinner mij een
elftalfoto van Feyenoord aan de muur.
Volgens mijn vader was de dochter
van kapper Eichhorn verloofd met
Gerard Kerkum. Eichhorn vond ik een
hardhandige man. Wanneer hij mijn
haar knipte, drukte hij z’n hand stevig
op mijn hoofd en scheerde met een
tondeuse de zij- en achterkant. Daarna
bovenop nog even ‘knip-knip’ en klaar
was Kees. Later ging ik alleen. Mijn
vader was dan al geweest en had al
voor mij betaald. Eichhorn had ook
een assistent, of ‘knecht’ zoals dat
toen heette. Ik herinner mij een zekere
Karel. Ik vroeg dan aan hem of hij
mij wilde knippen en zei dan: “Niet
zo kort.” Karel begreep dat en hield
er rekening mee. Zo ging het lange
tijd goed. Wel kreeg ik thuis telkens
de vraag: “Ben je echt naar de kapper
geweest? Ik zie er niks van.” Toen ik
een jaar of achttien was, inmiddels een
baantje had en zelf geld verdiende,
vond mijn vader het toch nog nodig

de kapper voor mij te betalen. Toen ik
op een dag bij Eichhorn binnenstapte,
was Karel er niet. Ik ging zitten en
wachtte op mijn beurt. Plotseling
kwam Eichhorn naar mij toe, drukte
een kappersvakblad in mijn handen
en liet mij een foto zien van een zeer
kortgeknipte jongeman en zei: “Kijk,
dit is kappersvakmanschap.” Ik was
verbaasd, want zoveel aandacht kreeg
ik nooit van hem. Toen ik eenmaal
met de cape over mij heen in de stoel
zat, zei ik: “Niet zo kort, hoor”, maar
de ouwe Eich, zoals ik hem thuis
noemde, gooide alle remmen los.
Toen ik in de gaten kreeg wat er ging
gebeuren, riep ik nog wanhopig: “Niet
zo kort!” Maar het was al te laat. Toen
hij klaar was liet hij met een spiegel
trots het resultaat zien en vroeg: “Hoe
vind je het?” Ik antwoordde: “Ik vind
het niks. Het is dat mijn vader dit al
betaald heeft, van mij had je geen cent
gekregen.” Toen ik boos thuis kwam
en mijn moeder mijn veel te korte
kapsel zag, verklapte zij dat, toen ik
onderweg was, mijn vader de kapper
had opgebeld met de opdracht zo
kort mogelijk te knippen: degene die
betaalt, bepaalt. Toen besloot ik voortaan zelf de kapper te betalen en een
andere te zoeken waar wat eigentijdser
geknipt werd. In de jaren zeventig ben
ik lange tijd niet meer naar de kapper
geweest en droeg ik mijn haar tot op
de schouders. Maar mijn vader en
de ouwe Eich kunnen nu vanaf hun
wolkje tevreden naar beneden kijken,
want al dertig jaar heb ik mijn haar gemillimeterd, maar ik doe het wel zelf
met de tondeuse.
J.A.D. van der Ree
wimdelang@msn.com
Atjehstraat
Ik wil wat corrigeren over Ken je

dit nog nr 216. Het café links op de
foto is niet de Brooklyn bar, maar het
Griekse café van de familie Bachas.
De eigenaresse was Tia. Ik ben
namelijk geboren en opgegroeid in
deze straat. Ten tweede: het Chinese
restaurant was niet van Sjaan. De
eerste eigenaresse was Tante Dien
Verschuren met haar man Along. Toen
de zaak werd verkocht, werd Sjaan
pas de nieuwe eigenaresse. Om nog
wat zaken te noemen: je had ook nog
zelfbediening en slijterij Slooten, kruidenier Van Gils, waterstokerij, Drogist
Oosthoek nog en Wendel (broer)
machinefabriek, kruidenier Zoute
Welle, hotel Nanking, de groentewinkel Van de Winter, nog een kruidenier
Verbiest plus kolenopslag, Simons,
ook kruidenier en nog een slijterij
en patatzaak. Er waren nog heel veel
zaken op Katendrecht. We hebben een
fijne en beschermde jeugd gehad. Je
werd in de gaten gehouden door de
rosse wereld.
Tonnie Rijke
Tonniehrijke@hotmail.com
Feyenoord en de Cup
Ik heb aan die dag, 7 mei 1970, Feyenoord Europacup, twee heel leuke,
nimmer te vergeten, herinneringen.
1) Voor een kleine honderd gulden
gulden heb ik toen 20 Feyenoordrozetten laten kopen. Die hebben wij
(twintig dienders) op onze pet geplakt
om daarmee vervolgens de Coolsingel
op te stappen. Luid bijval van het
publiek (ruim 100.000 mensen). 2)
Via een luidspreker liet ik op zeker
moment die massa weten dat de bus
met spelers vanuit Amsterdamn op
weg was naar de Coolsingel, en daar
ieder moment kon aankomen. Daar
heb ik toen luidkeels aan toegevoegd,
dat die Cup per slot van rekening toch
in Rotterdam thuis hoorde, en niet in
Amsterdam. Dat laatste is mij indertijd
niet door iedereen (van ‘boven’) in
dank afgenomen. Niettemin, ik blijf er
(nog steeds) bij.
J.A. Blaauw
Oud-hoofdcommissaris van politie
Stolpersteine
Samuel van der Stam, geboren 1
maart 1911 te Rotterdam wonende
Noorderhavenkade 136c, Bergpolder,
gehuwd met Rachel Reens, geboren
30 december 1914 te Rotterdam,
beiden vermoord op 23 april 1943
in Sobibor (Polen), dochter Helena
van der Stam, geboren 2 april 1936 te
Rotterdam, gedeporteerd naar Westerbork op 10-04-1943 of 20-04-1943,
vermoord op 23 april 1943 in Sobibor
(Polen). Waar blijven de Stolpersteine
(struikelstenen)?
Dik Happé
dikhappee@gmail.com
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Oproepje aan tbc-patiëntjes en betrokkenen
Voor deel drie over
jeugdgezondheidszorg in
de twintigste eeuw heb
ik interesse in verslagen,
belevenissen, anekdotes,
briefjes, foto’s, over
de verzorging thuis, in
-en over sanatoria en
openluchtscholen. Deze
bijzondere ervaringen,
die bij vele betrokkenen
nog levend voor de geest
staan, mag voor ons
nageslacht niet verloren
gaan. Informatie wordt,
indien gewenst, retour
gezonden. Op de website
vindt u o.a. de tekstinzage betreffende de twee
eerder door mij uitgegeven titels “Vakantiekolonies voor ons bestwil” en
“Kom kinderen, naar buiten”.
Jannie C. Souverein-Bouwman
info@uitgeverijgalgje.nl
www.uitgeverijgalgje.nl
Wederopbouwritten
Voor een televisieprogramma over de
wederopbouw, voor Omroep MAX,
zijn we op zoek naar oud-chauffeurs
of gidsen van de Wederopbouwritten
door Rotterdam, die in de jaren ‘50
gehouden werden. Kent u iemand of
heeft u daar zelf aan meegewerkt in
de jaren ‘50? Dan hoor ik dat graag!
U kunt dan contact met mij opnemen: Caroline Huber, redactie “In de
voetsporen van de wederopbouw”,
tel. 06-51645533, Email: huber.car@
gmail.com
Wiskundeboek
Wie kan mij helpen aan een wiskundeboek uit de jaren ‘50, zoals dat gebruikt werd op de HTS in Rotterdam?
Johan Bogaerds
De la Reylaan 112,
2806 DC Gouda
0182-511873
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Dialect Overschie
In diverse Oud-Rotterdammers ben ik
al ‘IJssie piepen of kraken’ tegengekomen, maar nog nooit ‘IJssie brouwen’, zoals we in Overschie zeiden.
Is bekend waar dit vandaan komt?
Delflands of centrum-Rotterdams
misschien?
P. Ooijen
Dirk Costerstraat 23
3069 WE Rotterdam
Nazaten Gerard Kievit
Ik ben mevrouw Roskam en sinds 15
jaar de vriendin van Arie (Arend) Kievit. Arie is de jongste van de familie
en wegens Alzheimer opgenomen.
Hij had twee zussen en twee broers.
Voor zover ik weet woonden ze in de
Geuzenlaan in Rotterdam. Zijn oudste
broer Gerard is in de oorlog opgepakt
en niet meer teruggekomen uit Duitsland. Hij was meubelmaker, getrouwd

en had één kind. Hij had van restjes
een schilderijtje gemaakt, dat ik nu
heb. Ik vind dat dit niet bij mij hoort,
dus zoek ik de nazaten van Gerard. Ik
hoop dat ik Arie op een goede heldere
dag kan vertellen dat het goed is gekomen met het schilderijtje.
Janny Roskam
Hoogvliet
010-4167745
Brandweerpost
In de oorlogsjaren, en ook nog even
daarna, was er in de Polanenstraat in
een pakhuis op nr. 8 een brandweerpost. Hier was ook een Ahrens Fox
ondergebracht en wel wagen 7 met
open cabine. Eén van de chauffeurs
was Arie Bos(ch). Als wagen 7 er niet
was, werd wagen 5 er gestationeerd
met chauffeur Huub. Ik woonde daar
vlakbij en hoor nog de sirene en het
zware motorgeronk als men uitrukte
en dat gebeurde in die jaren nogal
eens. Je hoort hier nooit iets over,
maar misschien zijn er lezers die hier
nog van weten. Mogelijk zijn er mensen die hierop willen reageren.

tussen 1946 en 1957 gestationeerd was
in Wellerlooi, later in de haven van
Rotterdam en daarna aan het Grenskantoor in Siebengewald. Contact via:
wilelbers@hotmail.com
Café De Noorderpijp
Wie kan mij meer vertellen over café
De Noorderpijp, later ‘café Sant’ in
WO II en daarna in de Rembrandtstraat 67 (nu nr. 93-95) in het Oude
Noorden? We proberen de geschiedenis te reconstrueren.
Hans Krijnsen
hkstats@wxs.nl
Dieuwertine de Rooy
Ik ben op zoek naar Dieuwertine
de Rooy. Graag zou ik met haar in
contact willen komen. Zij was op 11
februari 1958 bij de geboorte van mijn
moeder in het Coolsingelziekenhuis
en heeft de aangifte van de geboorte

gedaan bij de gemeente. Op dat
moment was zij daar verpleegster en
21 jaar oud.
Lea van Oldenbarneveld
Lea_v_O@hotmail.com
NOR-water
Blah...begin jaren zestig zaten er
wormpjes in Rotterdams leidingwater.
Maandenlang dronken we NORWATER uit Noorwegen uit kartonnen
pakken. Wie weet het nog, wie heeft
er herinneringen? En...heeft iemand
nog een pak NOR-WATER (gevuld
of leeg)!? Mijn plan is hier een artikel
over te schrijven en ik kom daarom
graag in contact met Rotterdammers
die zich die tijd nog goed herinneren.
U/jij? Bel me (06-57422704) of e-mail
naar karel.thieme@echtzuiverwater.nl
en ik neem heel graag contact met je
op. Alvast bedankt!

W. Blocker
wblocker@hetnet.nl
Douaniers
Voor een te schrijven kroniek: contact
gezocht met kinderen, kleinkinderen
van Commiezen/Douaniers, waarvan
de vaders de afgelopen eeuw gestationeerd waren aan de grens in de kop
van Noord-Limburg, grofweg tussen
Arcen en Groesbeek, dit werd later
Groep (CDP) Gennep. Dit voor foto’s
en alles wat daarmee te maken heeft.
Verder gezocht: ‘Jaarboekjes voor
de Ambtenaren van ‘Rijks Belastingen’, speciaal nrs. 1945, 1947, 1949,
1959, 1951, 1952, 1953, ook wel de
jaren 1940 en nieuwsberichten van
de ARKA. Tevens onderdelen van
oude uniformen voor een tentoonstelling daarover. Bij voorbaat dank. Wil
Elbers, zoon van Wim Elbers, die

40-jarig Calandkoor zoekt mannen
Wij, als bestuur, hadden een programma voor ons 40-jarig bestaan op de
rails, waaronder een uitstapje met de leden om dit feestelijke feit te vieren
en een spetterend jaarconcert, maar helaas moeten we dit naar volgend jaar
verplaatsen vanwege de coronacrisis. Wij gaan met het volle vertrouwen door
en hopen, zo snel als mogelijk, de draad weer te kunnen oppakken. Tevens
doe ik bij deze een oproep aan al diegene die ook graag willen zingen en
vooral mannen, neem contact op met het secretariaat van het Calandkoor,
010-4563531 of Ramperti@kpnplanet.nl of kom vrijblijvend een repetitie
bijwonen op woensdagavond. Als het weer mogelijk is repeteren we in de
St.Caecilakerk, Zocherstaat 90, Rotterdam van 19.45 uur tot 22.00 uur.
A.A.B.Ramperti, het Calandkoor

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

tnv
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Plaats
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TANTE POST
Oorlogsherinneringen
Ik woonde van 1940 tot 1946 op de
Beukelsdijk 94/3-hoog, hoek Adrien
Mildersstraat. Ik ben geboren op 8 juli
1939, dus mijn herinnering gaat niet
veel verder terug dan 1944. Boven de
hoekkamer bevond zich een vrij grote
koepel, die inmiddels is verdwenen. Ik
weet dat mijn moeder lid was van de
ondergrondse, zoals dat heette, en dat
ze schuilplaats heeft geboden aan vier
joodse onderduikers. Te weten; een
Rotterdams echtpaar en twee jonge,
joodse mannen uit Polen. Bij onraad
verdwenen ze via een kast in de kamer
de koepel in, dat weet ik nog goed.
Als het veilig was, waren ze in huis.
Ik heb geen idee hoe lang dit heeft
geduurd. Ze zijn later verplaatst naar
een ander adres. Ik weet dat ze de
oorlog hebben overleefd. Het echtpaar
is weer in een groentezaak gegaan en
de twee Polen hadden Engelse namen
aangenomen, Joep en Jesse, en zijn
naar Canada gegaan. Mijn moeder
heeft nooit meer iets vernomen.
Mijn vader zat in krijgsgevangenschap
in Polen, in Krakow. Als moeder op
zoek was naar eten of zo, haalden mijn
zus en ik de legplanken uit de kast om
als stookhout te ruilen voor wat eten,
onder andere aardappelschillen. Ons
eten bestond hoofdzakelijk hieruit en
uit veel suikerbieten. Ik herinner me
ook nog
1 de razzia’s
2 op de
3 Beukelsdijk.
4
De haat naar Duitsers en alles wat
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daarmee te maken had, is lang blijven
hangen.
Iets verder op de Beukelsdijk waren
paardenstallen van de Duitsers waar,
zag ik op een foto uit 1958, een
basketbalveld is of was. In augustus
waren we bij een boerenfamilie in
Woudrichem. Daar kregen wij redelijk
te eten, maar met Dolle Dinsdag wilde
mijn moeder naar huis, omdat ze bang
was dat mijn vader terug zou komen
en ons dan niet thuis zou vinden.
Daardoor hebben we de hongerwinter
in Rotterdam doorgebracht. We hebben toen veel honger geleden. Toen
de bevrijding op 5 mei bekend werd,
veranderde de Beukelsdijk van grauwe
straat naar een grote met vlaggen en
wimpels dansende mensenmassa.
Mijn vader had in krijgsgevangenschap van medegevangenen Engels,
Frans en Russisch geleerd. Dat kwam
de Russen die hen bevrijdden goed uit.
Hij kon meehelpen met het begeleiden
van de bevrijde soldaten, waardoor
hij nog langer moest blijven, zodat
hij uiteindelijk na een lange tocht in
augustus pas terugkwam. En daar
stond hij dan: die vreemde man met in
elke hand een witte zak met een rood
kruis; een met witte en een met bruine
bonen: “Dat is jullie pappie.”

Kunst
Het kunstwerk bij De Bijenkorf is toevallig een succes geworden. Het staat
er nu al zo’n 50 of 60 jaar en jong en
oud hebben er altijd van genoten. De
overheid had ooit eens bedacht, dat
1 % van de bouwsom mocht worden
uitgegeven aan een kunstwerk. Dat
heeft over ons mooie Nederland een
deken gespreid van beton- achtige en
roesterige rommel. Wij kenden toen
schoolbesturen die allemaal een kunstzinnige neef hadden of een waanzinnig geworden beeldhouwster. 1% van
een schoolgebouw was toch altijd nog
150.000 gulden nietwaar?
Zo ging het niet bij de Bijenkorf. Daar
vond men een Rus die in Amerika
woonde en die zijn naam gewijzigd
had. Begrijpelijk, want Yankees kunnen geen Prznbsrt-namen zeggen. Hij
kwam naar Nederland en huilde toen
zijn hoge sieraad werd onthuld. Wij
en u ook. Zo prachtig. Rotterdamse
Bestuurders laten zich niet zo gauw
gek maken.

Op de foto
Onvoorstelbaar! Na 75 jaar zie ik mijzelf terug als 13-jarige jongen in De
Oud-Rotterdammer van 28 april 2020. De jongen rechts op het spatbord, dat
ben ik! Naast mij mijn vroegere buurmeisjes Cobie Krijgsman en Riet van
der Meer. Ik weet nog: eerst kregen we een stukje chocolade, toen werden
we door een Canadees op de rupstank gehesen. Ik moet het echt even kwijt.
Het moment dat ik dit terug zag heeft heel wat bij me losgemaakt en een paar
traantjes opgeleverd. Ik weet: Cobie Krijgsman is niet meer. Van Riet van der
Meer weet ik het niet. Over de tijd tussen toen en nu, 75 jaar, kan ik boekdelen schrijven. Dit heeft mij emotioneel zeer aangegrepen. Net een film. Maar
toch mijn enorme dank!
Jan Kroezen (kroezen31@gmail.com)

Dr Anton de Man
ademan@planet.nl
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Horizontaal 1. toevoeging aan spijzen; 7. plaats in Friesland; 12. Instituut voor Agrarisch Recht (afk.);
13. Fins hete luchtbad; 14. vrouwtjesschaap; 15. muzieknoot; 17. leesmateriaal; 19. deel van camera;
21. rivier in Rusland; 22. lage vrouwen zangstem; 24. onfris (niet proper); 27. projectieplaatje; 28. zintuig;
30. onnozel persoon; 31. telwoord; 32. laster (spot); 33. deel van gelaat; 35. voor het gerecht roepen; 37.
baardje; 38. menselijk geraamte; 41. nietsnut (sukkel); 42. rauwkost gerecht; 44. niet afgemaakt; 46.
plaats in Oekraïne; 47. visgerecht; 48. lussenweefsel; 49. plaats in Gelderland; 50. geestdrift; 52. grote
zanggroep; 54. lepel, vork en mes; 56. horizon; 58. eerwaarde grijsaard; 61. ogenblik; 62. startpunt (aanvang); 64. vogeleigenschap; 65. naaldboom; 67. laagte tussen bergen; 68. explosieven opruimings-
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Wat denkt minister Martin van Rijn van het geluksmodel?
Citaten uit zijn voorwoord in Beckers boek
LEVENSKUNST OP LEEFTIJD:
“Naar mijn mening legt Hans Becker dit nu ook weer in dit boek uit met veel aandacht voor
(groeps)gedrag en cultuur. Hij toont aan dat elk mens, met welke beperking ook, in een
plezierige omgeving zo veel mogelijk de regie kan houden over eigen leven, lichaam, woning,
financiën, en andere belangrijke zaken. En hoe mensen voldoening kunnen putten uit het zo
veel als mogelijk voor zichzelf en anderen blijven zorgen.
Hoe (levensloopbestendig) wonen, welzijn en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Dat volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de uitgebreide familie van cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen essentieel is. Stuk voor stuk zijn het eenvoudige, bijna vanzelfsprekende adviezen. Maar dan wel adviezen die je uitdagen om naar je hart
te luisteren en naar dat van anderen. Het woord levenskunst
in de titel is een vlag die de inhoud van dit boek dekt.”

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

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

Nog één appartement
per direct te huur
veel algemene ruimten: huisrestaurant / museum
/ rookruimte / biljartkamer /wasserette

k
Erica Terpstra heeft als staatssecretaris
al Beckers geluksmodel omarmd

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

druk én gezellig atelier

Residence Roosenburch

huisdieren
welkom

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

groot en zonnig terras met rivierzicht

