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Een wereldcruise met het ss Rotterdam
Ik heb op het ss Rotterdam
gevaren. Ik werkte in de machinekamer, van 30 november
1959 tot 26 april 1960. Dat
was de eerste lange cruisereis van vijf maanden die het
schip heeft gemaakt. Dit is
het verhaal van een bijzondere wereldreis.
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We zijn van de Wilhelminapier vertrokken om via Le Havre, Southampton naar New York te varen. Daar
scheepten de, toen al, welgestelde
Amerikanen in en voeren we naar
Curaçao, waar een steelband op het
achterpassagiersdek een wervelende
show gaf. In de meeste plaatsen die
we aandeden, konden we tussen de
wachten door even een kijkje aan de
wal nemen. Ik weet niet meer exact
in welke volgorde de havens werden
gedaan.
Na nog diverse Caribische eilanden te hebben aangedaan voeren we naar Cristobal, waar de
politiepatrouilleauto´s bemand werden
door een Panamees en een Amerikaans
agent, omdat het Panamakanaal toen
nog onder Amerikaans gezag stond.
Het doorvaren van het kanaal was
op zich al een bijzonderheid, omdat
je met locomotiefjes de sluizen werd
doorgetrokken. De bekendste sluis is
de ‘Mirafloris-Lock’.
Bij Balboa voeren we de Pacific op,
naar Acapulco in Mexico, en vandaar
naar Callao in Peru, Hier bleven we
buitengaats voor anker liggen en werden de passagiers met de motorlaunche naar de wal vervoerd.
Dikke zwarte smurrie
Hier hadden we een incident tijdens
het bunkeren van zware olie. Door het
open laten staan van een pijlkokerafsluiter, die in een werkgang naast de
gymnastiekzaal van het binnenzwembad stond, stroomde de dikke zwarte
smurrie (lees: stookolie) het gymnasium en het lege zwembad in. Zie je
het voor je? We zijn er dagen mee
zoet geweest om alles weer schoon te
krijgen. Zelfs maanden erna kwam de
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Het SS Rotterdam trok altijd veel belangstelling, ook bij het vertrek in 1959. (foto: Herbert Behrens (Anefo/Nationaal Archief)

smurrie nog uit naden en kieren.
Dit alles betekende dat ‘het zwarte
koor’ niet de wal op kon.
In Valparaïso in Chili, bleven we
ook voor anker liggen, dus eveneens
met de motorlaunches naar de wal en
terug. Meestal waren de passagiers zo
na 22.00 uur terug aan boord en bleef
er tot laat in de avond nog een launche
varen voor de bemanningsleden, die
de beentjes aan het strekken waren.
In de doodlopende haven, waar de
aanlegsteiger was, lagen aan weerszijden schepen afgemeerd met zowel
trossen aan de wal als aan een boei.
Dus je voer als het waren in een U, in
en uit, maar natuurlijk niet onder de
trossen door.
Tijdens het wachten op de volgende
afvaart nuttigden de dienstdoende
matrozen geregeld een biertje en/of
een Cuba Libre. En zo gebeurde het
dat tijdens het wegvaren er geen erg
meer in was buiten de boeien om te
varen, maar er onderdoor, waardoor
degenen die rechtop stonden het
water in werden gedrukt door de tros.

Gelukkig geen gewonden, maar wel
een hoop ‘zeemanstaal’ en toch nog
gelachen achteraf.
Oud en Nieuw
In een van de zuidelijkste havens van
Chili, Punta Arenas, lagen we met
Oud en Nieuw, voor anker. Je kon in
die tijd aan boord alleen in de bar voor
de crew-messroom, een tapbiertje à
0,25 cent of een colaatje kopen. Maar
voor Oud en Nieuw wilden we wel
iets anders drinken, dus ging ik met
een hutmaat, je sliep toen met vier in
een hut, de wal op en kwamen met
flessen Midjans rum en een partij rode
wijn terug, want die kostten maar
‘6 flessen voor een dollar’. Na de
nodige biertjes en rum-coke werden de
wijnflessen aangebroken. Dat smaakte
meer naar azijn dan naar wijn, maar
dat merkten we toen niet. Wel de
volgende morgen, het bonkte toen in
heel wat hoofden. Maar we hadden
veel lol gehad!
We gingen door de Straat Magelhaen,
wat op zich al een boeiende ervaring
is als je daar doorheen vaart, gelukkig overdag, vanwege de passagiers

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

natuurlijk, uiteraard met een loods aan
boord. Kort erna liep daar een Shelltanker aan de grond en zonk.
We zijn toen naar de Falkland eilanden gevaren, waar Port Stanley werd
aangedaan. De dagen op zee voeren
we meestal pal onder de kust, om de
passagiers zoveel mogelijk van de
mooie kustlijnen te laten genieten, dus
wij ook, als je vrij van wacht was.
Op zekere dag voeren we de Mar
del Plata-rivier op naar Montevideo
in Uruquay. De rivier is tevens de
grens met Argentinië. Voor we in
Montevideo aankwamen, zagen we de
slagkruiser ‘Graf Spee’ afgezonken
liggen. Een schip uit de tijd van naziDuitsland. De commandant van de
kruiser, kapitein Lansdorf, wilde het
schip niet in handen laten vallen van
de geallieerde vloot, die jacht op hem
maakte. En hij wilde ook de bemanning sparen. Daarom heeft hij vlak
voor Montevideo het schip aan de
grond gezet en de buitenboordafsluiters opengezet, zodat de crew veilig
aan land kon gaan. Er zijn trouwens
veel Nazi’s naar Uruguay gevlucht,
tijdens en na de Tweede Wereldoor-

log. Toen daags na onze aankomst de
zevende vloot van de Amerikanen arriveerde, ging de prijs van een cerveza
(biertje), 6x omhoog, dus waren wij
gauw uitgedronken.
Bar Het Lichtschip
Van Montevideo de rivier oversteken
naar Buenos Aires was maar een paar
uurtjes stomen. Hier bezochten we
het later bekende plein van de ‘Dwaze
Moeders’, Plaza 25 del Mayo. In die
tijd had je er de bar ‘Het Lichtschip’,
van Tante Dien, een Nederlandse
vrouw. Voor een biertje betaalde je
5 pesos, maar als er een meisje bij
je kwam zitten, werd dat ineens 52
pesos, en zo werd Tante Dien een
welgestelde dame. Om aan wat extra
dollars te komen, ging een collega met
een vuilniszak vol sloffen sigaretten
de wal op en vroeg aan een taxichauffeur of die een goed adresje wist voor
de handel. Ja, die wist dat wel. Toen
de taxi de douanepoort wilde passeren, knipoogde de chauffeur naar de
douanebeambte en die wist genoeg...
Lees verder op pagina 11
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HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD
CONTANT GELD
OF INRUILEN
HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

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

0181 – 700 265
010 – 30 74 895

www.obitusuitvaart.nl
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Uniek in uw regio:
Aan huis behandelen zonder extra kosten.

Wij zijn er om u te helpen

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect

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

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.

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

Uw tandprotheticus
Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

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

www.uzk.nl

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

9.6
Lid van

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

Back Oﬃce Medewerkster

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.

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

22

*indien voorradig

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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Zomers op de rand van stad en platteland
Op honderd meter van ons ouderlijk huis, aan het eind van de
straat op Zuid, was ook meteen de grens van de stadswijk. Daar
lag de Blinde Dijk, met aan de andere kant een sloot met kwakende kikkers, salamanders en stekelbaarsjes, waterspinnen en
watertorren. Het stond er in de zomer vol met vele bloemen en
het gonsde van de insecten.
De vlinders waren niet te tellen. Van
daaruit kon je oneindig ver over de
weilanden kijken, richting Oude Maas.
Verderop liep het spoor waar dagelijks
een volle trein met ruwe olie vanuit
het jaknikkersveld te Schoonebeek
over een enkelspoor naar de BPM in
de Botlek reed. Aan beide zijden van
het spoor liepen twee brede sloten,
die vol paling zaten. Verderop waren
er voor de landbouwers twee houten
bruggen overheen gelegd. Er was een
onbewaakte overgang waar de jeugd
de machinist regelmatig de stuipen
op het lijf joeg, door net voor de passage nog even over de rails heen te
springen. Dan trok hij nerveus en boos
aan zijn toeter. Wanneer wij dit op
straat hoorden, wisten we, zonder het
te zien, wat er gebeurde. We legden
spijkers op de rails, die na het passeren van de bonkende wagons zo plat
waren als een dubbeltje.
Zeef
Aan de Blinde Dijk stonden twee
boerderijen. De boerenwoning bovenaan was in de loop der jaren scheef
gezakt. Op het talud achter het prikkeldraad liep een handjevol koeien die

CCtje

dagelijks door de boer op een krukje,
met de hand, werden gemolken. De
emmers melk goot hij via een zeef
in de melkbus, die bovenaan de dijk
stond. Regelmatig, wanneer we langs
liepen, haalden wij onze vingers door
de zeef heen om ze vervolgens af te
likken. Dit tot grote ergernis van de
boer die ons verrot schold. De grote
hoeve benedendijks aan de andere
kant, stond kaarsrecht. Deze boer had
zijn bunders grond aan de gemeente
verkocht voor de noodzakelijke woningbouw. Hij had wel dertig koeien
die met een melkmachine op stal
werden gemolken. Ze werden geweid
aan de andere kant van het spoor.
Dagelijks was er een optocht van de
veestapel met de boer voorop en de
hond helemaal achteraan. De hoeve
bestaat nog steeds en staat al vele
jaren op de monumentenlijst.
Hooiberg
Bovenop het talud van de dijk stond
een forse hooiberg met een dak dat in
hoogte verstelbaar was. We klommen
er vaak met wel meer dan tien man
tegelijk in. Tot grote ergernis van de
corpulente hereboer. Wanneer hij ons

c foto burosolo.nl

snapte, kloste hij op zijn houten klompen met een dikke sigarenpeuk tussen
zijn lippen en de zeisslijper in zijn
rechterhand naar het gat waar we naar
binnen waren gekropen. Dan kon je
er gif op innemen dat je met een rode
striem op je zitvlak naar huis ging. Er
bleven er altijd wel een paar achter die
zich tussen de vele strobalen muisstil
verborgen hielden. Met moeite de
niesbuien onderdrukkend die door het
stof werden veroorzaakt. Wanneer de
boer weer naar zijn hoeve slofte, lieten
wij ons stilletjes naar buiten glijden
en bleven uit de buurt van zijn armen
zo lang als molenwieken en handen zo
sterk als bankschroeven.
Vervlogen
Verderop was een onbewaakte
overweg voor het verkeer richting
Charloisse Lagendijk. Hier heeft Coen

Moulijn ooit zijn mooie witte Peugeot
door een denderende trein laten
verbouwen. Hij is met de schrik vrij
gekomen. De voetbalvereniging ook.
Het boerenbedrijf bestaat al vele
jaren niet meer en de hooiberg is
verdwenen. De dijk is weg en er is
een singel voor in de plaats gegraven.
De machinist van de dragline groef de
vette kleigrond kaarsrecht over de hele
lengte uit. Zijn knecht hielp met een
schop voor het corrigeerwerk. Door
het vakmanschap van de machinist,
leunde hij meer op de steel dan dat hij
zich uit de naad werkte.
Ruw verstoord
Het spoor is verplaatst en op de oude
route is een fietspad aangelegd. De
sloten zijn gedempt met klei van de
dijk. De Blinde Dijk is niet meer. De
biotoop is niet meer. Blind en doof

geworden natuurschoon. Ooit spontaan tot bruisend leven gekomen in de
strijd tegen het wassende water en nu
ruw verstoord.
Volgeplempt
Verderop ligt de drukke A15. Daarachter is het bijna tot aan de Oude Maas
volgeplempt met woningen. De vele
sloten in de polder met hun rijke habitat zijn opgelost in het grote niets.
Onder invloed van het nooit aflatend
bulderend geraas van het verkeer en
het continue dwarrelende fijnstof,
dat als zwarte stuifsneeuw de ooit
zo mooie omgeving bedekt als een
luguber doodskleed.
Voor altijd vervlogen.
René Visser
renatovisser@hotmail.com

Abba
Van de week werd ik verrast door een avondlang Abba op Nederland Drie, of hoe die zender in deze moderne tijd heet. Drie programma’s achter elkaar met een hele hoop van die verrukkelijke
muziek. Twee prachtige meiden en twee leuke jongens. En maar
zingen en maar muziek maken met een overduidelijk plezier. Het
was een feest om naar te kijken en te luisteren.
En toen bekroop mij de gedachte dat
er toch gerechtigheid is in het leven,
en dat is ook wel eens prettig om te
ervaren. Want weet u het nog? Abba?
Dat was volgens de ‘kenners’ helemaal
niks. Dat was ‘Kommersjeel’, het ergste verwijt dat ze je in die tijd konden
maken. Dat verwijt heb ik overigens
nooit begrepen.’Kommersjeel?’ Dat wil
alleen maar zeggen dat je niet aan het
subsidie-infuus hoefde te hangen, maar
dat je kon leven van die ordinaire kassa
en zo je eigen broek kon ophouden.

Cox Column

Weilanden zover je kon kijken. (foto: Jan Roovers)

Abba? Dat had alleen maar succes
omdat die meiden zo mooi met hun
kont konden draaien. Dat het twee
buitengewoon begaafde zangeressen
waren, met ieder een prachtig verschillend geluid dat was niet belangrijk. De
kenners hoorden dat gewoon niet. Dat
die twee jongens briljante tekstschrijvers en componisten waren speelde in
de beoordeling ook geen rol. Abba?

Dat was gewoon een ‘hitmachine’. Een
van de twee jongens noemde dat ook,
en zei dat ze dat helemaal niet waren
en dat ze van elk nieuw liedje weer
moesten afwachten of het ’t zou ‘doen’.
Ze behaalden niettemin negentien (
19!) hits. Dat ze ook zo lang bij mekaar
bleven, ook nadat hun onderlinge relaties waren verbroken, dat is buitengewoon bijzonder. Als je met z’n vieren
zoveel succes hebt dan leidt dat altijd
tot diverse spanningen en je moet van
goeden huize komen om de samenwerking in stand te houden. Gelooft u mij
maar, “I have been there…”
O, die prachtige muziek, die superieure liedjes, allemaal verschillend en
briljant. En dat alles in het Engels, wat
toch hun moedertaal niet was. ( Wat
dat betreft heb ik zo mijn twijfels bij
menige Nederlandse “singer/ songwriter”, ze bedoelen dichter/ zanger, we
hebben er eens eentje gehad die die de

gevederde zin schreef: “Every morning
I sleep out…”) Maar een jaar of tien,
of langer, geleden bleek natuurlijk
al dat we hier met een fenomeen te
maken hadden. Toen schreven ze op
basis van een lading hits de verrukkelijke musical ‘Mama mia’. Die vloog
ook van de West End in Londen naar
Broadway, of andersom, en verder de
wereld over. Als je oren aan je hoofd
had dan hoorde je dat het hier niet ging
over muziek van een paar eendagsvliegen. Ook in Nederland voortreffelijk
gespeeld, onder aanvoering van ons
pareltje Simone Kleinsma. En ook Hollywood ging voor de bijl en maakte de
uiterst vermakelijke gelijknamige film,
met in de hoofdrol Meryl Streep.
Als je die stadions en die hallen zag,
vol met begeesterd publiek, en de
professionaliteit van die vier mensen,
Wembley om maar eens iets te noemen,
maar ook in het verre Australië, dat
deed me denken aan onze eigen André
Rieu, waar de “kenners” om de een
of andere duistere reden ook altijd zo
meesmuilend over doen. Die man is
evenzeer een fenomeen, maar daar gaat
het nou niet over.

Het was dus al met al een heerlijke
TV-avond, ’n oase te midden van al
die programma’s over dat zogenaamde
racisme. Zogenaamd ja. Zelden heb
ik naar aanleiding van dit onderwerp
grotere kulverhalen gehoord. Nee, ik ga
me er niet in mengen, de hele discussie
is in handen gevallen van het getwitter
en getwatter, dus ook de allerdomsten
mogen meedoen, en dan krijg je me
een hoop larie om je oren dat die er van
tuiten. Mijn hulde voor Fidan Ekiz, die
ik te midden van alle lulkoek iets heel
verstandigs heb horen zeggen. Je stal
mijn hart, Fidan.
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www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

 055 - 5059500

Boek nu uw All Inclusive vakantie naar gastvrij hotels op de
mooiste plekjes in Nederland en Duitsland, het kan nu weer !

ZOMERTOER

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

Hotel Maasduinen Velden / Limburg
5 dagen All Inclusive € 269,00 p.p.

Hotel Der Jägerhof / Teutoburgerwald
5 dagen All Inclusive € 259,00 p.p.

Hotel Gaasterland Rijs / Friesland
5 dagen All Inclusive € 269,00 p.p.

Hotel Brauer / Moezel
5 dagen All Inclusive € 263,00 p.p.

Hotel Oranjeoord Hoogsoeren / Veluwe
5 dagen All Inclusive € 292,00 p.p.

Hotel Mu�er Bahr / Tecklenburgerland
5 dagen All Inclusive € 295,00 p.p.

Hotel Appelscha Appelscha / Drenthe
5 dagen All Inclusive € 269,00 p.p.

Hotel Am Wall / Sauerland
5 dagen All Inclusive € 277,00 p.p.

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

Hotel Wunderland Kalkar / Nederrijn
5 dagen All Inclusive € 299,00 p.p.

BTR Reizen heeft en nog veel meer All Inclusive hotels met veel voordeel

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL
Aanbieding geldig t/m zaterdag 01/08:

Verse Noorse
Zalmﬁlet
100 gram voor slechts

OP VAKANTIE
IN EIGEN REGIO

2,

49

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

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

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

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
ur
stijden:
t 17.00 u
Opening
10.00 to
n
a
v
g
a
t/m vrijd
ur
Dinsdag
t 15.00 u
10.00 to
n
a
v
g
a
!
Zaterd
arkeren
gratis p
:
p
o
t
e
L

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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Nr. 220

‘Rotterdam is nu ook een toeristenstad’
Op de foto van ‘Ken je dit nog’ nummer 220 kwamen eerlijk gezegd niet zo heel
veel reacties. Kennelijk ging bij de foto van de dames op de scooters niet bij iedereen een belletje rinkelen. Toch valt er wel iets over te vertellen, zeker in deze
zomerse maanden. Het ging namelijk om een initiatief om toeristen in Rotterdam
van dienst te zijn. Acht promotiedames werden ingezet voor het aanprijzen van
bezienswaardigheden. Op deze pagina enige reacties van mensen die daar iets
over te melden hebben.
Wim van Weelde: “Ken je dit nog nummer 220 is
een foto die gaat over een initiatief van het VVV
in Rotterdam. Voor het Stadhuis aan de Coolsingel staan acht dames op een scooter die als
tourist-pilot werden ingezet. Ze moesten toeristen
in de stad wijzen op leuke attracties, zoals de
Euromast, Diergaarde Blijdorp, de Spido en Museum Boymans van Beuningen. Het moet ergens
in de beginjaren zeventig zijn geweest. Maar
eerlijk gezegd denk ik dat het geen succes was,
want ik heb ze na die zomer nooit meer gezien.
Intussen is Rotterdam echter voor toeristen veel
aantrekkelijker geworden dan in de jaren zeventig
en tachtig. Denk maar aan de Markthal, Hotel
New York, het Nationaal Fotomuseum… Er is
gewoon van alles bij gekomen. Voor de coronatijd
zag je ook bijna elke week een groot cruiseschip
aanleggen aan de Wilhelminakade, waar honderden toeristen afkwamen en door het centrum
uitzwermden. En dan al die moderne architectuur
waar veel buitenlandse toeristen op afkomen. En
die gaan allemaal wat eten, drinken en kopen. Dat
brengt geld in het laatje en dat is goed voor de
Rotterdamse economie. Prachtig toch? Misschien
moeten ze die scootermeisjes ook maar weer
invoeren. En dat je dan achterop mag of zo. Of
ben ik nu ondeugend? Haha!”
Els Harrewijn: “De foto in De Oud-Rotterdammer van 23 juni is van een publiciteitsactie voor
de stad Rotterdam in 1972. De dames op de foto

hadden de taak toeristen te helpen die in de stad
op zoek waren naar de bezienswaardigheden.
Een leuk initiatief. ‘Tourist pilot’ staat er op hun
schildje op de scooter. En de sponsor van de
benzine was waarschijnlijk Texaco!”
Harry van Dalen: “Dit is een plaatje van een actie
van de VVV om toeristen in Rotterdam de weg
te wijzen naar de toeristische attracties. Begin
jaren zeventig genomen, denk ik. En ik denk ook
dat ze het hadden afgekeken van het toenmalige
Joegoslavië. Daar had je in die tijd ook van die
toeristenpiloten op scootertjes die je de weg konden wijzen. Ook naar hotels en restaurants en het
strand bijvoorbeeld. Wij gingen daar met de auto
heen op vakantie om te kamperen, vandaar dat ik
dat nog weet. In Rotterdam zal het in die tijd denk
ik vooral om de Euromast en Diergaarde Blijdorp
zijn gegaan. Volgens mij was Rotterdam toen nog
niet zo toeristisch als nu.”
Herma Verkade: “Grappig, die vrouwen op
scooters voor het stadhuis op de Coolsingel. Is het
een of andere Dolle Mina-actie in die jaren? Of
een club van scootermeiden? Ik zou het echt niet
weten. Maar stoer ziet het er wel uit.”

den dat het om een soort leenscooters gaat. Net
zoiets als het witte ﬁetsenplan van vroeger in
Amsterdam? In ieder geval is de foto genomen
in Rotterdam, want de vrouwen staan voor het
Stadhuis op de Coolsingel. Intrigerende foto. Ben
benieuwd naar wat het echt is.”
Hans Damsteeg: “Als ik het me goed herinner
is dit een VVV-stunt in de jaren zeventig. Met
vrouwen op scooters probeerde de VVV toeristen
in Rotterdam een handje op weg te helpen als ze
niet wisten hoe ze bij beroemde plekjes in onze
stad moesten komen. Nog steeds word ik in de
stad wel eens aangesproken door mensen die net
van bijvoorbeeld het Centraal Station komen en

vragen ‘Meneer, waar is hier de Lijnbaan?’ of
‘Welke tram gaat naar Diergaarde Blijdorp?’ of
‘Hoe kom ik bij de Markthal?’ Al hebben veel
mensen natuurlijk tegenwoordig hun smartphone
waar ze dat ook kunnen opzoeken. En als je er
mee om kunt gaan, is dat toch handiger. Want
zo’n jufﬁe op een scooter moest je natuurlijk ook
maar net tegenkomen.”
Joop Olieman: “Die foto in Ken je dit Nog nr.
220 lijkt mij te gaan over een reclamestunt van
Texaco. Waarschijnlijk om bij hen te komen tanken met je scooter. Ik zou er, zowaar ik Olieman
heet, verder niets anders van kunnen maken.
Maar ik ben benieuwd!”

Germaine Larive: “Ik heb de Ken je dit nog-foto
220 uitvergroot op de computer en het meest
fascinerend eraan vind ik het woord ‘Gratis’ op
het spatbord van het voorwiel. Dat doet vermoe-

Ken je dit nog?

Nr. 222

Ken je dit nog? Een bont gezelschap trekt door de straten van Rotterdam. Met prachtige uitdossingen
waar vaak maanden aan is gewerkt en met opzwepende muziek. Herkent u dit zomers evenement? Bent
u er wel eens bij geweest? Wat vond u ervan? Deed u er wellicht zelf aan mee? We zijn razend benieuwd
of ook deze foto weer mooie anekdotes, herinneringen en verhalen oproept en oplevert voor een volgende
aﬂevering van deze rubriek. Stuur uw reacties naar: info@deoudrotterdammer.nl of per post naar De OudRotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u
de foto ook in groot formaat bekijken.

De Euromast is al jarenlang één van de toeristische trekpleisters van Rotterdam
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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

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

Herdacht worden
zoals u bent

www.venrooytandtechniek.nl

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

Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Uitvaartcentrum Wildzang

aan uw begrafenis

Wildzang 35

T 010 – 466 11 00

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

info@cvu.nl

Henny Jansen

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

KUNSTGEBITTEN

3075 DS Rotterdam-Zuid

of crematie en

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Patricia, Jasper, Bianca en Bart van Goetzee DELA

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Bij Goetzee DELA kunt u rekenen
op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk
en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA ook zonder verzekering
mogelijk, zelfs met een klein budget.
Ook in Rotterdam en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en
ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk
gesprek? Ons ervaren team helpt u
graag. Ga naar dela.nl/rotterdam of bel
010 499 20 45.

Goetzee

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

Dinsdag 21 juli 2020

pagina 7

?

Executeur wel of geen beloning

Uit de praktijk
Het blijft ons verbazen dat velen nog
steeds niet weten dat volgens de wet de
langstlevende partner de beschikking
krijgt over de nalatenschap en dat de
kinderen een vordering in geld op de
langstlevende partner krijgen. Het erfdeel wordt dus niet aan de kinderen uitgekeerd, alleen vastgesteld. Toch komt
er minimaal een keer per week een
vraag over het wel of niet moeten uitkeren van de nalatenschap bij ons voorbij.
Vaak gaat het dan om het zogeheten
samengestelde gezin. Na een eerste
relatie, waaruit kinderen zijn voortgekomen, ontmoet de gescheiden of
verweduwde partner een nieuwe liefde
en gaan zij samenwonen, een geregistreerd partnerschap aan of trouwen. Bij
jonge mensen willen er nog wel eens
kinderen uit die nieuwe relatie voortkomen en dan kunnen er drie ‘soorten’
kinderen zijn, met allemaal een net wat
andere relatie tot de overledene. Dit is
niet altijd een goede of ﬁjne, warme
relatie. Misschien is dat wel de reden
om dan zonder enige terughoudendheid
de weduwe of weduwnaar onder druk te
zetten de erfenis uit te keren?
In testamenten van voor 2003 stond
vaak een strafmaatregel voor kinderen
die bij de langstlevende partner het
erfdeel opeisten (wat toen nog kon). Zij
kregen dan als straf de legitieme portie,
dus minder erfenis. Tegenwoordig
kunnen ze niets opeisen en sturen wij in
zo’n geval meestal een kort bericht naar
de ‘lastige’ kinderen om hen op hun
positie te wijzen en dan vooral op dat ze
nog nergens recht op hebben.

afwikkelingswerkzaamheden niet beroepsmatig, dan is het executeursloon
vrijgesteld van inkomstenbelasting.
Zijn de werkzaamheden wel beroepsmatig verricht, dan moet over de
beloning wel inkomstenbelasting (of
bij een BV vennootschapsbelasting)
worden betaald.

Mijn man had twee zonen
uit zijn eerste huwelijk en is
vier jaar geleden overleden.
Zelf heb ik geen kinderen en
wil mijn erfenis aan goede
doelen nalaten. Kan ik een
van mijn stiefkinderen vragen
mijn executeur te zijn en wat
krijgt hij als beloning?
U kunt iedereen vragen uw executeur
te zijn als hij of zij voldoende kennis
heeft en naar uw idee betrouwbaar
is. In de praktijk is dat vaak de
langstlevende partner of een van de
kinderen. Als die er niet zijn of als u
hen niet met de afwikkeling wilt of
kunt belasten, wordt vaak een goede
vriend benoemd. Ook de notaris of
een andere deskundige (zoals Akto)
worden vaak als afwikkelaar in het
testament benoemd. Sinds het nieuwe
erfrecht van 2003 kan een executeur
alleen nog maar per testament worden
benoemd. Daarvoor kon het ook

Erfenis uit het buitenland
Ontvangt u een erfenis uit het buitenland, dan is het voor de erfbelasting
van belang of de erﬂater meer of
minder dan tien jaar niet meer in Nederland gewoond heeft. In dat geval
is over de erfenis uit het buitenland
in Nederland geen erfbelasting verschuldigd; bij minder dan tien jaar is
dit wel het geval (tenzij de verkrijging onder de vrijstelling valt of de
erﬂater geen Nederlander was). Deze
regel is er om te voorkomen dat mensen, om erfbelasting te voorkomen,
vlak voor hun overlijden naar het
buitenland verhuizen. Het land waar
de overledene/erﬂater op moment van
overlijden woonde, heft veelal wel
erfbelasting/successiebelasting over
de nalatenschap.
Levensverzekering
De uitkering van een levensverzekering kan deel uitmaken van de
nalatenschap wanneer de persoon
die de uitkering ontvangt niet de
persoon is die de premies heeft
betaald. Het advies is altijd bij een
relatie met huwelijkse voorwaarden
of bij samenwonen de ene partner de
premie voor de verzekering op het
leven van de ander te laten betalen

per codicil, maar dat leidde vaak tot
problemen.
In de praktijk blijkt dat echtgenoten
en/of kinderen vaak geen beloning
krijgen voor hun werkzaamheden,
goede vrienden soms wel en professionals het voor de beroepsgroep
gebruikelijk loon. Hoe u hiermee
wilt omgaan, moet u in uw testament opnemen; ook als u wilt dat de
executeur geen beloning ontvangt.
Omdat de executeur die u op het oog
heeft niet mee-erft, is het aan te raden
en sympathiek deze executeur een
beloning toe te kennen. Staat er niets

over in het testament, dan bepaalt het
Burgerlijk Wetboek wat de executeur
als beloning ontvangt; de beloning is
dan een procent van de waarde van
het vermogen op de sterfdag van de
erﬂater. Met vermogen wordt hier
bedoeld: de bezittingen min schulden,
voordat legaten worden uitgekeerd
en voordat de legitieme portie wordt
berekend. Bij een kleine nalatenschap
is die beloning vrijwel niets, bij een
grote kan die door die ene procent
juist heel groot zijn. Het is daarom
beter een bedrag of bijvoorbeeld een
percentage van de nalatenschap te
noemen. Verricht de executeur de

Wanneer u uw stiefzoon benoemt
tot executeur, overweeg dan een in
het testament opgenomen beloning.
Benoem voor de zekerheid een
tweede executeur, voor het geval uw
stiefzoon de taak van executeur niet
op zich kan of wil nemen.
N.B. Omdat u de langstlevende bent,
is het verstandig de nalatenschap van
uw man goed vast te leggen, zodat
daar bij de afwikkeling van uw nalatenschap geen discussie over ontstaat;
zeker in uw situatie, waar de kinderen
van uw man niets van u zullen erven,
terwijl u nog wel de nalatenschap van
hun vader onder u heeft. Is dit niet
gebeurd, dan kunt u dit alsnog verzorgen. Wij van Akto kunnen u met deze
‘reconstructie’ helpen. Ook ondersteunen wij regelmatig de executeur.

Laat de zon ‘s nachts schijnen Tegenwoordig is tuinverlichting op zonne-energie goedkoop
en gemakkelijk te koop. Met de
zon overdag verlicht u ‘s nachts
de tuin; u hoeft er niet eens de
schakelaar voor over te halen.
en andersom. Bij overlijden ontvangt
dan de partner de uitkering (of aﬂossing hypotheek) vrij van erfbelasting.
Is een huwelijk in gemeenschap van
goederen aangegaan, dan heeft dat
geen zin, want de helft is toch steeds
van de ander. Is er niets opgeofferd
(premie betaald) door de ontvanger
van de uitkering, dan is de uitkering
als quasi-legaat belast met erfbelasting.

kinderen erven dan gewoon mee en
hebben ook recht op de vrijstelling
voor kinderen en het tarief dat daarbij
hoort. De kinderen van de ander
opnemen in het testament kan zelfs
nog door de langstlevende partner
worden gedaan, nadat de partner al
is overleden. Eindigt de relatie niet
door overlijden, maar door echtscheiding, zorg dan wel dat het testament
(indien nodig) aangepast wordt.

De kinderen van de ander
De erfenis bij een samengesteld gezin
kan tot ﬂinke problemen leiden als
het met de (wederzijdse) kinderen
niet wil vlotten. Gelukkig gaat het
ook vaak goed. Soms zelfs zo goed
dat de partners besluiten de kinderen
van de ander mee te laten erven.
De wet voorziet gelukkig in de
mogelijkheid dit ﬁscaal aantrekkelijk
te doen. Voorwaarde is wel dat dit in
een testament wordt vastgelegd. De

Takken van de buren
Als bomen van de buren veel overlast
bezorgen, kunt u als woningeigenaar
de buren daarop direct aanspreken.
Huurders kunnen dat ook, maar de
verhuurder heeft het laatste woord.
Hangen de takken van de boom van
de buren over de erfgrens dan mag u
die snoeien. Maar niet te rigoureus,
want als u bomen en planten onherstelbaar beschadigt, kunnen de buren
u daarvoor weer aansprakelijk stellen.

Zet verwarming op zomerstand Door de verwarming op de
zomerstand te zetten, voorkomt u
dat de verwarming aanslaat als het
eens net wat frisser is; het is een
beetje raar en zonde om in de zomer dan de woning te verwarmen.
Zeg de sportschool op We
hebben in coronatijd moeten bewegen buiten de sportschool. Dat
kunnen we in de zomer volhouden,
want zeker in de zomer is buiten
sporten of wandelen en ﬁetsen
prima om in beweging te blijven.
Als het abonnement het toelaat,
zeg het op en ga weer binnen sporten als het buiten frisser wordt.
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ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog.

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

OP
Nu TE KO
5

vanaf €24,9

5

voor €9,9

“Basic”

“Compact”

Uitvaart v.a. € 2250

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:

“All inclusive”

Uitvaart v.a. € 2950

Uitvaart v.a. € 4650

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

Deel 1 en/of 2 kunt u via

info@deoudrotterdammer.nl bestellen

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.

excl. verzendkosten

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87

info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

B rijbewijs verlopen?
Wij houden u mobiel met advies op maat
Professioneel rij-advies tijdens proefrit in
brommobiel van uw keuze
Zorgeloos rijden: 2 jarig huurconcept zonder aanbetaling

(Les) Rijden in aangepaste demo
voor het AM bewijs!

Uniek aanbod transparante occasions

Garage L. Both
Uw vertrouwde
Brommobiel dealer

Garage L. Both

Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk

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

Whats app: 0644606334

Officieel Brommobiel dealer

Concept Uitvaart
010 - 419 08 72

Schoonheid in Gedenktekens

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

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

ook
zaterdag
geopend!

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

VERHUIZ

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

www.conceptuitvaart.nl
Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

www.seniorenhulp.com
CU

VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT

“Hogadent”

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

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

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

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?

- GRATIS PARKEREN

>
>
>
>
>

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent

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

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

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

INKOOP - VERKOOP SCHILDERIJEN
TEL. 010-2269232
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Mijmeren in Thailand over thuishaven
Gerry Weeder slijt zijn oude dag in Thailand. Zijn gedachten gaan
vaak terug naar de vele jaren die hij werkte in de Rotterdamse
haven. Soms vertrouwt hij zijn mijmeringen toe aan het papier.
Rein Wolters maakte een bewerking.
“Aan de Waalhaven NZ 20 bevond
zich de overslag van havenbedrijf
Mol&Groen. Ruim voor de Tweede
Wereldoorlog was het opgericht door
de compagnons Dolf Mol en Jan
Groen. Over Dolf Mol ging jaren het
verhaal, dat hij eens naar een klant
stapte die ‘vergeten’ was de rekening
te betalen en waar hij een aantal
schilderijen van de muur plukte als
compensatie.

de planning, waar ik samenwerkte met
controlebaas Wout de Ridder en Kees
van Os, de expeditiebaas uit het café.
Daar werd ik dagelijks geconfronteerd
met John Mol, een uniek figuur, een
kleine levendige man, die de dag
begon met het oprennen (Zoef de
Haas was er niks bij) van alle voor de
kade liggende schepen. Hij bekeek de
inhoud van alle ruimen en wist in notime waar het goed of fout zat.

Om ervaring op te doen in het havenwerk stuurde hij zoon John voor een
stage naar Rouen en naar Liverpool.
In het oorlogsjaar 1943 stelde hij John
aan als opvolger, daar hij ernstig ziek
was geworden en nog in datzelfde jaar
overleed. Na WO2 namen de kinderen
van Mol (John en Dick) en van Groen
(Jan en Cor) het bedrijf over. John
werd de man van de praktijk en de
anderen vervulden meer administratief
gerichte functies. In die tijd ging de
snerende slagzin ‘Mol & Groen, hard
werken, weinig poen’. Eigenlijk niet
terecht, want in die tijd gold dat zo
ongeveer voor de gehele Rotterdamse
haven.’’

Katendrecht
John Mol had iets weg van Bueno de
Mesquita. Hij was een ‘jongen’ van de

Stamkroeg
“Maar er werd wel degelijk hard
gewerkt, vooral door John Mol, die
over het algemeen als eerste op het
werk verscheen en meestal als laatste
vertrok. Ik kwam voor het eerst in
aanraking met dit bedrijf in het café
van ‘tante’ Aag Braat op de Putselaan
65. Vaste stamgasten waren expeditiebaas Kees van Os en kraandrijver
Toon Bom, ook bekend als rooie Toon.
Allebei werkten ze bij Mol&Groen.
Kees was een prater en vertelde honderduit over zijn werkzaamheden en
hij vond bij iedereen een gewillig oor.
Toon kon een broer zijn van ‘Willem
de Zwijger’, altijd vriendelijk lachend.
Meer dan hallo en de mazzel heb ik
hem nooit horen zeggen.
Het leven staat bol van toevalligheden.
Ik kwam na mijn militaire diensttijd
als controleur bij stempellokaal het
‘hok’ en al snel (in 1965) had ik een
vaste aanstelling bij Mol&Groen.
Eerst als stuwplantekenaar en later op

Gerry Weeder aan de oesters in Thailand. foto’s Gerry Weeder

Blazoenstraat in 1977

Kaap en een van zijn beste vrienden
was volkszanger Johnny Hoes, ook
van Katendrecht.
Een paar keer per jaar scheurde Mol
naar Weert in Limburg om in de
Telstar platenstudio zijn oude vriend te
bezoeken, maar was alweer terug voor
het einde van de dag aanbrak. Veel
mensen zullen hem herinneren, zeker
wanneer het regende. Dan kwam Mol
de kantinetrap op, spreidde zijn armen
en riep met krachtige stem: “Mannen,
het is nagenoeg droog”, terwijl het
water uit zijn nogal forse snor droop
en het water in zijn schoenen sopte.
Het waren hoogtijdagen in de Rotterdamse haven (1960-1970) en er werd
weer geïnvesteerd; nieuwe kranen,
heftrucks, pallets en nog meer werd
aangekocht om de bedrijven te moderniseren. Dat ontging de havenwerkers
niet, die in 1970 vanaf 28 augustus tot
15 september in staking gingen voor
betere loon- en werkcondities.’’
Slavenbestaan
“Een van de mannen van het actieco-

Boomstammen op de kade van Mol&Groen

mité was Flip Schultz, mijn buurman
uit de Christiaan de Wetstraat. Flip
was communist, in die tijd begrijpelijk. Zijn vader was broodbezorger
bij Van der Meer & Schoep en had
vermoedelijk de grootste wijk. Kwam
zelden thuis voor 20.00 uur en zat
samen met zijn vrouw op zondag,
rolletjes te maken van de dubbeltjes en kwartjes voor zijn baas, een
slavenbestaan. Flip was een bijzonder
mens. Toen in Amerika Ethel Julia
Rosenberg wegens spionage ter dood
was veroordeeld, noemde hij zijn pas
geboren dochtertje Ethel Julia.
Een andere buurman was Henk Temmen, die het kabelgat runde. Als jochie
van een jaar of zeven, kreeg ik een
houten kraan en een houten loods van
zijn vrouw, die Henk ooit in zijn vrije
tijd had geknutseld voor zijn zonen
Henk en Eef.
Er zijn nogal wat anekdotes over John
Mol. In 1965 was er een bedrijfsleider, Wiltink, een man uit het hoge
noorden, die in het weekend vaak ging
jagen. Echter, hij en Mol mochten
elkaar niet zo graag. Op een dag kreeg
Mol een fazant van Wiltink en een
paar dagen later bracht Mol een flesje
vol loden kogeltjes mee en vroeg
Wilting hoe vaak hij de fazant het
‘genadeschot’ had gegeven. Wiltink
verdween niet veel later uit het bedrijf,
richting Vlissingen en kon dus in
Zeeland gaan jagen.
Het werk in de haven was niet vrij
van gevaar; zelfs een kantoorbaan kon
‘link’ zijn. Ooit was ik even weg om
een kapitein te informeren toen veilig-

heidsinspecteur Kees van der Put me
zei: “Jongen, jij hebt geluk, ga maar
eens in je kantoortje kijken. Daar waren mijn stoel en bureau ‘total los’, alleen nog goed voor museum Boijmans
van Beuningen als kunstwerk. Er was
een bak bevroren koeienpoten uit de
haken geschoten en als ‘bom’ door de
ramen van mijn kantoortje gevlogen.
Bijna was ik om zeep gebracht door de
bevroren poot van een koe.’’

meeste meters havenkade in Rotterdam. In de fusieperiode kwam er een
man in het bedrijf, een stuurman van
de grote vaart. Later groeide hij uit
tot de grootste havenbaron van Rotterdam. Dat was – de helaas te vroeg
gestorven – Willem Cordia. Hij was
een man met inzicht en overzicht in de
toekomst en ook een van de bekendste
mannen uit de Rotterdamse haven,
samen met John Mol. Bovendien was
en bleef hij een eenvoudige en aardige
vent.’’

Fusies
“Intussen kwamen er fusies.
Mol&Groen kwam in de Furness
Pensioen
Groep met onder meer RSM van de
“In 1974 vertrok ik bij Seaport
Maashaven en Swarttouw van de
Terminals en begon, net als in die tijd
Merwehaven en de naam werd veranWillem Cordia, voor mezelf en hield
in mijn verdere leven contact met John
derd in Seaport Terminals. De RSM
Mol. Na zijn pensionering vestigden
was het bedrijf waar de bananenboten
hij en zijn familie zich in Canada in
werden gelost, iets wat veel herinWaterloo, in de buurt van
neringen oproept bij de
de beroemde Niagara
jeugd van toen. Bij de
waterval. Hij bezocht
RSM werkten een paar
regelmatig zijn kinderen
leden van de (bijzonder
in Nederland en kwam
aardige) familie Peters.
ook nog een weekje met
Vader Dorus was daar bozijn dochter Nicolette bij
tenbaas en duwde aan het
ons in Frankrijk, waar ons
eind van de dag zijn ijskar
gezin zich in 1982 had
door de Afrikaanderwijk
John Mol
gevestigd. John Mol overen schalde, gestoken in
een hagelwitte jas, zijn bekende kreet
leed op 81-jarige leeftijd. Veel mensen
door de straten: ”Lekker ijs, kwaliteit,
uit de haven zullen met een gevoel van
ijs met slagroom”. Zijn vrouw runde
respect zich deze kleine, GROTE man
een snackzaak in de Bloemfonteinsherinneren.’’
traat, wellicht een van de eerste in
Gerry Weeder
Rotterdam.’
Thailand
Dolf Mol werd door de fusies algeGerry.weeder2@gmail.com
meen directeur en op slag baas van de
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Zaterdagen 1 en 15 augustus

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver en militaria

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

Kunst en curiosa

Is dat schilderij van een bekende
schilder? Zouden die snuisterijtjes
op zolder nog wat opbrengen op een
veiling? Herkenbaar? U bent niet de
enige met vragen over kunst, curiosa
of andere 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.

Mosselavond en Bourgondisch eten op Leefgoed de Olifant

Op Leefgoed de Olifant kunt u zaterdagavond 1 augustus onbeperkt mosselen eten of op 15 augustus
aanchuiven bij een Bourgondische avond met een barbecue. Beide avonden met levende muziek. Dat
is in romantische Kas in de Beeldentuin. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieuwerkerk aan den IJssel.
Meer info elders in deze krant en op Leefgoed.nl.

Zaterdagen 1 en 8 augustus
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR
bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring
voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 11 en 18 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).

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

Gezellig mosselen eten, Bourgondisch dineren in combinatie met bezoek
aan Beeldentuin

U kunt een bezoek aan de Leefgoed Beeldentuin combineren met een avondje onbeperkt mosselen eten met live muziek van crooner Raymond van Elburg op zaterdag 1 augustus (€ 29,50
p.p.), of met een Bourgondisch diner op zaterdag 15 augustus met barbecue en muziek van
troubadour Anouk Ballings (€ 32,50). Dat gebeurt in de schitterende De Kas in de Beeldentuin.
U kunt hiervoor boeken. In de jaarlijkse Beeldentuin staan niet alleen indrukwekkende beelden,
maar is ook land art. De Beeldentuin is geopend van woensdag tot en met zondag van 11 tot 18
uur en duurt tot en met zondag 13 september.
A la carte Restaurant & terras De Dames op het Leefgoed is van woensdag tot en met zondag
dagen geopend van 11 tot 22 uur. Terras en lunch gaat 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. Toegang en parkeren is gratis. e-bike opladen mogelijk.
Reserveren, boeken, het menu en de rest van het culturele en culinaire programma: Leefgoed.nl/
agenda, of via telefoon 0180-323 414.

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst
en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO,
Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk!
Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.
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Een wereldcruise met het ss Rotterdam
(Vervolg van voorpagina)
De kofferbak moest open
en ja hoor, sigaretten pleite
en nog een fikse boete er
bovenop en dus geen extra
biertje voor ons. De chauffeur
en douanebeambte deelden
de buit, want ook die konden
wel een extraatje gebruiken.
Ook toen al: ”Hij was een
beetje dom.”
In Rio de Janeiro troffen we het nogal.
We lagen er drie dagen en precies met
carnaval. Ikzelf had mazzel, ik kon
al een paar weken niet werken, daar
ik ‘Feit’ aan mijn linker wijsvinger
had opgelopen met de bilge van de
machinekamer schoonmaken. Dus kon
ik mooi overdag de Salsa-optocht gaan
zien, het beroemde grote Jezus Christusbeeld bezoeken en naar het Copacabana strand. Een van onze bellboys
was in zijn uniform naar dit strand
gegaan en nam een duik in zee in zijn
onderbroek. Toen hij uit zee kwam, je
raadt het al, uniform pleite. Dus moest
hij in zijn onderbroekje terug naar de
haven lopen. De Brazilianen dachten
dat het zijn carnavalskostuum was...
Via New York naar Zuid-Afrika
Van Rio ging het naar San Salvador
de Bahia, Recife en naar Nassau op de
Bahama’s en terug New York, waar
alles in gereedheid werd gebracht
voor het tweede gedeelte van de eerste
wereldcruise. Met nieuwe passagiers
voeren we terug naar de Caribbean, de
oostkust van Zuid Amerika en naar het
eiland Tristan de Kunda, dat midden
tussen Rio de Janeiro en Kaapstad
in de Atlantische Oceaan ligt. Het
was voor de eilandbewoners een
welkom bezoek, want die probeerden
zelfgemaakte mocassins (schoenen)
van dierenhuid aan de Amerikanen te
verkopen. Het leer was erg stug, slecht
gelooid. En daar konden die, beter
gewend zijnde, Yanks niet op lopen.
Kaapstad was een mooi gezicht toen
we kwamen aanvaren, zo met de
Tafelberg op de achtergrond. Wij had-

den veel Molukse bemanningsleden
en toen we gezamenlijk de wal op gingen, ontstonden er al gauw problemen
in winkels en bars, in verband met
de toen nog strikte Apartheid. Dus de
lol was er daar gauw van af. Via Port
Elizabeth, East Londen naar Durban,
waar een Zoeloe band in traditionele
dracht een schitterende dansshow
gaf op de kade. Het was voor ons
wel leuk met de Zuid-Afrikaners te
praten, want dat leek erg veel op ons
Oud-Hollands. Grappig om te horen.
Via Mozambique naar Dar es Salaam
en het eiland Zanzibar, naar Mombasa
in Kenia, waar toen de Mou-Mou
oorlog net achter de rug was. Maar
wij konden er goed stappen en mooi
houtsnijwerk kopen.
Besodemieterd
De zeereis ging voort, door naar de
Rode Zee en het Suez Kanaal, waar
we in Port Said door de handlangers
van Simon Arz bij het kopen van de
echte kamelenleren poef, werden

Op wereldreis met een schip: een droom voor iedere jongen. (foto: Harry Pot, Anefo/Nationaal Archief)

afmeerden, zag het zwart van de mensen. Wat bleek; onder de passagiers
bevonden zich veel welgestelde Joden,
en die werden verwelkomd door hun
families en vrienden. Voor ons was
het destijds een bijzonderheid zoveel
vrouwelijke militairen te zien. Al

Bij de proefvaart van het SS Rotterdam hees koningin Juliana de vlag in top

besodemieterd. Maar zij hadden hun
koopwaarbootjes met lijnen aan het
Poepdek (achterdek) vast gemaakt. en
toen wij weer vertrokken lieten wij die
lijnen vast zitten, dus toen de snelheid
te hoog voor hen werd, moesten ze die
lijnen wel doorsnijden. En dus hadden
wij onze gram weer terug gehaald.
Via Beiroet in Libanon naar Haifa
in Israël. Toen we daar in de haven

gauw ontstond de grap; bij het in het
gelid staan, zegt de sergeant tegen de
meisjes: “Recht in lijn en ik wil één
tiet zien, dames!” Een grapje en niet
racistisch bedoeld.
De kuierlatten genomen
Voort ging het. Langs Cyprus naar
Piraeus, de havenplaats van Athene.
Jammer genoeg lag hier de zesde

Van haven naar haven met het stoomschip Rotterdam (foto: Harry Pot, Anefo/Nationaal Archief)

Amerikaanse vloot afgemeerd, dus
ook hier een duur biertje. Tijdens het
avondje passagieren met een paar
maten hoorden we in een huis op de
derde verdieping een hoop tumult
en geschreeuw. Wij nieuwsgierig en
naar boven. Er stond een klein oud
mannetje met een mandje met diverse
soorten eten, die hij bij dames van
lichte zeden iedere dag bezorgde en
hij kreeg schijnbaar nog van diverse
maaltijden geld van een van de dames
die niet wilde betalen en de deur had
afgesloten. Wij keken elkaar aan en
hebben toen die deur voor dat mannetje open geramd. Of hij zijn geld
heeft gehad is ons niet bekend, want
we hoorden het fluitje van de Amerikaans MP en die namen iedereen mee
die in de buurt was, dus wij gauw de
kuierlatten genomen.
Flessenpost voor thuis
In de Straat van Messina, met de
vulkaan Etna op de achtergrond, deden
we 40 sigaretten in een leeg bierflesje
met een brief voor thuis en gooiden
dat, goed afgesloten, overboord. Het
was daar traditie dat de lokale vissers
de flesjes opvisten en de post voor
thuis opstuurden, wat ook inderdaad is
gebeurd. Mijn ouders kregen de brief
na twee weken bezorgd!
Van Napels werd gezegd ‘Eerst
Napels zien en dan sterven!’ Nou dat
klopt, want ik ben inderdaad met een
bus naar het kleine dorpje Sterven
geweest, dat circa 40 kilometer buiten
Napels ligt, met de vulkaan Vesuvius
op de achtergrond.
Tumult aan de Taag
We voeren door naar Barcelona, toen
nog niet zo in trek bij de toeristen, en
via Gibraltar naar Lissabon, aan de
Taag. Een rivier met sterke stroming.
Nou, dat hebben we geweten. De
passagiers konden via een overdekte
gangway (loopplank) naar de wal. We
lagen met 18 trossen vast afgemeerd.
Op een gegeven moment brak er een
tros, door de sterke stroming, en niet
alle trossen stonden even strak vast,
dus na de eerste die brak volgden er
steeds meer en het schip dreef van de

kade af. Gelukkig voor veel oudere
passagiers, merkten de dienstdoende
kwartiermeesters wat er aan de hand
was en die drukten razendsnel de passagiers die in de overdekte gangways
liepen naar de wal, want die lag lager
dan de Breack (opening in de romp).
Vlak daarna klapten de gangways tussen kade en het schip, en die waren zo
lang, dat ze gedeeltelijk in het water
hingen. Zie je het al voor je: met die
oude mensen erin. Die zouden zeker
zijn verdronken.
Toen we eenmaal los van de kade
waren, dreven we al snel midden op
de Taag. De havenwachten (machinisten) van de machinekamer hadden
in een recordtijd de ketels weer
onder voldoende stoomdruk, zodat
de turbine de twee schroeven weer
vol vooruit kon laten draaien en we
weer veilig konden afmeren, met de
reservetrossen. Maar de bootsman en
de matrozen konden gelijk aan de bak
om de gebroken trossen aan elkaar te
splitsen, in geval van een volgende
calamiteit.
Lijndienst
Na een ruige oversteek terug naar New
York werd de normale lijndienst naar
Rotterdam hervat en meerden we 26
april 1960 af in de Maasstad, aan de
Wilhelminapier.
Ik heb na deze reis nog vier lijndienstreizen naar New York meegemaakt en
ook nog van 29 mei 1961 tot 17 juli
1961. Ik heb zo’n drieëneenhalf jaar
bij de ‘Line’ (HAL) gevaren en daarna
nog zeseneenhalf jaar bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, op de
lange reis, zoals dat toen heette. Mijn
langste reis was anderhalf jaar op de
Limburg, een C3 type uit de Tweede
Wereldoorlog. Maar dat is een ander
verhaal.
Dat was mijn avontuur met het SS
Rotterdam, van haar eerste jaar na in
dienst name.
Joop van Steensel
jvsteentje@gmail.com
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Wij vieren feest!!
Cathay bestaat 4 jaar
In maanden juli en augustus:

€10 korting
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Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

voor elke twee volwassene gasten

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

Let op: geldig van dinsdag t/m vrijdag, niet op zaterdag
en zondag , op vertoon van klantenkaart of deze advertentie

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

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!

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

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

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Opperdoezen
per kilo

€ 1,98

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

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

.

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

Bel 0180-820244

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

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

Welkom!

Exclusief wonen met zorg in Rotterdam?

U bent welkom bij woonzorglocatie
De Magistraat
• Uniek gelegen in het centrum van Rotterdam
• Veel privacy in huiselijke sfeer
• Uitgebreid activiteitenprogramma
• Verse maaltijden
Domus Magnus biedt kleinschalige, particuliere woonzorg op unieke locaties. Vraag de brochure aan via www.domusmagnus.com of bel 085 064 59 10.
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Heerlijk varen na corona
Duizenden Rotterdammers kennen – onbewust – Huib Schuller uit Drimmelen. De 72-jarige schipper/
kapitein geniet brede bekendheid door zijn heldere stem en kennis van het water. Toch kent vrijwel
niemand hem écht, want aan meer dan kijken naar zijn rug komen zijn passagiers doorgaans niet
toe. Huib vaart toeristen en allerlei gezelschappen door de wateren van Zuid-Holland, Noord-Brabant en vooral de Biesbosch. Van dit nationale natuurpark en waterreservaat kent hij de bijzonderheden – bij wijze van spreken – van vrijwel elke vierkante meter.
Huib Schuller is kapitein en gids
op de acht schitterend onderhouden
schepen van rederij Zilvermeeuw met
opstapplaatsen in Drimmelen en Lage
Zwaluwe. Dat doet hij al sinds 1963
bij de in 1906 opgerichte maatschappij. Varen is zijn lust en leven, vooral
de dagcruises van het bedrijf naar alle
richtingen doet hij graag. De schepen

hebben een capaciteit oplopend tot
200 personen.
Een van zijn favoriete tochten is die
vanaf Lage Zwaluwe met de Z8, de
laatste, moderne en milieuvriendelijke
aanwinst, naar de Tweede Maasvlakte
van Rotterdam met een duur van ruim
acht uur. Dit nieuwe stuk Nederland,
met enorme containerschepen met wel

Prachtige momenten onderweg: de plonsbus, het oude stoomschip Rotterdam en salonschip
Rotterdam dat nu in Amsterdam vaart

22.000 containers langs de kades, is
een geliefde trekker. Vooral ook omdat
de vaartocht dwars door Rotterdam
gaat en langs de vele havens en mondiaal bekende scheepvaartbedrijven
vaart. Bijzonder zijn de zandplaten
onderweg, met zich in de zon koesterende zeehonden. Het schip vaart er
binnen zichtafstand voorbij.
Schuller kent de bijzonderheden en
strooit ze uit over de passagiers. Niet
als een hinderlijke waterval, maar beknopt en passend bij het vaarmoment.
Aangenaam
Onderweg verwennen de gastvrouwen
Brigitta en Joska de passagiers met
kofﬁe, thee, appeltaart, uitgebreide
lunch en snacks. Hun vriendelijke
benadering lijkt aangeboren. Niets
is het duo te veel en mede daardoor
verloopt de dagcruise aangenaam en
eigenlijk veel te snel. Het eten en de
lekkernijen van kok Johan drijven op
complimenten.
Dat ondervindt Ria Ancher-Poel ook.

Huib Schuller (met bril) nu eens in het gezicht. Hij en familie waren passagiers van een van de
eerste vaarten na de coronacrisis

Ze is al met verschillende zilvermeeuwen meegevaren en keert telkens terug
om aan een andere vaartocht deel te
nemen. “Varen is héérlijk”, vertelt ze
ter hoogte van Pernis. Daar woon ik
alweer vijftien jaar met zicht vanaf
mijn elfde etage over de scheepvaart
van de wereld. Alles vaart langs mijn
ramen; van binnenvaarders, werkeilanden, schepen vol containers en natuurlijk de allergrootste cruiseschepen
van de wereld die naar de Wilhelminakade komen.
De 74-jarige en gezellig pratende Ria
is in de Chalonstraat in Overschie

geboren en getogen en deze reislustige
dame geniet van haar rust na een leven
van hard werken. Met haar helaas
overleden man had ze eerst twaalf
jaar een bakkerij op de hoek van de
Kogelvangerstraat in Rotterdam en
daarna een speelgoedwinkel aan de
2de Middellandstraat. Naast haar
drukke maatschappelijk leven was ze
jaren vrijwilligster in wijkcentrum
Middelland. “Ik kijk er met plezier op
terug.”
Tekst en foto’s Rein Wolters

Rotterdam
vanuit de wolken
19-5-1965 Feijenoord met de Nassauhaven, rechts de Nijverheidsstraat, Zinkerstraat, Dillenburgstraat richting Feijenoordkade. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen
- Foto Bart Hofmeester

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s van Nederland.
Op vliegveld Zestienhoven steeg
hij regelmatig op om foto’s van
Rotterdam en omstreken te maken.
Zo legde hij de wederopbouw van
de stad en de ontwikkeling van
de Rijnmond vast. Uit honderdduizenden negatieven werd een
fraai fotoboek samengesteld. In
Museum Rotterdam is volgend
jaar, voorjaar 2021, een prachtige
foto-expositie te zien van het
werk van Bart Hofmeester en
zijn bedrijf AeroCamera. In De
Oud-Rotterdammer publiceren we
in samenwerking met Watermerk
BV een half jaar foto’s uit het boek
‘Rotterdam vanuit de wolken’,
waarvan inmiddels de 2e druk is
verschenen. Telkens met de vraag
of u, als lezers, nog iets kunt
toevoegen aan de beschrijving van
de foto. Een herinnering, een anekdote of wetenswaardigheid.

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

€ 24,95

€ 29,95

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

COMBI-TICKET

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

Volw. € 36,95

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

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

7 uur

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

RONDVAART 75 MIN.
+ 4 GANGEN
KEUZEMENU DINER
Vanaf het Willemsplein in
Rotterdam nemen we u mee op
onze boeiende havenrondvaart
van 75 minuten. Later op de dag
loopt u via de Erasmusbrug naar
Ketelbinkie (ca. 15 minuten) aan de
Wilhelminakade 191. Het restaurant
is gevestigd onderin het bekende
gebouw “De Rotterdam”
ontworpen door Rem Koolhaas.
Vooraf:
brood met smeersels
Voorgerecht: tomatensoep of
calamares
Hoofgerecht: voldoende keuze uit
vlees, kip of vis
Dessert:
ijscoupe of Italian
coffee

|

Kind* € 26,50
8 uur

|

Kind* € 26,50
7,5 uur

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

• Ketelbinkie is geopend van
woensdag tot en met zondag
van 17.00 uur tot 22.00 uur.
• Op vrijdag, zaterdag en zondag
betaalt u achteraf in het
restaurant € 2,50 p.p. weekend
toeslag extra.
Op www.spido.nl kunt u uw
combi-tickets reserveren.
U kiest direct een tijdslot voor onze
rondvaart en daarnaast reserveert
u zelf online uw tafel bij restaurant
Ketelbinkie via
www.restaurantketelbinkie.nl op
een tijd die u schikt.

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

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
WWW.SPIDO.NL

Vaar met ons mee door de meest
innovatieve havens ter wereld.
Volw. € 14,25
WWW.RESTAURANTKETELBINKIE.NL

Volw. € 26,95

Havenrondvaart
75 min.

|

Kind* € 15,00

+

Kind* € 8,50

UITGEBREIDE RONDVAART
Havenrondvaart van 2,5 uur door het
Rotterdamse havengebied.

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

|

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.
Kijk voor ons actuele
vaarschema op spido.nl.

* Kind: 4 t/m 11 jaar

Koninklijke Spido BV.
Willemsplein 85 - 3016 DR Rotterdam |

010-2759999 |

spido@spido.nl | www.spido.nl

75 min.
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Boek over Interrailen in 1974

Foto van bevrijdingsfeest in
1945 van kinderen tegen de
poort van de Pantserstraat naar de
Putselaan

Ik heb een boek geschreven. Nou,
een klein boek: boekje. De titel is
InterRail 1974 en het is gepubliceerd via Brave New Books onder
mijn naam, in eigen beheer. De inhoud ervan zal jullie interesseren.
Het lijkt wel of mensen meer en meer
behoefte krijgen aan nostalgie. In mijn
vaderdagcadeau lees ik de oorzaak: het geluksgevoel van mensen volgt een U-vorm.
In de jeugd voelen de meesten van ons zich
gelukkig, rond ons 45-ste jaar bereikt dat
een dieptepunt en na ons zestigste bereiken
we weer een hoogtepunt. De Oud-Rotterdammer heeft daarin een wezenlijke functie:
jeugdherinneringen ophalen.
Mijn dagboekaantekeningen van een
InterRail-vakantie in 1974 heb ik afgelopen
maanden uitgewerkt tot een romannetje.
Tot leven gewekt, zeg maar. Belangrijk was
het tijdsbeeld vast te houden. Volgens mij
is dat gelukt. Vier vrienden doen Europa
aan met de oude grenzen en de verschillende geldsoorten enzovoorts. Ze reizen per
trein naar Spanje, Zwitserland, Zweden en
Luxemburg. Zoals dat toen ging, is behoorlijk nostalgisch.
De kern bevat die vakantie, maar het hele
jaar 1974 en jeugdherinneringen aan Rotterdam komen tussendoor aan bod. Met wat
er zoal bij jongens speelde, in de jaren 70.
De sfeer is voelbaar. Introductie Mammoetwet, middelbare school, Feyenoord 1,
Colosseum, feesten, Tuindorp Vreewijk,
Rotterdam-Zuid, de Rolling Stones, ‘hippies’, kamperen. Je kunt het boek gewoon
vinden op onder andere. bol.com (15 euro)
of bestellen in de winkel.
Aad ’t Hart
aa3thart@gmail.com
Film over haven Rotterdam 1925
95 jaar geleden gaf de Gemeente
Rotterdam, samen met het bedrijfsleven, aan Polygoon opdracht
de moderne haven op film vast te
leggen. Het werd een film in vier
delen en zonder geluid. De 15 minuten aan mooie beelden van het
eerste deel heeft men later zelfs
in HD kwaliteit gedigitaliseerd.
Dat was voor Bas Romeijn aanleiding die beelden van geluid te
voorzien en verder af te monteren
tot een aparte film.
Het geluidspoor is een mix geworden van
commentaar om de beelden voor de kijker
van nu te duiden, fragmenten van oude
havenliedjes en achtergrondgeluid. Het is
daardoor een leuke historische documentaire die kijkers onder andere meeneemt
naar de Batavierlijn, het Blauwhoedenveem,
de enorme laadbruggen in de Maashaven, de
Parkkade, vertrekkende landverhuizers op
de Wilhelminakade en het Wagenveer. Naast
veel stoomschepen zijn ook nog de laatste
zeilende vrachtschepen, de barken te zien.
Tot slot het vertrek van een schip van de
Rotterdamse Lloyd naar Indië. Bas Romeijn
heeft de film op zijn website gezet, met nog
veel meer films uit de historie van Rotterdam https://basromeijnfilms.blogspot.com
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Verwarring
Dirk en Dirk E.
Hennie in ‘t Veen-van Bergeijk (hennieintveen@kpn.mail) ken ik al sinds mijn peutertijd, dus
zo’n 70 jaar. Zij ontwikkelde zich als een van de leukste van de bekoorlijke buurmeisjes van
de Pantserstraat, een intussen afgebroken poortzijstraat van de Putselaan. Zij doorliep,
samen met mijn overleden zus Miep, de diverse Mariascholen voor kleuter-, lager- en (m)ulo)
onderwijs in de Christiaan de Wetstraat en Afrikaanderplein.
We woonden in een gezellige, hechte
woonstraat,waar Tiny Vogelzang mijn
favoriete buurmeisje was. In onze kalververliefdheid beloofden we elkaar
te trouwen, maar dat liep anders, omdat ik als 16-jarige met toestemming
van koningin Juliana móest trouwen
met een meisje uit de Rosestraat die
door mij zwanger was geraakt.
Voor Tiny zal het een teleurstelling zijn geweest, maar dat heb
ik haar nooit kunnen vragen. Ook
niet toen zij en haar broer Joop
bij de presentatie van mijn boek
over Hillesluis en de Pantserstraat
waren. Het was toen erg druk in het
Dynamisch Partycentrum van de
illegale bingokoning en -koningin
Mieke en Simon Plugers, doordat
vriend Frans Bauer er 18 maart
2000 het eerste exemplaar van ‘Hillesluis – Arbeiderswijk rondom een
winkelboulevard’ – kwam uitreiken
aan wethouder Hans Kombrink,
door Brabantse Frans steevast
Krombink genoemd. Tegelijk had
ik een reünie voor oud-Pantserstraters georganiseerd. Het was een
feest der herkenning.
Buurjongens
In onze straat woonden veel knullen van gelijke leeftijd. Een van
hen was ‘bolle’ Dirk Wuister. Ik
verwarde hem jaren geleden in
een van mijn schrijfsels met zijn

Wilma van de Wiel (links) in 1983 in gesprek met de zussen Ans en Ruth van Wijngaarden
Foto’s Rein Wolters

iets oudere neef Dirk E. Wuister, die om de hoek woonde op
de Putselaan. “Beiden zijn we
vernoemd naar onze opa”, mailt
Dirk E. Wuister. “Ik ben later
met mijn ouders verhuisd naar de
Wapenstraat, aan de andere kant
van de Slaghekstraat. Mijn neef is
naderhand verhuisd naar Kijkduin
en had daar een delicatessenzaak,
daarnaast was hij sportmasseur. Ik
heb 19 jaar in Den Haag gewerkt
en kreeg nog wel eens de vraag of
ik ook massages deed, sportmassages wel te verstaan. Andere Dirk
en ik zijn elkaar jaren uit het oog
verloren. Maar vrij kort voor zijn
overlijden in 2003 was er weer
contact, doordat andere neven en
nichten van mij, die net om de hoek

van de Pantserstaat op de Putselaan
boven de sigarenwinkel van Van
Wijngaarden woonden, een familiereünie organiseerden. Niet lang
erna overleed Dirk. De achternaam
van die andere neven en nichten
was Van Schaik, met als oudste
familielid Cees.
Dragende kracht
Hennie van Bergeijk en Dirk E.
Wuister kwamen met elkaar in
contact via De Oud-Rotterdammer
van 9 juni waarin hij een stuk over
de Pantserstraat schreef. “Ik heb in
de Pantserstraat op 21a gewoond
van 1944 tot 1969”, mailde ze. “Ik
woon al 51 jaar niet meer in Rotterdam, maar heb nog altijd een sterke
band met de stad.”

Mevrouw Patijn (midden), vrouw van de groenteboer, met buren van de Pantserstraat

Zo’n vijftien jaar geleden liep ik
ex-buurmeisje Hennie van Bergeijk
weer tegen het lijf, toen bleek dat
Hennie een van de trouwe dragende
pijlers is onder dit magazine. Elke
twee weken bezorgt ze 1300 De
Oud-Rotterdammers op acht locaties in Lansingerland en Nieuwerkerk aan den IJssel. Hoe klein kan
de wereld zijn?
De Pantserstraat was een echte
volksstraat, net als de Wielerstraat,
Kegelstraat, Klosstraat en Maliestraat was er een poort naar de
Putselaan met daarboven woningen. Een architectonisch hoogstandje, want nergens in Rotterdam
trof je die aan. Voor ons kinderen
was het een fijne plek om te spelen
tussen de zes gemetselde pilaren. Je
kon je er fijn verstoppen en knikkeren als het regende. Gooien met een
bal tegen de zijmuren was favoriet,
tot het dreunen van de bal kruidenier Rico en de bejaarde mevrouw
Booij van de ijzerwarenwinkel ging
vervelen. Het lukte hen niet altijd
de bal af te pakken, maar een grote
mond en ‘ik ga wel even naar je
vader’ klonken dreigend genoeg.
De waterstokerij en levensmiddelenwinkel van de familie Nico
de Kreij, halverwege het ‘pijpenlaatje’, was het trefpunt van de
Pantserstraat en omgeving. Daar
gingen voor de toonbank de roddels
voorbij. Soms tot ergernis van het
verkopende echtpaar, ze hoorden
het allemaal lijdzaam aan. Ze hadden veel pofklanten, wat gewoon
was in die tijd. Dat was ook zo bij
de bakker en melkboer aan de deur.
Zelfs de bellenpoetser moest weleens op zijn dubbeltje wachten.
Bij toeval liep ik later kruidenierszoon John de Kreij tegen het lijf.
Hij zat achter de toonbank van het
Shell-station in de Wevershoekstraat. Ik werd trouwe klant en we
hadden doorgaans een gezellig
praatje-pot. Al tikkend, mijmer
ik weg naar de eerder vermelde
boekpresentatie en de reünie, die
fietsenmakerszoon Nico Beijer en
ik organiseerden op 2 november
1983 in het clubgebouw van Het
Brabants Dorp. Wat is er van al die
ex-straatgenoten geworden?
Reacties: reinwol@outlook.com
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TANTE POST
Vis
Met regelmaat rijden we via de
Spaanse Polder, richting het Oude
Havenkwartier aan de Veerhaven en
passeren dan de viszaak van Schmidt
Zeevishandel aan de Matlingeweg,
gevestigd op het oude voetbalterrein
van voetbalclub EDS. Mijn gedachten
gaan dan uit naar een ander visfenomeen: Vishandel De Vries aan de
Oude Binnenweg. De uitbaters van
deze gerenommeerde zaak waren de
gebroeders Jan en Koos Middendorp.
Jan Middendorp (ome Jan genoemd)
kende ik vrij goed. Dit, door zijn
veelvuldige bezoek aan een bekend
restaurant, waar mijn schoonvader
als oberkelner werkte, maar dat even
terzijde. De etalage was gesierd met
aquariums met levende paling en het
meest bekende product was de gerookte zalm. De hele gerookte zalmen
werden getrancheerd door een man
met de naam Mudde, waarvan me de
voornaam is ontschoten. Maar hij was
zeer beroemd in de wijde omtrek door
het flinterdun trancheren van deze
zalmen. De zaak was een zeer lange
pijpenla en de uitbaters waren nagenoeg altijd aanwezig. Privé ontmoetten wij Jan Middendorp ook in diverse
horecagelegenheden, zoals café Het
Spinnenwiel op de Binnenweg. Ik
meen dat de zaak uiteindelijk, toen
de eigenaren ook niet meer leefden,
overgenomen werd door Schmidt. Een
nostalgisch stukje oud Rotterdam, met
ook het nog altijd bekende café Timmer op die plaats.
Jan Dammes
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl
Sint Franciscus Gasthuis
Steeds als ik over het Sint Franciscus
lees, komen bij mij veel herinneringen
boven. Wat ontroerend wat Jo van
Trirum en Peter Harthoorn schreven
in vorige nummers van De OudRotterdammer. Een ziekenhuisverblijf
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Jongens die naar Parijs gingen
Dat deden wij, Arend de Nobel en Hans
Bode, maar dan met de fiets. Zo rond de
achttien, frisse jongens, stoere knapen.
Grote fietstassen vol en een klein, maar
vrij zwaar, tentje. Onderweg slapen bij
boeren die een hooiberg hadden. We
gingen naar het zuiden. Daar was het
altijd lekker warm, dachten we, dus per
man één dekentje mee. Hooi onder het
grondzeiltje en over de deken heen, dat
was lekker, zeker na een lange dag fietsen. Het reismenu bestond uit stokbrood
met boter en suiker en fruit toe. Voor de
stoelgang! Na zo’n dag of vijf: Parijs. In het Bois de Boulogne een camping gevonden en snel het tentje opgezet. Om het
te vieren kochten we een voordelige fles wijn. Vinaigre! We vonden het niet echt lekker, dus toen er een bezoeker kwam,
mocht die het hebben. Na een koude nacht gauw op de fiets en naar het centrum. We hadden bekijks, want Fransen gebruikten de fiets alleen nog bij de Tour. Op de camping konden wij ons inschrijven voor een stadstour naar onder andere
nachtclubs. Naar binnen, een glaasje nep-champagne en het optreden van een paar dansdames. Veel tourgenoten vonden
de champagne niet lekker, dus dronken wij die maar op. We kwamen zingend aan op de camping en sliepen een gat in
de dag. We hadden niet veel geld, dus moesten keuzes maken. Ik wilde graag de Eiffeltoren op en Arend had een paar
bijzondere (nylon)sokken op het oog. Hij kocht die dure sokken. Voor mij geen Eiffeltoren dus, want je deed alles samen.
Parijs was prachtig. De terugtocht was minder. Ik had last van kramp en we hadden de hele tijd wind tegen. Thuisgekomen werden we als helden ingehaald en in onze verhalen gebruikten we opvallend veel Franse woorden. Ach ja...Parijs!
Hans Bode (hansbode@hotmail.nl)
geeft veel emoties, zowel veel verdriet
als blijdschap. Ik werd geboren in het
‘oude Franciscus’, in de koude winter
van 1946/47. Diezelfde dag liepen ze
met mij naar de Banierstraat. Gedoopt
door de paters. Onderweg trok mijn
zus aan de kwast van mijn muts, muts
af! Mijn tante boos!
Al onze familie kwam in dit ziekenhuis, want ja, we waren katholiek.
En een van mijn tantes zat hier in het
klooster, dus zij kwam dan bij haar familie aan het bed bij opname. In 1944
stierf ons broertje van anderhalf daar
aan difterie. En mijn jongere broer lag
er ook enkele weken met roodvonk.
Hij was toen drie en miste zijn vader
en moeder verschrikkelijk. Toen ik vijf
was moesten mijn amandelen geknipt.
Kapje met verdoving, op schoot bij
de zuster non. Ze droeg me na afloop
naar mijn moeder en meteen met een
busje met nog meer geknipten naar

huis. Allemaal met handdoeken bij
zich! Thuis zat mijn vader naast mijn
bed. Ik zag vanuit mijn ooghoeken een
schattig schommeltje met popje staan,
die ik natuurlijk kreeg. Mijn vader
hield een klein bedrag per week van
zijn inkomen om wat rookgerei te kopen, maar kocht daar ook verrassingen
van voor zijn kinderen. Omdat mijn
tante dus op de Schiekade woonde,
bij de zusters Augustinessen, mocht
al haar familie om het half jaar op
bezoek komen. Haar tweelingzus, die
ook tot deze orde behoorde, kwam dan
ook. Het was groot feest. De tantes
en wij als familie werden verwend
met heerlijke maaltijden. We zongen
veel met elkaar, zelfs het Limburgs
volkslied, omdat mijn oom met een
Limburgse was getrouwd. We voerden
volksdansjes voor ze uit of sketches.
Als kind mochten we gewoon door het
ziekenhuis op stap. Bij de couveuse-

kinderen kijken was heel interessant
en ‘s middags naar het lof in de kapel.
Aan het nieuwe ziekenhuis heb ik
natuurlijk ook veel herinneringen. Nu
ook bij die tante op bezoek in het zusterhuis daar. Maar, de belevenissen uit
de tijd van het ‘oude’ ziekenhuis’ vond
ik toch wel even het vertellen waard.
Agnes de Bruin-Bruinsma
Nieuwerkerk aan den IJssel
agnesbruinsma@ziggo.nl
Sculptuur
In 1953 ging ik als zestienjarige
werken in de oude Bijenkorf en ben
daarna meeverhuisd naar de nieuwe
Bijenkorf in 1957. Dat was een hele
verandering; modern, maar gezelliger?
De bedrijfsleider in de oude vestiging
was vriendelijk, maar in de nieuwe
kregen we per etage een bedrijfsleider.
Die van de parterre, waar ik werkte,

was niet bepaald vriendelijk; hij liet
rustig de deur voor je neus dichtvallen. Ik weet nog goed dat het sculptuur
(zonder naam) in 1957 geplaatst werd.
De ontwerper was Naum Gabo. Het is
vervaardigd bij Hollandia in Krimpen
a/d IJssel, onder zijn toezicht. Het geheel weegt circa 40 ton. Tot 2004 was
het eigendom van de Bijenkorf, nu
van het Bouwfonds. Bij een schilderbeurt is de houten ommanteling in de
brand gevlogen, een hele sensatie. In
2018 is het geheel gerestaureerd. Het
zou een raar gezicht zijn als het er niet
meer zou staan. In 1961 moest ik stoppen met werken in de Bijenkorf, want
ik ging trouwen. Ik woon sinds die tijd
met veel plezier in Ridderkerk.
L.Strootman-Brakel
mail-leny@planet.nl
Naum Pevsner
In De Oud-Rotterdammer van dinsdag
23 juni is een schrijven gepubliceerd
van Dr. Anton de Man, betreffende het
kunstwerk bij de Bijenkorf. Hij stelt
hier dat men (?) een Rus in Amerika
gevonden had die zijn naam gewijzigd had, omdat de “Yankees geen
t-Prznbsr-namen kunnen uitspreken”.
De feiten liggen echter anders. De
maker van het Bijenkorfbeeld werkte
onder de naam Naum Gabo (18901977). Hij nam deze naam reeds in
1917 aan (nog voordat hij zich in 1945
in de VS vestigde), om geen verwarring te veroorzaken met zijn oudere
broer Antoine Pevsner (1884-1962)
die ook beeldhouwer was. Van een
fonetisch probleem is aldus volstrekt
geen sprake. De multiculturele samenstelling van de bevolking in de VS
zorgt ervoor dat welke naam dan ook
probleemloos kan worden uitgesproken, dus eventueel ook de van origine
Russische naam Naum Pevsner.
Ronald Halier
Rotterdam
r.halier@kpnplanet.nl
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54 jaar in IJsselmonde
Mijn moeder, genaamd Bep van
Wijngaarden-Nales, woont al vanaf
de nieuwbouw van het flat in 1966 in
de wijk Reyeroord in het stadsdeel
IJsselmonde. Eigenlijk moet ik zeggen, woonde, want recent is ze helaas
moeten verhuizen naar een verpleeghuis in Charlois, waar ze vroeger is
opgegroeid en grootgebracht. Vanaf
1966 tot 2020 is een hele tijd, 54 jaar
dus in dezelfde woning. Eerst met
het hele gezin, maar de kinderen zijn
al lang uitgevlogen en mijn vader is
helaas al overleden. Ik heb nog een
leuke foto van mijn moeder met onze
toenmalige buurvrouw, genaamd Riet
de Jong-van de(r) Ham, en deze foto is

op de Bredenoord gemaakt. We spreken over het jaar 1966. Het is bijna
met de kruising van de Kouwenoord,
waar destijds op het hoekje de supermarkt Spar gevestigd was. Nu zit daar
de Coöp. Onder de zwart-wit foto zie
je mijn moeder op dezelfde plek anno
nu. Mevrouw De Jong (zoals we haar
vroeger noemden) is natuurlijk niet
meer in beeld, maar ik zou wel eens
willen weten of ze nog leeft en ben
eigenlijk op zoek naar één (of beide)
zoon(s) genaamd Peter de Jong en zijn
broer Corné. Peter was in mijn jeugdjaren mijn allerbeste vriend. Ik weet
dat ze verhuisd zijn naar Oosterhout,
waar wij op de camping Katjeskelder
stonden en ik had daar ook nog contact. Op de achtergrond
van de foto zie je nu de
flat aan de Veenoord, die
in 1966 nog niet gebouwd
was. We hebben enorm
veel herinneringen aan
de tijd in de flat aan de
Wilbertoord, waar we
een mooi uitzicht hadden
op de grote vijver. Daar
zwommen we vroeger in
of gingen met de opblaasboot varen. Er werden
ook veel vissen gevangen,
ik weet nog dat er vroeger
een snoek van een meter
uitgehaald is. In de winter
6
7
9
was het
schaatsen8 gebla-

zen. Leuke herinneringen heb ik aan
de tijd in Reyeroord.
Kan iemand me helpen met opsporen
van Peter de Jong? Volgens mij van
het geboortejaar 1964.
Leo van Wijngaarden
Ridderkerk
leo_van_wijngaarden@hotmail.com
Foto Arie Bresijn
Ik ben bezig met het uitzoeken van de
geschiedenis van transportbedrijf De
Wit uit Castricum. Het bedrijf komt
terecht bij bodehuis De Valk aan de
Gedempte Binnenrotte. Dit bodehuis
werd gerund door Johan Snijder en
Jan Bresijn.
Een broer van Jan Bresijn, Arie (Arij)
Bresijn, geboren op 8 april 1898, komt
voor De Wit werken. Arie had veel
contacten in het bedrijfsleven, was
sociaal actief, gehuwd met Jeanne
Hartog en had vier dochters. Ik ben
op zoek naar een foto van deze Arie
Bresijn, die ook in het bodehuis aan de
Aleidisstraat werkte.
Ik hoop dat één van
de lezers van De
Oud-Rotterdammer
mij kan helpen.
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rang;
8.
lekkernij;
9.
tuimeling;
10.
openbaar
ministerie
(afk.);
11.
Europees
land;
16.
aanlegplaats;
18.
Europeaan;
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53.
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(afk.).
16

87

25

41

30
48

67

74

77

36

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

Als puzzelprijs voor de puzzel van deze krant hebben we ditmaal
opnieuw een wijkenboek van Tinus en Bep de Does beschikbaar.
Er gaan vijf exemplaren uit van ‘Rotterdam Het Oude en Nieuwe
Westen en Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw’.
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plechtigheid en condoleance,
condoleance boek, bloemen,
koelingskosten, kosten crematie,
aangifte overlijden.
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Budget uitvaart € 1495,-
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mevr. J. Eering-den Hartog
Pr. Beatrixstraat 62
3262 SL Oud-Beijerland

Ton Stuifbergen
06-29067527

Puzzel mee en win !!!
15

Op deze foto staat achterop de tekst: ‘Bewoners Eiberpad Rotterdam Vreewijk’. Volgens mij is het een foto van net voor of net na de oorlog. Achterop
staat ook: ‘4e van rechts Gijs, 6e van rechts Ditje, 7e van rechts Henk den
Hartog. Wie weet waar, wanneer en waarom deze foto is gemaakt en wie er
nog meer op staan?

- Uitvaart compleet € 3950,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,

KRUISWOORDPUZZEL
1

Wie herkent deze foto?
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Horizontaal 1. plaats in Thailand; 7. voetballer in de spits; 12. huid (schil); 13. Hawaïaanse groet; 14.
mannetjesschaap; 15. werkloosheidswet (afk.); 17. Schotse rok; 19. vrolijkheid; 21. burgerlijke stand
(afk.); 22. binnenvaartschip; 24. kijker op een onderzeeboot; 27. koud en vochtig; 28. mep; 30. kever;
31. populaire groet; 32. hoofdstad van Letland; 33. deel van een huis; 35. inhoudsmaat; 37. kuikenmoeder; 38. groep wolven; 41. fiasco (strop); 42. plaats in Irak; 44. telwoord; 46. bekende Braziliaan-
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Op zoek naar een
kaakchirurg die
afspraken heeft met
alle zorgverzekeraars ?
MKA groep staat voor u klaar. Met locaties in Rotterdam
en Schiedam brengen we kaakchirurgische zorg weer
dicht bij u. Bij MKA groep kunt u terecht voor kaakchirurgische behandelingen. De basiszorg wordt altijd
vergoed door uw zorgverzekeraar, vergoeding van aanvullende zorg is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.
Dat maakt MKA groep een slimme zorgkeuze!

UW VOORDEEL:
• Korte wachttijden
• Contract met alle zorgverzekeraars
• Eenvoudig afspraak maken via 088 190 190 1 of www.mkagroep.nl
MEEST VOORKOMENDE BEHANDELINGEN:
Verstandskiezen verwijderen, wortelpuntbehandeling,
plaatsen implantaten, kaakgewrichtsklachten verhelpen,
vrijleggen tanden of kiezen.
BIJ U IN DE BUURT OP 2 LOCATIES:
Franciscus Gasthuis
Franciscus Vlietland
OPENBAAR VERVOER EEN PROBLEEM?
Bel voor gratis vervoer ‘Taxi Rinus’ 06 - 47 43 73 71

MAAK EEN AFSPRAAK VIA MKAGROEP.NL/MAAKEENAFSPRAAK
OF BEL HET PATIËNT CONTACTCENTRUM 088 190 190 1
Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen
met het patiënt contactcentrum via info@mkagroep.nl
of kijkt u op onze website www.mkagroep.nl
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Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
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