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Nooit meer bang in de nacht
Het rook er muf en bedompt.
Vage schaduwen van oude
meubelen waren het enige
dat ik kon onderscheiden in
dat oude, kennelijk verlaten,
landhuis. Toch had ik niet
het gevoel dat ik de enige
was die zijn weg zocht in dat
treurige gebouw. Ik voelde
een rilling over mijn rug gaan
toen ik op de verdieping
boven mij iets hoorde vallen.
Geen idee wat daar gebeurde.
Er was een met regelmaat
krakend geluid te horen in de
kamer naast mij. Op de tast
schuifelde ik de donkere gang
op. De deur van de kamer
was gesloten en de deurknop
voelde koud aan. Maar ik was
nieuwsgierig naar dat geluid,
dat achter de deur duidelijk
hoorbaar was.
Zachtjes drukte ik de deur open en
ontwaarde in het binnenvallende
maanlicht een oude versleten houten
schommelstoel, die nog zachtjes heen
en weer schommelde en het krakende
geluid had veroorzaakt. Mijn hart
klopte in de keel. Daar, schuin aan de
overkant, in de hoek van de kamer,
stond een levensgrote pop met lang
steil haar, die met een lege blik mijn
kant op keek. Een oude bruidsjurk
hing als een vod over de schouders.
Een grote bruine rat strompelde hinkend langs mij heen en verdween in
de gang. Zag ik daar nu een witte gedaante voorbij zweven? Of verbeeldde
ik mij dat maar?
Schichtig
Er kraakte een trede van de trap die
zich rechts van mij bevond. Schichtig
keek ik omhoog, maar zag enkel het
donkere trapgat. Opeens hoorde ik
een vreemd zacht en ondeﬁnieerbaar
geluid achter uit de gang komen. Alsof
er een baby huilde.
Zo zachtjes mogelijk sloop ik wat verder de gang in. Een koude luchtstroom
gleed langs mijn benen. Daar, een
stukje verder naar links, zag ik vaag
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een kast staan en wat dichterbij gekomen.., oh schrik, achter de ruit van de
deur een wit gelaat met een paar holle
ogen die me aanstaarden.
Fantasie
Tja, als je zelf dergelijke verhalen
verzint gedurende je rit, diep in de
nacht, over die donkere door iedereen
verlaten snelweg, is het logisch dat
je daar een onbehagelijk gevoel van
krijgt. Maar dergelijke hersenspinsels
overvielen me vaker tijdens de nachtdienst bij Van Gend & Loos. Er viel
bar weinig te zien onderweg en je had
alle tijd om over van alles en nog wat
na te denken. Gewoon wat veel fantasie, denk ik. Al zal ik nooit het niveau
van Edgar Allan Poe bereiken. Mijn
favoriete schrijver van spookverhalen.
Misschien gaf het donker van de nacht
wel de nodige inspiratie voor mijn
bizarre verzinsels. Als kind was ik
vaak bang in het donker, moesten alle
kasten dicht en was ik bevreesd dat er
zoiets als een monster onder mijn bed
lag. Geen idee wat ik mij daarbij voorstelde, maar ik kroop dan diep onder

de dekens en luisterde met kloppend
hart of ik een beweging kon voelen of
een geluid ontwaren.
Zaklantaarn
Zeker bij mij thuis in de Breitnerstraat
in Rotterdam, waar de houten trap
naar de bovenverdieping, waar wij
kinderen sliepen, spontaan kon
kraken. Alsof er iemand naar boven
kwam lopen, wat zeker niet het geval
was. Al had mijn vader nog wel eens
de gewoonte zachtjes de trap op te
sluipen om te kijken of ik niet stiekem
met een zaklantaarn onder de dekens
dat laatste hoofdstuk van Arendsoog
lag te lezen. Of de avonturen van Tom
Sawyer en Huckleberry Finn, de boeken die ik verslond in mijn jeugd.
Natuurlijk maakte je elkaar ook bang.
“Hoorde je dat?” Het was reden genoeg nog wat dieper onder de dekens
te duiken. En niet alleen uit angst,
maar ook omdat het in de winter
bijzonder koud was in de slaapkamer
en het binnen net zo hard vroor als
daarbuiten. Die ijsbloemen op de
ramen zaten ook niet voor niets aan
de binnenkant. En zo’n stijf bevroren
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handdoek die onder de wastafel hing,
kwam ook niet vanzelf. Om over het
ijskoude zeil op de vloer maar niet
te spreken. Zou zo maar een uitwas
van een wel heel boze geest kunnen
wezen, die zo midden in de nacht de
trap liet kraken om even later onder
mijn bed te kruipen. En snel even het
licht aan doen en onder het bed gluren
om mezelf gerust te stellen was net
een brug te ver. Fatalistisch als ik toen
al was, liet ik de narigheid maar over
mij heen komen.
Niet op mijn gemak
Ik was later, als vrachtwagenchauffeur
bij Van Gend & Loos in Rotterdam,
eigenlijk nooit meer echt bang
gedurende mijn nachtdienst. Al waren
er toch wel momenten dat ik me niet

helemaal op mijn gemak voelde.
Vooral na een uur of twee in de nacht,
als de rit nog lang en de wegen leeg
en uitgestorven waren en je gedachten
wat afdwaalden, de radio steeds meer
naar de achtergrond verdween en je
fantasie de vrije loop kreeg, waarbij je
stemming van dat moment de aard van
het verhaal bepaalde.
Vreemd genoeg blijft dat sinistere
gevoel vaak nog een tijdje hangen.
Niet zo prettig, als je bedenkt dat ik na
deze rit en terug in Rotterdam met een
andere wagen een paar heel oude verlaten loodsen in de omgeving moest
bezoeken. Gewapend met een bos
sleutels op weg om een paar karren
met expresgoederen te lossen.
Lees verder op pagina 3.

In de Kerst-logopuzzel van vorige week zijn enkele foutjes geslopen, waardoor oplossen wel héél moeilijk werd. Daarom hebben we de kerst-logopuzzel
verbeterd en wel in deze krant nogmaals geplaatst op de op een na laatste pagina
van de krant!

LET OP: TUSSEN KERST EN OUD EN NIEUW ZIJN WIJ
TELEFONISCH NIET BEREIKBAAR!

Budget uitvaart € 1495,- Uitvaart compleet € 3950,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten, 50 consumpties,

Basis uitvaart
v.a € 2995,-

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

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

Dinsdag 29 september 2020
Dinsdag 22 december 2020
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Nieuwsgierig gemaakt? U bent van harte welkom
Henny Jansen
in de nieuwe showroom of bel voor een geheel
vrijblijvende afspraak bij u thuis. MeubelstoffeerMelding van overlijden derij Miedema en Zn. VOF, Kleiweg 127B, 3051
0800 - 345 67 89
GM Rotterdam. tel. 010-2188876.
24 uur per dag bereikbaar
WWW.CVU.NL
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Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

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.

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.

Hoe de verhuizing
naar nummer 127Binfo@kunstgebittenrotterdam.nl
leidt tot
taboe tot een modieuze blikvanger. Of het nu klasDhr. S. Rondeltap
groei heeft te maken met de uitbreiding van de
siek is in de decoratieve en florale stijl, ongebrui-Kunstgebitten Rotterdam
collectie
meubelstoffen van grote namen als ;
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Utenhagestraat 192-D
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een natuurlijk houtdessin? Onze toekom3083 VV Rotterdam
Kunstgebitten Rotterdam
stige collectie fabric on the wall geeft grote en
Saum und Viebahn. Tevens gaan wij ons uitkleine kamers de nodige uitstraling.” (Binnenkort
breiden met een prachtige collectie fabric on the
verkrijgbaar)
wall. Behang verrijkt met natuurlijke vezels zoals
bijvoorbeeld linnen.
“Maar we vergeten niet waar we echt goed in
zijn’, vult Miedema aan. “ Al drie generaties hou‘’We zijn een bedrijf met een lange historie, maar
den wij ons bezig met het stofferen, renoveren en
gaan met onze tijd mee’’, stelt Miedema. “Fabric
opvullen van uw meubels. Stofferen zit duidelijk
on the wall is een echte must-have in muurontMet
CVU
geeft
u
in de lift. De tijd dat een meubelstuk een enkeltje
werp. Behang is uitgegroeid van een absoluut
klassiekers als
vuilstort kreeg, Uitvaartcentrum
is passé. Uw design Wildzang
de gewenste kleur
Leolux, Gispen, Artifort, Chesterfield,
Harvink
Wildzang
35 of
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investeringen
waar
3075 DS Rotterdam-Zuid
of crematie en
men niet zomaar afstandTvan
doet.”
010
– 466 11 00

krijgt u de uitvaart

JOKE DUBBELT

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

www.kunstgebittenrotterdam.nl

Uw tandprotheticus
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Bel: 010-511 69 15
Ook inboedelopslag en
Geldig van 19
19september t/m
24oktober;
vraag een verkoper in de winkel naar de actievoorwaarden.
t/m 24
oktober; vraag
www.vosverhuizers.nl bezemschoon opleveren

CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto
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
sto
eerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels
stoffeerwerk,
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 127b
135b
3051 GM
Rotterdam
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

Dinsdag 22 december 2020
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Nooit meer bang in de nacht
(vervolg van voorpagina)
Het was een groot donker gat en daar moest ik effe door. Ik
verzamelde wat moed en een liedje fluitend zocht ik in het pikkedonker en op de tast naar dat vermaledijde lichtknopje. Waar
zat dat ding nou? Uitkijken dat ik niet ergens tegen aan botste
of over een lege pallet struikelde. De houten vloer kraakte wat.
Ja hebbes, daar was de knop. Het bleef wat schemerduister met
die paar lampen, maar genoeg licht om veilig te kunnen lossen.
Opgelucht schoof ik de deur van
de loods open en stapte de donkere
laadbak van mijn vrachtwagen in. En
heel gek, ik voel nog die koude rilling
over mijn rug glijden, want terwijl ik
bezig was met het losmaken van de
rolcontainer voelde ik dat iemand naar
mij keek. Ik draaide me om en zag
gelijk dat witte hoofd. Verder niks, alleen dat hoofd een beetje opzij van de
vrachtwagen. Een moment verstijfde
ik van schrik. Een beetje raar kaal
hoofd keek me aan en mijn hart klopte
in mijn keel, terwijl ik voorzichtig een
paar stappen naar voren deed. Het in
verhouding wat grote hoofd bleek aan
het lijf van een klein oud mannetje te
zitten, die met zijn gezicht net boven
de vloer van mijn laadbak uitkwam.
De loods stond op een afgesloten
terrein, dus er zou niemand aanwezig
moeten kunnen zijn. De man stond
met zijn handen op zijn rug naar binnen te staren, maar zei niks. Daarom
vroeg ik maar met schorre stem wat ie

kwam doen. “Alleen maar kijken”, zei
hij, draaide zich om en liep hard weg.
Een soort dwerg die over het spoor
sprong en in de bosjes verdween. Mij
min of meer verbijsterd achterlatend.
Ik moest effe bijkomen, maar ook verder. Ik loste de handel, sloot de boel
af en was blij dat ik weer in de wagen
zat. Op naar Schiedam.
Zware metalen branddeur
Eigenlijk was het dezelfde gang van
zaken en handelingen als in Vlaardingen, maar net toen ik de erg zware
metalen branddeur in het kantoor
wilde openen hoorde ik een stem in de
loods. Ik schrok me een ongeluk. Wat
nou weer. Besluiteloos bleef ik staan
luisteren.
Wat zegt ie nou? Maar hij was niet te
verstaan door die dikke stalen deur,
terwijl ik het geluid ook wat vreemd
vond klinken. Net of ie wat hol was
en monotoon van aard. En gaf er nou
iemand antwoord?

Met mijn oor tegen de deur probeerde
ik te ontcijferen waar ze het over hadden. Maar ik kwam er niet uit. Buiten
waren alle deuren gesloten en ook op
deze branddeur zat een flink slot. Zou
ik de politie bellen? Of de spoorwegrecherche die hier eigenlijk over gaat.
Maar ik verman me. Gewoon die deur
open trekken en maar zien wat er van
komt. Ik ben moe en wil naar huis.
Aan de grond genageld
Moeizaam trok ik de deur open en net
voor ik naar binnen stapte, ontwaarde
ik halverwege de donkere loods een
lange witte gedaante die zachtjes
heen en weer bewoog. Voor de derde
keer die ochtend schrik ik me kapot.
De stem klonk nu harder, met dat
holle geluid. Ik stond als aan de grond
genageld. Eigenlijk wilde ik hard weg
rennen, maar ergens was ik ook erg
benieuwd waar ik nu naar keek. Dit
waren heel oude loodsen en wie weet
wat voor verschrikkelijke gebeurtenissen hier in het verleden hadden plaats
gevonden. Welke misstanden hadden
zich hier wellicht ooit voorgedaan?
Dood en verderf waarde misschien
wel rond. Ik noem maar een zijstraat.
Wist ik veel. Ik was ook maar een
eenvoudige ziel wat dergelijke zaken
betreft. De witte gedaante bewoog
nauwelijks, maar torende toch vrij
hoog boven mij uit. Ineens schoot

Nachtdienst bij Van Gend & Loos

door mij heen dat ik het licht aan
moest doen, maar waar was die knop
nou ook alweer. O ja, achter die plakkast met de briefjes met nummers van
alle regio’s in Nederland.
Verstijfd van angst
Ach, hoe kan je verbeelding met het
verstand op de loop gaan. Hoe logisch
de verklaring voor het verschijnsel dat
ik dacht waar te nemen? Niettemin
voel ik achteraf nog de schrik van
het eerste moment bij de aanblik van
die gedaante. Met mijn hart kloppend
in de keel was ik een moment totaal
verstijfd van angst. Maar geen paniek,
nee, eerder wat nieuwsgierig naar dat
verschijnsel. Loerde er nou gevaar of
werd ik uitgedaagd?
Welgemoed opende ik, onderwijl een

vrolijk liedje neuriënd, de deur van
de loods en loste mijn karren. Daarna
sloot ik de deur en na de radio uit
gedaan te hebben die voor de stemmen
in de loods hadden gezorgd, schoof ik
de zware branddeur op zijn plaats. Het
licht en het kantoor uit en de deur op
slot. Na ook het hek weer dicht gedaan
te hebben en met de sleutel afgesloten,
stapte ik fluitend in de wagen. Het
weekend stond voor de deur.
Nee, ik zou me nooit meer gek laten
maken door een bos touw die aan een
haak in de loods hing. Echt niet. Dat
was zeker.
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

CCtje Van de dingen die veranderen

c foto burosolo.nl

Van de week was ik weer eens eventjes in Mokum. De voorbereidingen op onze film zijn nog altijd in volle gang en ijs en weder
dienende gaat het allemaal gewoon door. Al is dat nou juist het
fnuikende van deze tijd, je kunt eigenlijk niet plannen, want je
weet niet wat er nog allemaal kan gaan gebeuren. Maar je móet
wel plannen en afspraken maken, vliegtickets, hotelreserveringen, afspraken wat de set betreft enzovoorts, en maar hopen op
geluk.

Cox Column

Dus nu was ik weer in Mokum zoals
gezegd, om kleding door te passen.
Dat vond plaats in een van die oude
gebouwen die anders leeg zouden
staan, op de gevel prijkte de naam van
een reeds lang vergeten drukkerij, en
waar handige jongens ‘studio’s’ in hebben geschapen, bevolkt door jongelui,
ja voor mij zijn het natuurlijk allemaal
jonge jongens en meiden, die bezig zijn
met film. In de bijna zestig jaar dat ik
nou in het vak meeloop, is dat ongeveer
twintig keer zo professioneel geworden. In mijn geval viel ik in handen van
een aantal kwieke meiden die de kleding voor mij hadden uitgezocht. Dus
ik passen. Onze beoogde cameraman
maakte van de gelegenheid gebruik er
meteen shots van te schieten om die later, zoals hij zei, “op een groot scherm
in een bioscoop te bekijken, want dan
zie je pas of het goed is.” Zoals ik zei,
heel professioneel allemaal. Ik mag

van de film in kwestie op straffe van
de verschrikkelijkste tuchtigingen nog
niets verklappen, maar rekent u er maar
op dat we er iets leuks van gaan maken.
Iets heel anders leuks overkwam mij
een aantal dagen daarvoor. Ik werd gebeld door twee knapen die bezig waren
met een ‘podcast’. Ik heb begrepen dat
dat een soortement hoorspel is, maar
dan op internet. Zij waren bezig met
een documentaire over Rob Touber,
eind jaren zestig en begin zeventig
een grensverleggende TV-regisseur.
Hij was een van de eersten, samen
met bijvoorbeeld Bob Rooyens, die de
televisie een beetje spannend maakten
met voor die tijd nieuwe technieken. Het was ook de begintijd van
de kleurentelevisie. Ik heb jaren met
Touber gewerkt dus ik kon hen wel
helpen. In die tijd werkte je nog met
echte orkesten, dat is nu allemaal te

duur, anders verdienen de miljardairs
aan de top er niet genoeg aan, en dan
zongen wij onze liedjes in, en namen
dat op op een cassetterecorder om
thuis de playback te oefenen. Ik had
dus op zolder een grote koffer vol met
cassettes en bandjes, maar die had ik
een paar jaar geleden meegegeven aan
de onvolprezen Roland Vonk van Radio
Rijnmond, ik dacht, wat moet ik er mee
en hij heeft er misschien iets aan. Mijn
podcastmannen hebben die bandjes
van hem mee gekregen en terwijl ze
mij interviewden lieten zij mij tal van
opnamen horen, en, beste mensen, dat
viel helemaal niet tegen, om niet te
zeggen dat het heel goed was. Weet u
wie er bijvoorbeeld ook te horen was?
Frans Vrolijk, herinnert u zich die nog?
Prachtige arrangementen van Ruud Bos
en Rogier van Otterloo, het was een
feest om aan te horen.
En opeens herinnerde ik mij dat, bij
een bepaalde show, dat de enige keer
was dat ik met Corrie van Gorp heb
gewerkt. Zij zat in het showballet, maar
het was toen al duidelijk dat zij een
groot komisch talent was, dat echt niet
in het ballet zou blijven hangen. Nou,
dat hebben we allemaal meegemaakt.
Zij ruste in vrede.

Gerard en Corrie

Wat Radio Rijnmond betreft nog dit:
als ik ’s nachts laat naar bed ga, en
denk, nog even naar het nieuws luisteren, dan hoor je: “Het nieuws staat
op onze EP”, en om mijn woede te
vergroten zegt de stem ook nog: “Wij
zijn er bij!” En dan denk ik, in mijn
kussen bijtend: “Jullie zijn er helemaal
niet bij! Jullie liggen ergens tussen de
klamme lappen te stinken!”
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010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.
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www.venrooytandtechniek.nl

Wij zijn er om u te helpen

We regelen
iedere uitvaart
met zorg en respect
Een perfecte uitvaart wordt vaak bepaald door
de kleine details. Door aandacht en kennis van
zaken. Door rust en planning.
Met een historie van 85 jaar weten de mensen
van Van der Kraan als geen ander, dat een
uitvaart moet worden omringd met
zorg en respect.

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Wij zijn nu ook te
vinden op LinkedIn

De Oud
Volg ons ook!
linkedin.com/company/de-oud-rotterdammer

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

www.uzk.nl

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15
�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

van 799.inruil oude tv € 200

PRIJS NA INRUIL

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

www.seniorenhulp.com

Wij kijken terug op een jaar met veel uitdaging
maar vooral ook een jaar met aandacht voor elkaar.
We wensen u fijne feestdagen en een gezond 2021.

Bekijk hoe Franciscus medewerkers 2020 hebben beleefd:
www.franciscus.nl/achterhetmasker

van 1499.-

van 1499.-

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Nr. 231

Noors kerkje geliefd als trouwlocatie
Op de foto van ‘Ken je dit nog’ nr. 231 werd enthousiast gereageerd. Velen hebben
sympathie voor en leuke herinneringen aan het Noorse kerkje aan de Westzeedijk
dat staat afgebeeld. Opvallend veel mensen lieten weten er te zijn getrouwd of
naar de kerstmarkt te zijn geweest. Leest u maar!
Jannie van Middelkoop: “Ja, natuurlijk, het
Noorse kerkje aan de Westzeedijk, bij een van de
ingangen van het Park. Ben er in vele jaren ontelbaar veel keren langs geﬁetst. En op een snikhete
dag in augustus, vele jaren geleden, trouwde een
van mijn twee jongste zusjes er. Ook de heerlijke
kerstmarkten waren (en zijn?) altijd heel sfeervol
met typisch Noorse kerstspulletjes. Het staat er
nog steeds in dezelfde volle glorie!”
Marianne Kentie: “Dit is het Noorse Zeemanskerkje aan de Westzeedijk. Op 6 mei 1970 ben ik
daar getrouwd, inmiddels 50 jaar geleden. Het is
een schitterend intiem kerkje waar je met ongeveer 100 mensen een prachtige trouwceremonie
kunt beleven. De dominee heette Huting en wij
hadden toen een organist Aad Verhoeven, die
vroeger bij mij in de klas op de mulo had gezeten
en later beroemd is geworden! Achter het kerkje
kun je in het park schitterende foto’s maken. Nu
ga ik altijd tegen kerstmis ernaar toe voor de
gezellige kerstmarkt. Dit schattige kerkje is zeker
een bezoek waard.”
Joop Dahlhuis: “Dit is het Noorse zeemanskerk
aan de Westzeedijk tegenover het Erasmus MC.
Ben er vroeger wel eens binnen geweest om te
kijken uit nieuwsgierigheid. Leuk gebouwd,
geheel van hout met veel houtsnijwerk.”
Ger van Heest: “Dat is het Noorse zeemanskerkje,
dat staat (stond?) in het park bij de Euromast. Heb
er oppervlakkige herinneringen aan. In de Euromast op de achtergrond heb ik een keer overnacht
met storm, de lampen gingen heen en weer.”

Gré Velthoven-Kosten: “Dit herken ik heel goed.
Het is het Noorse zeemanskerkje aan de Westzeedijk. Mijn vader en onze tweede moeder zijn daar
in 1951 getrouwd. Veel weet ik er niet van, want
ik was drie jaar, maar op één van de trouwfoto’s
staan ze voor dit kerkje, in trouwkostuum. Het
kerkje is gebouwd rond 1890 en bedoeld als ontmoetingscentrum voor de Noorse zeelieden, die
anders de kroegen indoken of naar de rosse buurt
gingen. Het is nu een rijksmonument.”
Peter en Elly van Houdt: “Wij hebben er zeker
een bijzondere herinnering aan. Op 12 oktober
1973 is door kapelaan Van der Plas in het Noorse
kerkje ons kerkelijk huwelijk ingezegend. Wij
vonden een klein kerkje leuker, intiemer dan
de grote parochiekerk waar wij toen deel van
uitmaakten. Ons feest was op Rotterdam Zuid en
omdat kennissen van ons niet door de tunnel durfden, heeft een van mijn broers ‘s morgens zijn
auto op het terrein van dat kerkje geparkeerd om
hen na de de kerk over de brug naar het feest te
brengen. Mijn broers kregen in het kerkje te horen dat er nog 100 gulden betaald moest worden
anders ging de dienst niet door. Pinnen kon toen
nog niet. Alsnog betaald en gelijk gevraagd of het
halletje leeggehaald kon worden, want dat stond
nog vol met dozen! Een van mijn broers hebben
we gevraagd te ﬁlmen, maar dat is hij toen vergeten. Dus helaas geen (super 8)ﬁlmpje van deze
dag, maar wel leuke foto’s. Wij hebben dit jaar
onze 47e trouwdag mogen vieren! De afgelopen
jaren zijn we nog enkele keren terug geweest naar
het kerkje voor de Kerstmarkt.”

Ken je dit nog?

Nr. 233

Ken je dit nog? Een plaatje van twee bekende mensen in het Rotterdamse. U kent ze vast ook wel. Weet
u bij welke gelegenheid zich dit afspeelde? Heeft u bijzondere herinneringen aan één van beide heren,
die trouwens allebei fans van onze krant zijn? Laat het ons weten, zodat we het met elkaar kunnen delen.
Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar: Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groot
formaat bekijken.

Ruud Kuipers: “In 1888 kregen de Noorse zeelui
een eigen lokaal aan de Leuvehaven, eigenlijk meer een leeszaal. Ook zeelui uit andere
landen waren er welkom en zo werd het lokaal
al gauw te klein en verhuisden ze in 1910 naar
de Boompjes. Maar dat was na enkele jaren een
bouwval geworden en ze kwamen uiteindelijk
aan de Westzeedijk terecht. Bij de ingang van
het park, vlakbij de Euromast, werd in 1914 Den
Norske Sjomanskirke, de Noorse Zeemanskerk,
gebouwd, die sinds 1999 een rijksmonument
is. Het is ook het grootste houten gebouw van
Nederland en het is werkelijk een prachtige kerk.
Van de vele zeemanskerken in Rotterdam vind ik
dit wel de mooiste.”

Noorse vlag zien wapperen, moet ik altijd even
met weemoed aan vroeger denken.”

G. Schimmer: “Ik heb een mooie herinnering aan
de tijd dat ik kind was in de jaren 30. Wij gingen
geregeld vanuit de Gijsingstraat in het Nieuwe
Westen met mijn moeder, broer en zus naar het
park bij de Euromast. Midden in dit park was een
grote weide waar we konden spelen. Het Noorse
kerkje stond bij de ingang van het park. Als we
het park verlieten, stond daar altijd een prachtige
ijskar met van die mooie glimmende koperen
deksels en we kregen dan een ijsje van één cent.”

Frans en Rick Erkens: “Toen wij dit plaatje 231
zagen kwamen er wel wat herinneringen naar boven. Op 31 augustus 1965 zijn wij overgetrouwd
in dit Noorse kerkje door ds Oberman. Op de
foto’s zie je ons voor de ingang van het kerkje. U
kunt begrijpen dat wij blij verrast waren door de
aanblik van het prachtige kerkje aan de Westzeedijk. Op dit moment hebben wij vier kinderen,
elf kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind.
Zijn nog steeds gezond en genieten van elke dag,
ondanks het virus.”

Inger Soomers: “Dit is de Noorse zeemanskerk
op het Droogleever Fortuynplein of, wat de
meeste mensen zeggen, aan de Westzeedijk.
Een heel mooie intieme kerk binnen met Noorse
muurschilderingen. Er hangt echt een Noorse
sfeer. Het is er heel huiselijk en in november is
er kerstmarkt waar je kan genieten van Noorse
wafels met jam of gebak bij de kofﬁe. Of lootjes
kopen en wat winnen. Noorse hebbedingen kopen
of zelfgebreide of -gemaakte artikelen waaronder
sokken gebreid van Noorse sokkenwol. Die werden jaren geleden ook door ons moeder, Gjertrud
Naasstad gebreid. Zij is in 1946 naar Nederland
gekomen en in 1989 overleden, maar destijds
ging zij op donderdagmiddag naar de dameshandwerkclub. Heerlijk Noors praten met de dames.
Zelf heb ik er met mijn zus een cursus Noors
gevolgd in de kerk. En in 2003 is in deze Noorse
kerk onze nicht Yvette met Mark in het huwelijk
getreden. Voor ons ook weer heel bijzonder. Het
is echt de moeite waard er eens, als de kerk open
is, een bezoekje te brengen. En als wij op de
Westzeedijk langs de Noorse kerk rijden en de

Kees Verhulst: “Foto nr. 231 is zeker het meest
opvallende gebouw aan de Westzeedijk: de Noorse kerk. Gebouwd in 1914 met geheel Noorse
materialen en Noorse bouwvakkers. Vooral de
huidige generatie zal niet weten dat de plek niet
de originele is van 1914. Toen het tracé van de te
maken Maastunnel bekend was, bleek de Noorse
kerk “in de weg te liggen”. Omdat het bouwwerk geheel van hout was opgetrokken, werd het
bouwwerk van de fundatie losgemaakt en ‘opgeschoven’ naar de huidige plaats. Ongetwijfeld met
de middelen van toen een gigantisch karwei.”

Nelleke Dubel: “Dit jaar ben ik, na bijna 50 jaar
werken als verpleegkundige in diverse ziekenhuizen, met pensioen gegaan. Van januari 1986 tot
mei 2018 werkte ik op de polikliniek orthopedie
van het Dijkzigt ziekenhuis/Erasmus MC. Al
die jaren had ik een kantoor dat uitkeek op het
Noorse kerkje. Op weg naar of van mijn werk
kwam ik er dagelijks twee keer langs, hoe ik ook
naar mijn werk kwam. Ik had, denk ik, al tien jaar
op het Noorse kerkje uitgekeken eer ik voor het
eerst, inderdaad rond kerst voor de kerstmarkt, er
naartoe ben gegaan. Het Noorse kerkje hoorde al
die jaren gewoon bij mijn werk. Na de verhuizing
van alle afdelingen naar de nieuwbouw van het
Erasmus MC in mei 2018, heb ik dit uitzicht
dagelijks gemist.”
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VERHUIZINGEN
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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

Beste klant

Helaas zijn wij nu gesloten,
we zien u graag weer vanaf 19 januari 2021

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,Driemanssteeweg 68-072
3084 CB Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Wij wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2021

Schoonheid in Gedenktekens

ook
zaterdag
geopend!

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
Met dit kerstnummer ronden we het
derde jaar af dat wij u mogen informeren over allerlei ﬁnancieel/juridische
zaken die bij het ouder worden op uw
pad komen. We proberen naast informatie ook een inkijkje te geven in waar wij
iedere dag mee bezig zijn. Soms zijn dat
grappige en lieve gebeurtenissen, soms
onbedoeld verdriet en soms een ordinaire ruzie over geld of de spreekwoordelijke klok van oma. Er zijn keren dat
de erfgenamen hun poot stijf houden of
ze willen het onmogelijke, maar gelukkig zijn er ook afwikkelingen waarbij
de erfgenamen soepel en meegaand
zijn. Aan ons de dankbare taak tussen
al die meningen zo te laveren dat de
nalatenschap op een nette manier wordt
afgewikkeld en dat de erven krijgen wat
hen toekomt. Niet dat ze daar altijd blij
mee zijn, want als de verwachtingen te
hoog gespannen waren, kun je alleen
maar teleurstelling ontmoeten.
Ook in ons werk hebben corona en
de maatregelen om besmettingen te
voorkomen effect gehad. Het virus
wakkerde bij velen de urgentie aan iets
te regelen, maar angst voor besmetting hield sommigen toch tegen. Een
afspraak met ons maken werd daarom
wel eens uitgesteld, maar de afwikkeling van nalatenschappen heeft er niet
onder te lijden gehad.
Wij wensen u in deze vervreemdende
tijden hoe dan ook een prettige kerst en
alle goeds voor komend jaar. En vooral
veel gezondheid. En als u volgend jaar
eens vragen heeft, maak dan eens een
afspraak of bel of mail ons!

Dinsdag 22 december 2020
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Pleegkind en de erfenis
Toen ik na mijn scheiding
trouwde met mijn tweede
echtgenote kwam ook haar
zoontje bij mij/ons wonen. De
vader van dit jongetje was
volledig uit beeld en ik heb
al die jaren voor het kind
gezorgd en beschouw hem
volledig als mijn eigen zoon.
Inmiddels ben ik ook van mijn
tweede vrouw (de moeder
van mijn pleegzoon) gescheiden. Uit mijn eerste huwelijk
heb ik twee andere kinderen,
die bij hun moeder zijn gaan
wonen en waar ik geen contact meer mee heb. Nu wil
ik graag dat mijn pleegzoon
van mij erft. Moet ik dan een
testament opmaken en hoe
zit het met de erfbelasting?
In de eerste plaats hebben we te
maken met de vraag of de zoon, die
u uw pleegkind noemt, dit inderdaad
ook is. Een pleegkind is een kind dat
geen eigen kind is, wel tot het gezin
behoort en dat men opvoedt en on-

Meer spaargeld vrij
De hoge belasting in box 3 is voor
velen al jaren een doorn in het oog.
Gelukkig is de hefﬁng de laatste jaren
wat naar beneden bijgesteld, maar
nog steeds is het ﬁctief rendement hoger dan menig spaarder van de bank
ontvangt. In 2021 wordt het weer
iets gunstiger, doordat de vrijstelling
in box 3 toeneemt naar € 50.000 per
persoon. Helaas stijgt de bovengrens
van de eerste schijf, waarin het laagste tarief geldt, vrijwel niet.
Eindejaars schenken
De vrijstelling schenkbelasting is
voor kinderen dit jaar € 5515. Voor
kinderen tussen de 18 en 40 jaar
zijn er twee extra vrijstellingen die
eenmalig gebruikt kunnen worden.
Er is de grote schenking van € 26.457
en als de schenking bedoeld is om
een dure opleiding te volgen die tot
een beroep leidt zelfs € 55.114. Is
de schenking voor de eigen woning
bedoeld (aankoop, onderhoud of
verbetering, voor de aﬂossing hypotheek of afkoop erfpacht, dan is er,
ongeacht de relatie, de jubelton van €
103.643 in 2020. Volgend jaar gelden
iets hogere bedragen en zijn nieuwe
jaarlijkse schenkingen weer mogelijk

derhoudt als een eigen kind. De zoon
die u uw pleegkind noemt, zou in elk
geval gedurende uw huwelijk met uw
tweede vrouw ook een stiefkind van u
zijn. Juridisch (voor het erfrecht) blijft
het kind na uw echtscheiding ook uw
stiefkind. Voor de Successiewet, dus
voor de erfbelasting, ligt dit enigszins
anders.
Voor wat het erfrecht betreft: Zowel
stief- als pleegkinderen worden niet
gezien als eigen kinderen en zij erven

vanaf 1 januari 2021. Zie ook de
bespaartips.
Een moment rust
Nadat iemand is overleden hoeft u
niet direct een uitvaartondernemer
te bellen. Ziet u een overlijden
aankomen, dan kan het zinvol zijn
eerst eens rustig bij verschillende ondernemers naar de prijzen te vragen.
Is het overlijden onverwacht, neem
dan eerst de tijd het verlies te laten
doordringen en neem pas in de loop
van de dag contact met de uitvaartonderneming op wanneer u weer een
beetje helder kunt denken.
Voor een beetje meer
Bent u in de gelukkige omstandigheid
dat u over meer vermogen (inclusief
woning) beschikt dan € 500.000, dan
is het zinvol goed de verschillende
mogelijkheden te gebruiken die de
wet en het testament bieden om erf-

dan ook niet automatisch van u. Om
uw stief- en/of pleegzoon als enige
te laten erven, moet u tenminste twee
dingen regelen in uw testament: u
moet uw eigen kinderen onterven ten
gunste van de stiefzoon. De onterfde
kinderen kunnen dan wel een beroep
doen op hun legitieme portie, maar
uw stiefzoon erft de rest.
Voor de erfbelasting: In deze wet
worden stief- en pleegkinderen onder
voorwaarden gelijkgetrokken met
eigen kinderen. Omdat de relatie met

belasting te besparen. Met een mooi
woord heet dat estate planning. Nu
nadenken over later kan veel erfbelasting besparen zonder dat het veel
moeite of kosten met zich meebrengt.
Akto denkt graag met u mee.
Niet goed gerepareerd
Heeft u een bedrijf opdracht gegeven
iets te repareren en bent u niet
tevreden, dan heeft u rechten. Merkt
u tijdens de uitvoering van het werk
afwijkingen, meld die dan direct.
Controleer bij opleveren of afhalen of
dat wat moest gebeuren, ook echt is
gebeurd en maak afspraken bij afwijkingen. Merkt u dat iets niet goed is
gedaan, meld dan binnen twee maanden de klacht; de ondernemer moet
dit dan herstellen. Na die periode
moet u zelf een deel van de schade
dragen. U heeft minder rechten wanneer voor reparatie gewaarschuwd is
dat volledig herstel niet mogelijk is.

de moeder van uw stiefkind door
echtscheiding is geëindigd, kwaliﬁceert uw zoon vanuit zijn hoedanigheid van stiefkind echter niet langer
als eigen kind voor de erfbelasting.
Dat zou anders zijn geweest wanneer
zijn moeder zou zijn overleden. Uw
stiefzoon kan dus wel van u erven
via het testament, maar betaalt dan
wel het hoge tarief erfbelasting en
heeft maar een kleine vrijstelling
van € 2.244 in 2021. Maar omdat uw
zoon mogelijk aan te merken is als
een pleegkind, kan hij waarschijnlijk
toch van de vrijstelling en het lagere
tarief voor de erfbelasting van een
kind genieten. Pleegkinderen zijn
volgens de Successiewet: “ ….zij die
vóór hun 21e jaar dan wel het tijdstip
waarop zij vóór die leeftijd getrouwd
zijn, gedurende ten minste vijf jaren
uitsluitend door de pleegouder – of
door deze pleegouder samen met zijn/
haar echtgenoot – als een eigen kind
zijn onderhouden en opgevoed.”
Ons inziens voldoet uw pleegzoon
aan die eis en kan hij, nadat hij als
erfgenaam is opgenomen in uw testament, als ‘eigen’ kind erven, inclusief
de gunstige vrijstelling en tarieven
erfbelasting.

Geldige decemberzegels De
waarde van de decemberzegels is
€ 0,86. Op een brief tot 20 gram
moet vanaf 2021 een postzegel van
€ 0,96; 10 cent meer. Om de decemberzegels te kunnen gebruiken
na 6 januari a.s. moet u dus een
postzegel van 10 cent bijplakken.
Zo blijven decemberzegels niet
ongebruikt liggen.
Extra vrijstelling in 2021
Schenken in 2021 wordt iets
aantrekkelijker. Bij de behandeling
van de begroting 2021 heeft de
Tweede Kamer besloten dat vanwege corona de jaarlijkse vrijstelling schenkbelasting voor kinderen
en derden van 2021 € 1000 hoger
zal zijn dan gepland. De aangekondigde vrijstelling voor kinderen
wordt in 2021 dus geen € 5604,
maar € 6604 en de vrijstelling voor
alle anderen wordt verhoogd van €
2244 naar € 3244. Deze verhoging
zal alleen gelden voor 2021.
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SAMEN WONEN IS

MET VRIENDEN WONEN
Start nu een woongroep
in Rotterdam!

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

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

HET AARDAPPELPAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Fijne Feestdagen
en een
Gelukkig Nieuwjaar

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

In de hele regio Zuid-Holland

Bel 0180-820244

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

* Schoonmaken bedrijfspanden.
SOR HEEFT DÉ LOCATIE VOOR UW WOONGROEP
IN ROTTERDAM OMMOORD

Kans maken op deze unieke locatie voor
uw woongroep? Ga naar: sor.nl/woongroep

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

‘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
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De heer is mijn herder... (kerstverhaal)
Zomer en winter, van ‘s morgens vroeg tot zonsondergang, was
ik vroeger op straat te vinden. Met een korte onderbreking voor
eten en schoolbezoek. Binnen spelen wilde ik ook wel, maar
daar was geen plaats voor. Bovendien was er weinig tot niets te
beleven. Mijn vrienden waren immers allemaal buiten. Als ik al
binnenshuis verbleef, werd ik vaak het huis uit gemieterd, omdat
mijn ouders rust aan hun hoofd wilden hebben.
Om binnen te spelen met wat vriendjes, had je ruimte nodig. In mijn buurt
kwamen daar weinig huizen voor in
aanmerking. Als je er al in slaagde
ergens binnen te dringen, hield dat
meestal in dat je, onder scherp toeziend oog van de vrouw des huizes,
op de vloer van de huiskamer een
klein spelletje kon doen. Spelletjes
als Hengelsport, Hoedje Wip en Mens
Erger Je Niet.
Toneeluitvoering
Een andere geliefde bezigheid binnenshuis, was het maken van werkstukken voor de jaarlijkse tentoonstelling op school. Zo’n werkstuk maken,
deed je samen met een paar klasgenoten. Met vriend Joop heb ik ooit een
vliegtuig en een schip ingeleverd.
Waar we echter het meest plezier aan
beleefden, was het oefenen voor de
toneeluitvoering op school. Voor de
kerstviering, direct voorafgaand aan
de start van de kerstvakantie, werd
iedere klas gevraagd naar eigen idee
een toneelstukje te bedenken en dit
tijdens de viering op te voeren.
Voor het oefenen waren we aangewezen op een woning met veel ruimte.
Joops ouders hadden een ‘eengezinswoning’: een zelfstandige woning
die geacht werd een doorsneegezin te
kunnen herbergen.
De vader van Joop was leraar en zijn
moeder maakte deel uit van een amateurtoneelgezelschap. Beiden waren
altijd volop bereid onze creativiteit te
stimuleren en hun huis daarvoor open
te stellen.
Op de zolderverdieping van het pand
konden we volledig onze gang gaan.
We mochten de hele zolder als het

ware verbouwen en alle spullen en
kleding, die daar lagen opgeslagen,
naar eigen inzicht gebruiken.
De toneelstukken, althans wat daarvoor moest doorgaan, regisseerden
we zelf. De oefensessies eindigden in
de regel in een gigantische puinhoop.
De kleding van Joops ouders, met
inbegrip van de lingerie van de vrouw
des huizes, lag over de hele zolder
verspreid.
De moeder van Joop, een schat van
een mens, zag het allemaal met een
glimlach aan. Ze moet veel geduld
met ons hebben gehad, want het kwam
nooit voor dat het toneelgezelschap
een gesloten deur bij haar vond.
Stichtelijk stuk
Een keer heb ik de regie volledig in
eigen handen genomen. Geïnspireerd
door mijn vrome ouders en de eindeloze Bijbelse teksten, die ik jarenlang
van hen over mijn hoofd uitgestort had
gekregen, regisseerde ik het toneelstuk
“De Heer is mijn Herder”. Gezien het
moment van opvoering: de kerstviering, vond ik het wel op zijn plaats
met een stichtelijk stuk op de proppen
te komen. Iets waar de kinderen, zo
vlak voor de vakantie, christelijke
moed uit konden putten. Tenslotte
werd er op mijn openbare school
niet noemenswaardig veel aandacht
besteed aan het doen en laten van de
Heer. Het stuk moest kort en krachtig
zijn. Om verzekerd te zijn van de
juiste toonzetting, had ik mezelf de
hoofdrol toebedeeld.
Hutkoffer
Het idee voor dit drama was in mij opgekomen, doordat ik op Joops zolder
een fors, blauw dekzeil en een grote

Het Kerstspel wordt dezer dagen nog in kerken en scholen opgevoerd. Of dat in coronatijd nog overal kan, is de vraag

hutkoffer had aangetroffen. Voorts had
ik er een oude, lange, groene jas en
een flinke stok gevonden. Met die attributen voor ogen, kwam de gedachte
aan Mattheüs 8:23-27 in mij op. Het
beeld van Jezus, die zonder vrees over
het Meer van Galilea struinde, terwijl
zijn leerlingen, gezeten in een bootje,
zijn schreden angstvallig volgden.
Dat zeil kon mooi een wateroppervlak
voorstellen en de hutkoffer, een boot.
Ik bedacht dat op iedere hoek van
het zeil, een van de acteurs plaats
zou moeten nemen om het zeil op en
neer te bewegen. Hierdoor zou het
beeld van een soort golfslag ontstaan.
Gelijktijdig zouden deze spelers de
longen uit hun lijf moeten blazen om
een straffe wind te simuleren.
Verder bedacht ik, dat de rest van het
gezelschap zoveel mogelijk plaats zou
moeten nemen in de hutkoffer. Aldus
Jezus’ discipelen voorstellende. Zij die
niet meer in de boot pasten, moesten
zich maar aan de randen van het zeil
opstellen en uit alle macht meehelpen
blazen en rukken aan het zeil.
Terwijl ik, als de Goede Herder, ten
tonele zou verschijnen en onver-

Het Kerstspel is vaak een bron van vermaak. Bij Bert Plomp was het dat zeker...

schrokken het meer betreden, was
het mijn idee de opvarenden uit luide
borst psalm 23: “De Heer is mijn
Herder” te laten zingen.
Onder het gezang zou ik vastberaden
op de boot afstevenen en de angstige
discipelen toeroepen: “Rustig maar,
ik ben het, jullie hoeven niet bang te
zijn.”
Direct na de uitspraak van deze
zalvende tekst, zou het doek moeten
vallen.
Sint
Tijdens de finale uitvoering, op
weg naar de boot, heb ik nog even
met het idee gespeeld het publiek,
inclusief mijn toneelgezelschap, op
het verkeerde been te zetten. Door de
schepelingen toe te roepen: “Wees
maar gerust mijn kind, ik ben de goede
Sint.” Daar zag ik toch maar vanaf. Ik
wilde, zo vlak voor de viering van Zijn
verjaardag, niet de toorn van de Heer
op mijn hals halen door publiekelijk
de spot met Hem te drijven.
Met opgeheven hoofd liep ik op
de boot af. De spanning onder de
toeschouwers was om te snijden. Luid
toegezongen door mijn discipelen met
“De Heer is mijn Herder”, merkte ik
dat ik voor het eerst in mijn leven te
kampen had met een erectie. Ik was
pas 12 jaar. Gelukkig had ik een ruim
zittende, lange jas aan.
Klucht
Toen ik vlak bij de boot was aangekomen en mij tot de discipelen wendde
met de troostende woorden: “Rustig
maar, ik ben het”, werd ik in mijn
voordracht hinderlijk onderbroken
door ferme scheten die over het Meer
van Galilea schalden. Deze ruften
kwamen uit de hoek van de windmakers. Kennelijk had het naar buiten
persen van lucht, een aantal blazers
parten gespeeld. Lucht van een inferieure kwaliteit had een ander ventiel
gezocht en gevonden. De atmosfeer
was bedorven. Zowel qua ambiance

als qua geur.
De gespannen stemming in de zaal
sloeg direct om in buldergelach. De
menigte achter mij, lag krom van het
lachen. Ik wist niet hoe gauw ik achter
de coulissen moest verdwijnen. Van
mijn eerste erectie was niets meer te
bespeuren.
Terwijl ik uit het zicht was verdwenen,
hield het lachen in de zaal aan en ging
ten slotte over in een luid applaus.
Mijn tijdelijk aangenomen naam werd
luid gescandeerd.
Toen ik me weer op het toneel
waagde, was een staande ovatie mijn
deel. In mijn kruis voelde ik toen ook
weer iets opstaan.
Wat de opvoering van een indrukwekkend drama had moeten worden,
draaide uit op een vertoning van een
platvloerse klucht.

Vroom
Jaren later, toen mijn broer Charles en
ik mijn ouders boven het hoofd waren
gegroeid, zongen mijn ouders met z’n
tweeën nog wel eens heel vroom “De
Heer is mijn Herder.” Direct na deze
aanhef zongen wij dan: “Dat helpt je
geen stap verder.”
Bert Plomp
albertplomp@gmail.com
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ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD - Door de lens van Hartog.

Concept Uitvaart
010 - 419 08 72

OP
Nu TE KO
naf €24,95

va

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

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

5

voor €9,9

Bijvoorbeeld:

Basis
Compleet
€ 2.565,-- € 3.345,--

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:

Voor onze overige concepten
of voor vrijblijvende informatie:

Deel 1 en/of 2 kunt u via

info@deoudrotterdammer.nl bestellen
excl. verzendkosten

www.conceptuitvaart.nl
Of bestel via de website:

Bewaar deze advertentie
bij uw verzekeringsdocumenten.

www.deoudrotterdammer.nl

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

CU

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
rkeren!
ratis pa
g
:
p
o
t
Le

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

De Oud
wenst u
Prettige feestdagen
& een gezond 2021
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Fietsen met houten blokken op trappers
Toen ik uit de autoped groeide en die nog in voldoende conditie was om roze geschilderd te worden, zodat mijn zusje ervan gebruik kon maken, ging mijn vader fietsen voor ons assembleren.
Eerst kreeg mijn broer er een. Dat wil zeggen: papa kocht een oude fiets in slechte staat, hing hem
aan haken onder het balkon van de bovenburen en demonteerde en lakte en herbouwde het tot een
alleszins mooi geheel waar we graag op wilden rijden.
Ik kreeg er een op de groei, dus met
houten blokken op de trappers, waardoor je net niet hoefde te gaan staan
als je aan het ﬁetsen was; je kon er wel
pijnlijk mee vallen. De mijne werd
zwart, ik mocht de kleurige transfers
(plakplaatjes) voor op het frame zelf
uitzoeken bij de rijwielhandel, zodat
de ﬁets er professioneel uitzag.
Maastunnel
Het leren ﬁetsen was in onze straat
relatief eenvoudig, al stonden er af en
toe al een paar auto’s, speciaal bij Latenstein. Mijn broer kon het zeer snel,
ik was wat bedachtzamer, banger. Hij
nam me mee naar de Maastunnel om
me te leren hoe ik met ﬁets en al op
de roltrap naar beneden en weer naar
boven kon gaan. Amme nooit nie, dat
liet nog wel een jaar op zich wachten.
Fietstochtje
Op 20 juni 1951, een woensdag na
zijn verjaardag, nam hij me mee voor
een ﬁetstochtje naar Dordrecht, want
dat kon ik toch wel, ja natuurlijk.

In Dordrecht aangekomen stelde hij
voor de Moerdijkbrug te bekijken.
Daar nam hij me mee over de brug
en deed ik het zowat in mijn broek
van angst. Terug voor geen goud, dus
zei hij dat we dan maar naar Tilburg
moesten rijden, want daar woonde de
familie van onze vader. Probleem was
dat we alleen twee staven Red Band
laurierdrop bij ons hadden waarvan
we enorme dorst kregen. Bij een
boerderij mochten we water uit de put
drinken. We hadden natuurlijk geen
adres waar de familie woonde, maar
we vonden toevallig een telefooncel
met daarin een boek met namen en ja
hoor, ﬁetsenmaker Van de Put in de
Besterdstraat was gevonden. Wat zou
GPS toch een uitkomst geweest zijn...
Geen telefoon
Onze oom zag wel meteen het bijzondere van onze situatie in, immers
twee kinderen van 11 en 13 jaar op
oude ﬁetsen, 80 kilometer van huis!
Hij wilde onze ma gaan bellen. Wij
hadden geen telefoon. De vraag was,

hebben jullie een winkel in de buurt
waar jullie boodschappen doen? Ja
natuurlijk. Dat was kruidenier Quist,
op de hoek van de Ridderspoorstraat
en de 2e Balsemienstraat. Die werd
gebeld met de vraag of er iemand even
naar ons huis kon gaan om te melden
dat we gevonden waren, het was al
avond. Mijn vader stormde met de
kruidenier mee en brulde overspannen
door de hoorn dat ze ons onmiddellijk
naar huis moesten sturen en dan zou er
wat zwaaien. De schande was groot,
want wij hadden thuis verteld dat we
kikkers gingen vangen bij de sloot
langs de rijksweg en daarom een stel
ouwe kleren gekregen.
Ave Maria
Maar dat ging natuurlijk niet door,
onze ﬁetsen werden in de werkplaats
gezet en helemaal up to date gemaakt.
Er was iemand jarig en wij werden het
middelpunt van de familiereünie die
er op volgde, we brachten een vroom
Ave Maria-lied dat ik geleerd had bij
het zangkoor, gingen met de pet rond

Fietsers op de Moerdijkbrug tussen Dordrecht en Brabant. (foto: J.D. Noske, Anefo, Nationaal
Archief)

en werden rijk, kregen een heuse postzegelverzameling mee voor de missie,
maar niet heus, we gingen zelf postzegels sparen. De pruimen mochten we
zelf plukken van een volle boom en
iemand gaf een ontbijtkoek mee voor
onderweg.
Peperkoek
Eet nooit halfrijpe pruimen, want
dan heb je problemen onderweg, we
vonden alleen wat bladeren om ons
lichaam weer in orde te brengen. Die
ontbijtkoek redde ons, voordat we de

Ridderspoorstraat inreden, zei mijn
broer: “Als jij nou aanbelt, doen ze
open en dan begin jij hard te janken,
terwijl je ze die peperkoek in de
handen duwt.” Het werkte wonderwel,
stiekem waren ze wel trots dat die
twee snotapen zomaar 160 kilometer
in twee dagen hadden afgelegd.”
Ton van de Put
tilton@familievandeput.nl

Rotterdam
vanuit de wolken
Bouw van de Van Brienenoordbrug en de aansluitende wegen vanaf Oud IJsselmonde. Links de olietanks op Eiland Van Brienenoord. 1964. Foto:Bart
Hofmeester. (C) Roel Dijkstra-Vlaardingen.

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s van Nederland.
Op vliegveld Zestienhoven steeg
hij regelmatig op om foto’s van
Rotterdam en omstreken te maken.
Zo legde hij de wederopbouw van
de stad en de ontwikkeling van
de Rijnmond vast. Uit honderdduizenden negatieven werd een
fraai fotoboek samengesteld. In
Museum Rotterdam is volgend
jaar, voorjaar 2021, een prachtige
foto-expositie te zien van het
werk van Bart Hofmeester en
zijn bedrijf AeroCamera. In De
Oud-Rotterdammer publiceren we
in samenwerking met Watermerk
BV een half jaar foto’s uit het boek
‘Rotterdam vanuit de wolken’,
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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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
Genieten van Rotterdams Philharmonisch op Eerste Kerstdag

Op Eerste Kerstdag kunt u via de computer, laptop of tablet genieten van een kerstconcert van
het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In dit programma – met musicalhits als On My Own uit
Les Misérables tot een kerstklassieker als O Holy Night – speelt het voltallige orkest samen met
een internationale sterrencast, bestaande uit René van Kooten, Nyassa Alberta, Annefleur van
den Berg, Nigel Brown en special guest Dina Medina. Presentator is Frits Sissing. De stream is
gratis te bekijken, alleen een inschrijving via de website van het orkest is nodig. Het Rotterdams
Philharmonisch Orkest speelt dit concert in Sportpaleis Ahoy, onder een enorme kerstboom
van lichtjes. Presentator Frits Sissing neemt de kijker mee door het programma met de mooiste
kerstmuziek en musical-songs – van On My Own uit Les Misérables tot de kersklassieker O Holy
Night en enkele bijzondere verrassingen – en neemt met de artiesten het afgelopen jaar door. (Zie
ook elders op deze pagina.)

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

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.

Voor wie brandt
jouw lampion?
Doneer nu via
kwf.nl/geeflicht

Vrijdag 25 december
Gratis online kerstconcert Rotterdams Philharmonisch Orkest

Deze kerst brengt het Rotterdams Philharmonisch Orkest de mooiste musicalnummers en kerstmuziek
gratis bij iedereen thuis: A Musical X-mas For You. Het feelgood-kerstconcert wordt op 25 december
aangeboden als stream en is dan een week lang te bekijken. Aanvang: 14.00 uur. Inschrijven voor de
stram gaat via de website van het orkest: www.rotterdamsphilharmonisch.nl . De link met toegang
wordt dan op 25 december per e-mail toegestuurd.

Zaterdagen 2 en 9 januari 2021
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 2
en 9 januari. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Coronamaatregelen. Op afspraak:
010-2361939 (di t/m za).

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

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

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

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in
IJsselstein

Veilinghuis MPO houdt in IJsselstein elke donderdag een
open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen
10.00 en 14.00 uur bij MPO, Energieweg 7 in IJsselstein.
Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een
kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.
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Dank voor uw steun in moeilijke tijden!
Nu het eind van het jaar nadert, is het terugblikken begonnen.
Het was voor velen van ons een moeilijk jaar. Een jaar van verlies en narigheid. En er lijkt maar geen einde aan te komen. Dat
gold ook voor De Oud-Rotterdammer. Het zijn moeilijke tijden.
Maar we zijn er nog steeds. En daarvoor willen we iedereen van
harte bedanken die daaraan heeft meegewerkt.
U zult zich als trouwe lezer wel herinneren dat we bij het uitbreken van
de coronacrisis in maart dit jaar een
beroep op u deden ons te steunen om
de krant te laten overleven. Immers:
vanwege de sluiting van veel bedrijfstakken (horeca, reiswereld enzovoorts)
vielen ook veel advertenties weg. En
dat zijn onze belangrijkste inkomsten
waarmee we het uitgeven van onze
krant ﬁnancieren.
We startten een spontane ludieke actie:
de verkoop van stroopsoldaatjes. Die
lekkernij van vroeger. De actie sloeg
geweldig aan en leverde wat extra geld
in de kas op. Net als diverse donaties
van mensen die ‘hun’ Oud-Rotterdammer absoluut niet willen missen.
Vanuit de landelijke overheid kreeg
De Oud-Rotterdammer helaas geen
enkele steun. Waar andere kranten
en media wel ﬁnancieel werden
ondersteund, viel onze krant buiten
alle regelingen, omdat we geen krant
met actueel nieuws zijn. Daarbij werd
voor het gemak volkomen voorbij
gegaan aan onze sociale functie voor
55-plussers! De Oud-Rotterdammer

is immers een krant die zorgt voor
verbinding. Een krant die ouderen bij
elkaar brengt en informeert over wat
voor hen belangrijk, leuk en interessant kan zijn.
Aansprekend voorbeeld
Daarvan zijn ook het afgelopen jaar
weer talloze voorbeelden te geven.
Met als misschien wel meest aansprekende voorbeeld de heer Johannes
Hellemons, die notabene in Australië
woont en na 52 jaar via een oproep in
onze krant zijn dochter in Nederland
terugvond. Het haalde de landelijke
media. Maar ook voor minder spectaculaire zaken is onze krant nog steeds
een veelgebruikt medium.
Niet alle overheidsinstanties lieten De
Oud-Rotterdammer in de steek. De
gemeente Rotterdam kwam gelukkig
wel over de brug met een bijdrage in
de vorm van advertenties. Daar waren
we héél blij mee.
Veel dank zijn we ook verschuldigd
aan onze vaste adverteerders die ons
trouw bleven, hun advertenties bleven
plaatsen en er hier en daar zelfs een

schepje bovenop deden. En aan nieuwkomers die ons in moeilijke tijden ook
wilden steunen met advertenties.
Winkeltje
Ook al die mensen die bij ons boeken
bestelden, willen we bedanken. Die
nevenbron van inkomsten was dit jaar
ook heel belangrijk. Samen met een
aantal uitgevers die met ons meedachten, konden we weer leuke producten
aanbieden in ons ‘Winkeltje’, dat ook
digitaal steeds meer aan de weg timmert. De website van De Oud-Rotterdammer zal in de toekomst steeds
belangrijker worden. We merken dat
ook steeds meer lezers de krant via de
website lezen, puzzels via de website
oplossen en oproepjes en verhalen
digitaal toesturen.
Toch blijft de krant voorlopig nog gewoon op papier verschijnen. Ook al is
verspreiding door het corona-verhaal
wel wat ingewikkelder geworden.
Maar ook daarbij krijgen we alle
steun. Van onze verspreider Maasstad,
die altijd met ons meedenkt en van
al die vrijwilligers die helpen bij de
distributie van onze kranten. Heel veel
dank daarvoor!
Overeind
Al die steuntjes in de rug hebben
ervoor gezorgd dat De Oud-Rotter-

dammer nog altijd overeind staat. Met
iets minder pagina’s dan voorheen,
dat wel. Met minder mensen dan
voorheen die de krant maken, dat ook.
Maar met de ambitie om door te bijten
en door te gaan.
Hoe gaat het nu verder? Niemand
die in de toekomst kan kijken. Er is
een vaccin op komst. Goed nieuws.
Hopelijk biedt dat op den duur nieuwe
mogelijkheden. Maar we houden er
rekening mee dat niet meteen begin
volgend jaar alles weer wordt zoals
voorheen. We zijn er dus nog niet.

De Oud-Rotterdammer ook niet. We
hopen dat u ook komend jaar gezond
blijft, onze krant kunt blijven lezen en
dat u ons blijft steunen. En wij gaan
weer ons uiterste best doen om u uw
tweewekelijkse brokje ontspanning,
vermaak en nostalgie te bezorgen.
Samen slaan we ons er doorheen! We
wensen u, ondanks alle beperkingen,
een mooie Kerst, een leuke en veilige
jaarwisseling en een beter 2021 dan
2020 was. Tot in het nieuwe jaar!

Menigmaal verhuisd
In De Oud-Rotterdammer van 24 november 2020 op pagina 17
beschrijft Rein Wolters dat hij met zijn 74 levensjaren menigmaal
is verhuisd. De locaties bieden voor mij veel aanknopingspunten
met waar ook ik heb gewoond.
Ik ben in 1943 geboren in de kraamkliniek Putsebocht, Rotterdam Zuid
en heb met mijn ouders en twee jaar
jongere zus, tot mijn zesde jaar in de
Geervlietstraat gewoond. Met mijn
derde jaar ging ik naar de ‘bewaarschool’ op de hoek van de Bas Jungeriusstraat. Het gebouw staat er nog. In
1949 bezocht ik enkele maanden de
eerste klas van de lagere school (Paul
Krugerschool) in de Zwederstraat, zijstraat van de Putsebocht. Mijn vader
was een Zeeuw van geboorte en hij
wilde graag terug naar zijn geboorteplaats, Oostdijk op Zuid-Beveland (nu
gemeente Reimerswaal). De bewoners
van Oostdijk werkten bijna allemaal in
de agrarische sector. Voor mij was het
als kleine jongen een hele overgang
van het wonen in een stadsdeel naar
een dorpje met veel boerderijen,
waarbij de koeien gewoon door de
straat liepen. Heel snel heb ik mij de
Zeeuwse taal machtig gemaakt en daar
een ﬁjne jeugd gehad.
Dat werd op 1 februari 1953 verstoord
door de watersnood. Op diverse plekken waren de dijken aan de Wester-

schelde doorgebroken en het water
stroomde met een vernietigende kracht
de polders in. Mensen verdronken
en huizen verdwenen geheel of
gedeeltelijk. Ons huis was niet meer
bewoonbaar en via wat omzwervingen kwamen we met ons gezin aan
bij mijn opa en oma in Bloemhof (1e
Pioenstraat) in Rotterdam Zuid. Mijn
ouders en ik vonden bij hen onderdak
en mijn zus ging naar een tante, die
daar in buurt woonde. We probeerden
daar ons leven weer op te pakken. Ik
ging terug naar de Paul Krugerschool
in de Zwederstraat en kwam weer bij
de leerlingen van vier jaar eerder. Mijn
moeder wilde niet meer terug naar
Zeeland, zij had angst van het water.
Dus mijn ouders moesten een woning
zoeken.
Douche
Ze vonden in Pernis enkele koopwoningen in aanbouw en kochten een
woning in de Burg.Verduynstraat,
met een douche (dus van de teil naar
de douche). Vanaf juli 1953 was dit
ons nieuwe onderkomen (zie op foto

links). Pernis had nog een haven aan
de Nieuwendijk, waar de bewoners
regelmatig vloedplanken voor hun
huizen moesten plaatsen bij hoog
water. Na de zomervakantie bezocht ik
opnieuw de lagere school. Toen bleek
dat ik door de vele wisselingen van
school een achterstand had opgelopen
en werd ik een klas teruggeplaatst.
Ook daar moest ik weer wennen,
vlakbij fabrieken en land dat was
opgespoten voor de aanleg van nieuwe
wegen en havens. In Pernis bezocht ik
de mulo en op mijn zestiende ben ik
gaan werken. Met de ﬁets reed ik naar
de Westerlaan in Rotterdam en werkte
daar op kantoor bij scheepvaartbedrijf
Wm.H.Müller & Co.
Josephstraat
Na mijn huwelijk vonden we een
huurwoning op de eerste etage in de
Josephstraat in Rotterdam Centrum.
Een voor-tussen-achterwoning met
een piepkleine keuken (in Pernis
kwam je niet of nauwelijks aan een
woning). We deelden de trap en de
zolder met twee andere bewoners; de
ﬁets parkeerde je op de trap.
In 1969 kocht ik een nieuwe woning
in Oud-Beijerland en werkte ik bij
de Shell op Pernis. Dat jaar werd de
Heinenoordtunnel geopend. Voordien

Burg. Verduynstraat, Pernis

moest je nog gebruik maken van de
Barendrechtse brug of van het veer
Nieuw-Beijerland-Hekelingen. Mijn
moeder verhuisde ook in 1969 van
Pernis naar de Saffraanstraat in Hoogvliet. Frappant dat Rein Wolters daar
in die periode ook woonde.
In 1986 ben ik met het gezin verhuisd
naar Zevenaar vanwege een overplaatsing van mijn werkgever Shell naar
de locatie in Arnhem. De kinderen
moesten in Zevenaar weer wennen aan
andere leermethoden op de middelbare
school. Wel hebben we genoten van de
variatie van het landschap daar. Wegens een reorganisatie van Shell werd

ik vanaf 1990 weer teruggeplaatst naar
Pernis. Aanleiding weer naar OudBeijerland te gaan. Sommige verhuisdozen waren nog niet eens uitgepakt.
De kinderen volgden daar weer onderwijs op de scholen die ze vier jaar
daarvoor hadden verlaten. In 2000 ben
ik na 33 jaar Shell gepensioneerd. In
2011 verhuisde ik met mijn echtgenote
naar een appartementengebouw in
Rhoon-Portland, waar ik alweer negen
jaar woon. Voor mij was het vaarwel
Oud-Beijerland, hallo Rhoon.
Peter Harthoorn
peter@pgharthoorn.demon.nl
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Het korps de baas
Poffen
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.

€ 24,95

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.

€ 29,95

De vrijheid van drinken.
Rotterdamse kroegverhalen uit
de vorige eeuw
Alek Dabrowski schreef een leuk boek
over het Rotterdams caféleven. Onder
het motto: ‘Vroeger was niet alles beter,
maar er werd wel minder moeilijk
gedaan’. Dabrowski neemt de lezer mee naar bekende en
minder bekende kroegen van Rotterdam, zoals De Consul, De
Oude Sluis, Café Timmer en Plan C, maar ook De Chillup, De
Blokhut en Café Pleij. Met illustraties van Gemma Plum.

€ 17,50

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

€ 7,50

Wandbord ‘Een echte
Rotterdammert’
Metalen wandbord met een leuke
tekst over ‘Een echte Rotterdammert’. Om op te hangen in je huis,
tuin of schuur! Voor op de zaak of in
het café. Voor jezelf of om cadeau
te geven. Formaat 30 x 20 cm met 4
ophangogen. Netjes verpakt.

Rotterdam Oude en Nieuwe Westen Scheepvaartkwartier in de 20e
eeuw

€ 9,95

Een mooi fotoboek van Tinus en Bep de
Does over het Rotterdam van de linkermaasoever, zeg maar tussen de Westensingel en de Delftse Schie. Met zelfs nog foto’s
van boerderijen van weleer. In het boek ook aandacht voor het
dempen van de Zalmhaven, de verplaatsing van de steigers van
de Spido rondvaartboten en foto’s van buurtwinkels van vroeger. Vele straten passeren de revue. Misschien ook die van u!
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Rotterdam vanuit de
wolken
De Rotterdamse fotograaf
Bart Hofmeester was specialist in luchtfotografie.
Over zijn werk verscheen
dit jaar 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. Het boek is inmiddels aan de tweede druk toe.

€ 39,95

Wandbord Rotterdam als
paradijs
Een metalen wandbord met een leuke
spreuk over Rotterdam: ‘In de hemel is
het paradijs, op aarde hebben we Rotterdam’. Grappig voor in de keuken,
in het werkschuurtje, de hobbykamer, het café of waar dan
ook! Formaat 30 x 20 cm met 4 ophangogen. Netjes verpakt..

€ 9,95
Gaten in de muur
Een bijzondere dvd met
een documentaire over
een bijzondere maar
vergeten samenwerking
tussen kunstenaars en
architecten tijdens de
wederopbouw van
Rotterdam. Regie en
scenario: Jan Dirk
Schouten. Uitgave van Stadsarchief Rotterdam en CBK Rotterdam. Speelduur: 100 minuten.

€ 14,95

€ 10,00

Bestelbon ‘t Winkeltje
Ja, ik bestel:
Rotterdam van vroeger tot nu – maandkalender 2021 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam vanuit de wolken (let op: aangepaste verzendkosten 5,25 euro .  .  .  .  .  .
De vrijheid van drinken……  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kejje da nie horih dan. Ruim 500 Rotterdamse uitdrukkingen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam…… .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Oude en Nieuwe Westen in 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Delfshaven Schiedamseweg en omgeving in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Rotterdam Blijdorp Bergpolder Provenierswijk Agniesebuurt in de 20e eeuw .  .  .  .
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Gaten in de muur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12,50
39,95
17,95
7,50
19,99
14,95
14,95
14,95
14,95
29,95
24,95
10,00

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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Barre voedseltocht in hongerwinter (3)
Verhalen van soms gruwelijke loop- en fietstochten in de hongerwinter van 1944-1945 naar noordelijke en zuidelijke provincies
voor het bedelen van voedsel zijn er legio. Ondanks alle ellende
onderweg met Duitse soldaten en NSB’ers werd de humor behouden. Daarin slaagde ook schippersdochter Johanna Antonia
(roepnaam Annie) van der Meulen-Kooren. De toen 24-jarige
Charloise huisvrouw maakte aantekeningen, die ze pas veel later
uitwerkte. Haar door Rein Wolters bewerkte realistische verhaal
gaat over haar eerste tocht van twaalf dagen per fiets vanuit
Charlois in haar geboortestad Rotterdam naar de Achterhoek, in
januari 1945. Deze keer: deel 3.
De dochter sprak lichtelijk geïrriteerd:
Maar die twee kunnen toch niet weten
hoe u bent.’’ Geluk kreeg hier zomaar
de overhand, ze konden blijven en ook
nog eten krijgen. Daarna hebben ze
nog gezellig zitten praten. Hier ging
dus het gezegde dat de eerste indruk
de beste is niet op.

Er stond een steenkoude oostenwind
en daar moesten ze precies tegenin.
Eenmaal onderweg spraken ze niet
veel. Het was er te koud voor. Al na
een uur leken hun handen en voeten
op klompen ijs. Afstappen hielp niet
en daarom fietsten ze maar door tot het
plaatsje Dieren.

Schimmel
“Jullie willen nu zeker wel gaan
slapen?’’, vroeg de boerin. Dat wilden
Annie en Rini zeker, want na zo’n
vermoeiende dag en doorwaakte nacht
hadden ze erge slaap. “Hebben jullie
dekens? Jullie zullen in het hooi moeten”, zei de boer en ook dat hij nog
wel wat oude jassen in de schuur had
die bruikbaar waren als dekens. Annie
en Rini kropen zo diep mogelijk in
het hooi, hun mantels aan en de oude
jassen daar weer overheen. Annie
bespeurde een vreemde lucht. “Ruik
jij ook die vieze geur, Rini? Het lijkt
wel schimmel.’’

Luilekkerland
Eindelijk waren ze bij de in die dagen
veel besproken IJssel. Aan de andere
kant van de rivier moest het luilekkerland liggen. Maar net als in het
sprookje, moesten ze eerst door een
denkbeeldige berg rijstebrij heen.
Luilekkerland was nog niet bereikt.
Ze waren verbaasd zo’n smal water
te zien, gewend als ze waren aan
de Nieuwe Maas in Rotterdam. Het
wachten was op de veerpont. Ze
vroegen zich af wat ze moesten doen
als ze aan de overkant stonden. Het
doel van hun reis was weliswaar nabij,
maar ze wisten allerminst wat ze ermee moesten. Daarbij kwam ook nog
dat ze nergens huizen zagen. Ineens
beseften ze dat de oevers uiterwaarden
waren, die op gezette tijdens onder
water stonden. Maar al waren er
huizen, ze konden toch niet zomaar
aankloppen om te vragen om rogge of
ander voedsel?

Annie pakte de zaklantaarn, die ze altijd bij de hand hield. Daarmee zag ze
dat de jassen dik beschimmeld waren.
De koude won het ook dit keer van
hun afkeer en ze hoopten het onder de
vieze jassen warmer te krijgen dan de
vorige nacht. Ze hadden het inderdaad minder koud, maar nu hielden
vreemde geluiden hen uit de slaap.
Het was een kakafonie van geknor,
geproest, gezucht, geblaat, geplas en
nog veel meer. Dus ook die nacht werd
maar weinig echt geslapen.
Dag 3
Ze waren al vroeg uit het hooi en
kregen tot hun geluk een bord pap en
brood. Daar werden ze heel blij van,
want hun magen bleven voortdurend
knagen. In de schuur, waar hun fietsen
stonden, talmden ze met hun vertrek.

Hulpvaardig
“Wel dames, kan ik jullie misschien
van dienst zijn?’’ De vraag kwam van
een jongeman die hun verbale overpeinzing gehoord had. Ze vertelden
hem hun plannen. “Die uitvoeren is
niet meer zo gemakkelijk”, zei hij.
“Er zijn hier al zoveel mensen uit het
westen geweest en er is veel geknoeid
met zwarte handel.’’
“Is dat hier ook al zo?’’ vroeg een verbaasde Annie. Haar en Rini’s gezicht
vertrokken van teleurstelling. “We

De Zuidhoek in Charlois was het vertrekpunt van Annie voor haar voedseltocht naar de Achterhoek. Foto verzameling Rein Wolters

hebben wel wat geld bij ons, maar
niets van waarde om te verhandelen.”
Hij knikte en zei: “Ik weet nog wel
een paar adressen waar jullie mogelijk
terecht kunnen.”
De veerpont vertrok en de overzijde
was snel bereikt. Ze fietsten mee met
de onbekende. Na een uur peddelen
stopte hij. Gelukkig maar, ze waren
erg vermoeid. “Jullie hebben zeker
wel honger?”, vroeg hij.
“Nou, sinds vanmorgen hebben we

voor hen geen alledaagse bezigheid.
Hij haalde brood uit zijn jaszak en
toen ze heerlijk witbrood met dik boter
en worst zagen, waren ze verkocht en
pakten ze het aan. “Ik voel me net een
bedelaar”, glimlachte Annie tegen de
jongeman.
“Als je kinderachtig bent, kunnen jullie beter meteen terug naar huis gaan.
Je moet toch door vragen aan de kost
komen en proberen met zoveel mogelijk voedsel terug te gaan.” Vanuit dat

De Nieuwe Maas in Rotterdam was duidelijk breder dan de IJssel in Gelderland. Foto verzameling Rein Wolters

niet meer gegeten en door de kou voelt
dat erg vervelend.”
“Ik heb brood bij me, kan ik jullie daar
een plezier mee doen?’’
Bedelaar
Annie en Rini aarzelden, ondanks
hun grote trek. Maar het idee van een
vreemde man brood aan te pakken was

Er vielen ook bommen tijdens WO2 in de omgeving waar Annie en Rini woonden, zoals op de Millinxbuurt, Foto verzameling Joop van Loon (τ)

oogpunt had Annie het nog nimmer
bekeken.
Hij: “Ik moet nu verder, want ik
heb een afspraak. Als jullie die kant
opgaan (hij wees de route aan) dan
treffen jullie een café. Wacht daar op
mij, dan zien we verder.’”
Stijfheid
Annie en Rini besloten een eindje te
lopen om de stijfheid van het fietsen
uit hun benen kwijt te raken. Ondertussen bespraken ze de situatie waarin
ze terecht waren gekomen. Het leek
hun wel wat; dat voorstel en het café.
Als hij ze adressen kon geven waar
ze eten konden kopen, zou dat wel zo
prettig zijn. “Hij ziet er leuk uit”, ginnegapte Rini.
Annie lachte terug en zei: ‘’Jammer
dat ik getrouwd ben. Desondanks dat
kijk ik nog steeds naar een aardige en
knappe man als die passeert. Ik hoop
niet dat je me nu lichtzinnig vindt.”

Dorst
Opeens kreeg dorst op een heftige manier de overhand. Ze zagen een paar
huizen en de kar van een melkbezorger. “Heeft u misschien wat melk voor
ons, we hebben erge dorst.”
De melkboer: “Kunnen jullie krijgen,
maar de melk is erg koud door de
vorst.”
Annie zei dat ze meer leed aan dorst
dan onder de vrieskoude. Van een
mevrouw die net buiten was gekomen
kregen ze een kom melk en tot hun
verbazing dronken ze elk twee volle
kommen leeg. Nu hun dorst gelest
was, fietsten ze verder. Eindelijk
kregen ze het aanbevolen café in zicht
en inderdaad, de aardig jongeman was
er ook. “Zo, dames, ik heb al koffie
besteld”, begroette hij. “Ga maar gauw
naar binnen.’’
Genieten
Ze genoten intens van de koffie met
warme melk en ook van het babbeltje
met de ineens niet meer zo onbekende
jongeman. “Ik wacht op een auto, die
mij naar Zelhem brengt. Als jullie
alvast vooruitgaan, zien we elkaar
weer in het café bij de bank. Dan
breng ik jullie naar een adres om te
overnachten.’’
Ze gingen op weg, maar vanaf dat moment hadden ze hun aardige jongeman
niet meer gezien. Na verloop van tijd
bereikten ze het dorpscentrum en zagen het bedoelde café. ‘Geen toegang
voor burgers’ lazen ze toen ze dichterbij waren gekomen. Dat was het
dus niet, maar verderop troffen ze nog
een café. Ze besloten daar te wachten,
helaas was na een uur nog niemand te
zien. Wat nu! “Geloof jij dat hij nog
komt”, vroeg Rini verdrietig.
“We moeten maar opstappen”, meende
Annie. “Ik heb het koud en straks is
het donker. Voor die tijd moeten we
onderdak hebben gevonden.’’
Wordt vervolgd
(Geschreven door Rein Wolters)
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Extra goed verzekerd via

uw gemeente

Woont u in de gemeente Rotterdam? En wilt u zo min mogelijk extra zorgkosten?
Verzeker u met het VGZ Rotterdampakket. Overstappen kan tot 1 januari.
Chronisch ziek? U heeft bij VGZ geen medische keuring nodig.

Geen zorgen met het VGZ Rotterdampakket
U bent goed en voordelig verzekerd via de gemeente Rotterdam.
Het uitgebreide pakket van het VGZ Rotterdampakket biedt u veel voordeel:

 Korting voor een vaste lage premie
 Uitgebreide vergoedingen voor onder andere tandzorg en fysiotherapie
 Een volledige bril uit het uitgebreide assortiment of lenzen
Extra voordeel voor inwoners met een lager inkomen:

 Eigen risico is grotendeels meeverzekerd. Dus geen onverwachte rekeningen.
 De gemeente Rotterdam betaalt mee aan uw premie

Meld u

Wij helpen u met overstappen
Bel met de VGZ klantenservice via telefoonnummer 0800 – 401 01 05 (gratis). Dan
regelen wij het direct voor u. Ook zeggen we uw huidige zorgverzekering voor u op.

direct aan via

vgz.nl/rotterdam

Er kunnen nog twee Kerstwensen vervuld worden

Laatste kans op heel veel woongeluk!
En wéér zijn er twee prachtige
appartementen verkocht Bij de Watertoren.
Nu zijn er nog maar twee woonwensen te
vervullen. De appartementen 2 en 3 op de
eerste etage en dat zijn niet de minste:

-

Oppervlakte van 136 m2
4 kamers
Balkon 26 m2 op het zuiden
Voorzien van warmtepomp,
vloerverwarming en interne berging
- Compleet afgewerkte badkamer en toilet
- Eigen overdekte parkeerplaats

Prijs 465.000,- (V.O.N)
Kortom groots genieten van de groene
omgeving, de ruimte, het comfort, de luxe,
het grote balkon op het zuiden en ruime
woonkamer. Mocht heerlijk wonen op uw
wensenlijstje staan voor Kerst dan weet u dat
er nog maar twee kansen zijn.
Fijne dagen!

bijdewatertorenwonen.nl
0174 22 56 00

078 673 7244

0186 619 300
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Een gratis kwart slagroom bij geboorte
Naar aanleiding van een oproep in DOR om verhalen te sturen
over melkboeren in het Rotterdam van de vorige eeuw volgt
hier een poging mijn herinneringen uit die periode op papier te
zetten. Allereerst een overzicht in vogelvlucht van de ‘carrière’
van mijn vader en hoe ik mij hem herinner als melkboer. Een geel
opschrijfboek voor de weekklanten in de linker jaszak. Klein los
geld in rechter jaszak, klein papieren geld in een opschrijfboekje
in de borstzak en grootgeld (25 en 100 gulden) in zijn portefeuille
aan een ketting in de binnenzak, een geel potloodje achter het
oor en een pet op.
Ik ben de jongste zoon (1949); het
gezin bestond uit vader, moeder, drie
dochters en zes zonen, waarvan een
zoon, mijn naamgenoot, in 1947 is
verongelukt; oudste zoon Theo is in
2018 overleden.
Mijn vader, Leen Woning, is in 1906
geboren aan de Rottekade in Bergschenhoek en werd in de jaren dertig,
min of meer uit nood, melkboer. Zijn
broer was veeboer en de melk van zijn
koeien ventte mijn vader uit in Rotterdam-Noord en West. Om hygiënische
redenen mocht er niet meer direct van
de boer verkocht worden en toen werd
hij officieel melkboer, die zijn producten afnam van de ‘Combinatie’.
Spijbelen
Voor de oorlog bezorgde hij met
de T-Ford. Na de oorlog is hij weer
begonnen, maar ging toen met paard
en wagen naar de stad. In 1956 kon
er weer een auto worden aangeschaft.
Eerst een kleine Ford Taunus bestel.
Hierna reed hij nog met diverse VW
bestelbussen. Omstreeks 1968 is hij
om gezondheidsredenen gestopt.
Mijn herinneringen beginnen omstreeks 1956, toen ik als kind meereed
met paard en wagen naar de Liduinaschool aan de Le Fevre de Montignylaan in Rotterdam-Hillegersberg.
Eerst wat klanten helpen aan de
Rottekade en Molenlaan. Daarna
naar het Liduinahuis aan de Burg. De
Villeneuvsingel. Een verzorgings-/bejaardenhuis waar veel welgestelden uit
Hillegersberg woonden. Dit was een
hele goede klant van pa. Dit “HUIS”
is ergens begin jaren 90 afgebroken en
vervangen door nieuwbouw. Daarna
ging ik mee naar een aantal klanten
in de nieuwgebouwde wijk ‘110 morgenpolder’, waarna ik werd afgezet
bij de Liduinaschool. Vanaf mijn elfde

Melkboerenlabel van De Combinatie Rotterdam

werd ik geacht pa op de altijd drukke
zaterdag te helpen met ‘melkboeren’.
Dit hadden al mijn broers, en in nood
ook mijn zussen, moeten doen. Oudste
broer Theo begon hiermee in de
periode van het oude wijk en hij kende
dit op zijn duimpje. Een van de andere
broers, schoolgaand op de ambachtsschool aan de Baljuwstraat, had eens
al zes weken vrij van school in verband met een zieke schoolmeester. Op
een maandag moest hij pa helpen en
wat hij niet wist, was dat mijn ouders
hadden gehoord dat er geen sprake
was van een zieke meester, maar van
ordinair spijbelen. Dus op een maandag moest hij mee pa ‘helpen’ en op
weg naar een klant in de Hoevenstraat
(naast de ambachtsschool) stopte pa
daar en vroeg mijn broer even mee te
gaan naar de school om te informeren
hoe het met de zieke meester ging.
Probleempje dus voor mijn broer, voor
straf ’n paar weken huisarrest, maar
wel een mooi parkietenhok rijker, dat
hij tijdens de zes weken ‘VRIJ’ had
getimmerd. Dus een soort van praktijkonderwijs.
Handelsmerk
Ik vond het helpen op zaterdag best
leuk. Na school om circa 12 uur met
lijn 14 naar de Noordsingel en dan
lopen naar de Hoevenstraat, waar
ik bij een klant in het portiek moest
wachten op pa. Dit duurde meestal
niet lang en daarna gingen wij verder
met de wijk. Ik weet niet meer precies
waar de klanten woonden, maar veel
in het westen zoals Schermlaan, Doedestraat, GJ Mulderstraat, Hooidrift en
in Spangen. Ik denk dat veel klanten
door mond tot mond reclame graag
klant waren van pa. Een gratis kwart
slagroom voor een nieuwe klant en bij
geboorte, dat was zijn handelsmerk.
Sparta
Wij hadden onder andere klanten
op de Essenburgsingel, waar ik als
elfjarig jongetje gefascineerd was door
de tribune en het voetballen door het
toen nog roemruchte RFC. Ik vergat
hierdoor dat ik mijn vader moest
helpen en werd door hem dan snel
uit mijn dromerij geholpen. Daarna
op naar Spangen en daar was het
Sparta Kasteel. Tegenover de ingang
van het kasteel hadden wij ook een
klant, die mij vaak mooie verhalen
over Sparta vertelde. Ik herinner mij
ook de familie Lucassen in Spangen,
waar ik iedere zaterdag een kwartje

Melkboer Leen en zijn T-Fordje aan de Rotte, 1931

fooi kreeg en die mij rond Oud en
Nieuwjaar een gulden fooi gaf. Voor
die tijd, eind jaren 50 en mijn leeftijd,
een gigantisch bedrag. Na zo’n drukke
Oud- en Nieuw zaterdag had ik soms
wel 7 gulden fooi.
Gesaneerd
Begin jaren 60 zijn de melkwijken
gesaneerd en kregen de melkboeren
een gecentraliseerde wijk toegewezen
met ongeveer dezelfde omzet als het
oude wijk. Het nieuwe wijk bestond
uit de Bieslandstraat, een zijstraat van
de Bergselaan en het gehele Utrechtse
Dorp, gesitueerd op ongeveer de plek
waar nu het Sint Franciscus Gasthuis
staat. Dit dorp bestond uit ca 120
noodwoningen en was na de oorlog
gebouwd in verband met de grote
woningnood. Vaak bewoond door
grote gezinnen. Voor geïnteresseerden
is er een website van het Utrechtse
Dorp met heel veel leuke foto’s en
verhalen. Wat namen van klanten uit
dit Nootdorp zijn Schoonmaakbedrijf
Van de Berg(e), en moeder en zoon
Snoei, waar wij vaak heerlijke koffie
kregen. Als jonge puber keek ik soms
mijn ogen uit. Het kwam vaak voor
dat klanten per week betaalden (op de
pof). Op zaterdag was het afrekenen
geblazen, wat gelukkig meestal wel
goed ging. Later hoorde ik dat een
leverancier, (niet mijn vader!!) in deze
wijk wel eens in natura werd betaald
(misschien wel nepnieuws).
Door de aanleg van de A20 moest
het Utrechtse Dorp begin jaren zestig
worden gesloopt. Hierdoor liep de
omzet al snel terug en in 1963, na
veel gepraat met de saneringscommissie, kreeg mijn vader een nieuw
wijk toegewezen. Dit wijk was rond
het voormalige Sophia kinderziekenhuis aan de Gordelweg, te weten
Gordelweg, acht trapportieken met zes
klanten per portiek, daarna Donker
Curtiusstraat, klein stukje Talmastraat,

vervolgens stukje Gordelweg naast het
huidige tramviaduct over de Gordelweg, Keucheniusstraat en tenslotte de
Fransen v.d. Puttenstraat, met rechts
portieken met zes gezinswoningen en
links portieken met woningen voor
ouderen. Dit was een grote wijk. Om
circa kwart over 7 werd de eerste klant
geholpen op de Gordelweg, dus veel
klanten waren nog in nachtgewaad. Ik
herinner mij mevrouw Grundig, een
aardige dame van rond de dertig, vaak
gehuld in doorzichtig negligé, naar gelang de temperatuur verhuld door een
peignoir. Voor sommige klanten moest
wel twee of drie keer de portiektrap op
en neer worden gelopen. Pa deed dit
ogenschijnlijk altijd zonder morren, de
klant was altijd Koning bij Woning.
Eerste shaggie
Tussendoor een boterhammetje eten
en koffiedrinken met plaatkoek in ‘De
Volksbond’, gevestigd op de kop van
de Noorderhavenkade, waar nu, naar
ik meen, een school staat. Ook mocht
ik daar mijn eerste shaggie draaien. In
de Keucheniusstraat kregen wij vaak
koffie bij de familie Van Leeuwen. Zij
hadden een klein keffertje, dat nogal
blafte. Maar pa, een hondenliefhebber,
aaide hem dan en van plezier pieste
de hond in het trappenhuis. Later
begreep ik dat dit aaien niet onopzettelijk gebeurde. In de Fransen v.d.
Puttenstraat was een van de eerste
klanten mevrouw Mud, die vooral
door mij en mijn broers als zeer lastig
werd beschouwd. De ene keer een ei
vergeten te bestellen, de andere keer
was er te weinig losse melk in de
melkkoker, discussie over ingeleverde
statiegeldflessen, die niet van de rekening waren afgetrokken. Kortom, veel
gehannes, soms had zij gelijk en soms
wij, maar van pa moesten we altijd beleefd blijven tegen de klanten. Ik was
inmiddels 16/17 jaar en handig genoeg
om zelfstandig de klanten te helpen. Ik

de ene kant van de straat en pa de andere kant. Zodra twee portieken klaar
waren, mocht ik de auto verzetten
naar de volgende portieken. Ik mocht
ook de klanten helpen met aardige
dochters, zoals de familie Franssen
met dochter Nelly? van mijn leeftijd
en een andere dochter van de leeftijd
van mijn broer. De familie Emmerich
met dochter Yvonne?. Het is echter
nooit wat geworden, maar altijd wel
leuke gesprekken en herinneringen.
Op zaterdag was de laatste klant om
ongeveer 4 uur ‘s middags. Daarna
leeg fust brengen naar de ‘Combinatie’
in de Hooglandstraat en de bestelling
voor de volgende maandag doorgeven.
In verband met ziekte van pa heb ik
in 1968 in de vakantieperiode de wijk
zelfstandig gedaan. Heel spannend.
Door deze gezondheidsproblemen
moest pa, 63 jaar oud, stoppen met
werken. Gelukkig was er een financiële regeling voor gedwongen bedrijfsbeëindiging. Naar ik mij herinner een
bedrag van vijf gulden per liter omzet
per week. Met dit bedrag en nog een
jaar werken als magazijnmedewerker
bij een lokaal constructiebedrijf, kon
hij de periode tot de 65 jaar en dus
AOW-leeftijd overbruggen.
Door dit rustiger leven en stoppen
met roken werd zijn kwaal gelukkig
minder en werd hij nog 91 jaar in zijn
huis aan de Rottekade.
Mochten er nog klanten of kinderen
van deze klanten zijn die zich deze
altijd aardige en attente melkboer Woning kunnen herinneren, dan zou het
leuk zijn als zij op dit stukje reageren.
Dat kan via onderstaand mailadres.
Hans Woning
Jwoning49@gmail.com
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U wast uw
handen toch
ook met water?

ng
Na de aanpassi

maakt het u gemakkelijk

0341 23 45 00
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Politiearts
Van 1963 tot 1970 was ik regelmatig chauffeur op de politiesurveillanceauto in district 7.
Dat was een groot district, vanaf
de Brielselaan tot en met het
Botlekgebied. Regelmatig waren er werkzaamheden aan de
doorgaande routes. Die werden
na werktijd afgezet met rood-wit
houten hekken en op de hoek een
roodgekleurd olielampje. Dan kon
je er donder op zeggen, dat een
chauffeur met een flinke slok op,
tegen dat hek aanreed.
Als ter plekke alles geregeld was, werd de
chauffeur aangehouden en overgebracht
naar bureau Slinge. Het was wettelijk geregeld dat je hem dan moest voorgeleiden aan
de hulpofficier van justitie. In dit geval was
dat de wachtcommandant. De wachtcommandant deed dan allerlei testen, zoals op
één been laten staan, een vinger naar de
neus laten brengen (stak meestal in zijn oog)
en even over een denkbeeldige streep lopen.
Dan viel de beslissing! De verdachte moest
naar de politiearts voor een bloed – en
urinemonster.
Destijds was onze bedrijfsarts ook de
dienstdoende politiearts. Hij woonde op de
Grindweg, voorbij Hillegersberg. Dus niet
naast de deur. Onderweg zat de arrestant te
zeuren, dat hij zijn plas niet kon ophouden.
Nog even wachten mijnheer, we zijn zo
bij de dokter. De dokter had uit ervaring al
zo’n literpul met oor klaar staan, waar ze
in Duitsland met carnaval bier uit drinken.
Prompt hoorde je dan, dat dit veel te klein
was en het leuke antwoord was. “De rest
mag je op de vloer doen.” Hij wist wel beter. Het gekke was, door het lange ophouden
kwam er geen druppel. Even de kraan van
het fonteintje open en daar stroomde het
glas half vol. Grote ogen van de betrokkene, want die had gedacht een emmer vol
te plassen.
Na het afnemen van het bloed, werden de
twee ampullen bloed en urine in een daarvoor bestemd doosje gedaan, voorzien van
het adres van het justitieel laboratorium. Ik
meen, maar dat weet ik niet helemaal zeker
meer, dat er nog een lakstempel op kwam,
voor verzegeling. Op de terugweg moesten
wij het doosje afgegeven bij de postbestellingsdienst van de PTT in de Delftsestraat,
naast het Centraal Station. Terug aan het
bureau, mocht de arrestant nog een paar
uur slapen in een cel en kregen wij de tijd
het hele gebeuren, met aanrijdingsstaat op
papier te zetten. Zo was de nachtdienst snel
voorbij.
Wanneer de arrestant geheel nuchter was,
werd hij door een collega van de volgende
ochtenddienst gehoord. Het rijbewijs werd
altijd ingenomen. Indien hij het voor zijn
werk nodig had, kon hij een verzoek doen
bij de Officier van Justitie.
Het autoverkeer werd intensiever en al
gauw kwamen er piket politieartsen bij. Het
voordeel daarvan was, dat je niet helemaal
naar de Grindweg hoefde, maar naar de
dokterskamer in het hoofdbureau.
Aad de Knegt
Oud-Beijerland
adeknegt35@gmail.com
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Bram den Braber bij een kleine collectie van zijn Rotterdams
Melkmuseum. Foto’s Rein Wolters

Melkbezorging naar de knoppen
Het is een publiek geheim dat De Oud-Rotterdammer mensen bij elkaar brengt, die elkaar al
jaren niet meer gezien of gesproken hebben. Zo ook Hans Kranendonk, wiens verhaal over
melkboer Vuijk drie maanden geleden in de krant stond. “Ik kreeg prompt een bericht van
een oude neef die het gelezen had”, meldt hij.
Wat Bram den Braber (codimez@hotmail.com) uit Poortugaal niet weet van de melkhandel en de zuivelbezorging
aan huis – in de vorige eeuw – is te verwaarlozen. Hij is oprichter en conservator van het Rotterdams Melkmuseum,
dat bij hem thuis is gevestigd. Bram
komt graag terug op de verhandeling
over het melkbedrijf van gebroeders De Zeeuw in de Kegelstraat en
daarna Slaghekstraat in De OudRotterdammer van 4 augustus. Hij
heeft er niet gewerkt, maar draagt er
veel kennis van mee en weet ook
namen van bezorgers die nog niet
waren genoemd. Zoals Aad van de
Stokker, Chris Kalishoek, Schouten
(waarvan hij de voornaam niet
meer weet), Kees Visser, Adrie
Kurk en Arie van Dalen. Den BraHeldere uitleg over de zuivelhandel in de vorige eeuw
ber memoreert: “Om te beginnen
met Arie van Dalen. Tot 1969 werd
overgenomen door de bezorgdienst
er in Bloemhof, begrensd door Hilmaakt. De vrouw van Arie was
van MelkUnie Rotterdam. Ook
ziekelijk en overleed uiteindelijk.
levliet, Lange Hilleweg, Violierde bezorgers van de Coöperatie
Ik zat in het examenjaar van mijn
straat en Putsebocht melk bezorgd
maakten toen al deel uit van de
opleiding. Best spannend, maar
door melkboeren van Coöperatie
MelkUnie. Zelf was ik hulpje bij de
toch heb ik zijn wijk toen een week
Vooruitgang (CoVo), melkinbezorger van de voormalige CoVo.
alleen gelopen. Uiteraard met toerichting Vaandrager, De Zeeuw,
Toen deze bezorger door arbeidsonmelkinrichting Van Berkel en de
stemming van mijn vader en moezelfstandige melkbezorgers Mudde,
geschiktheid uitviel, werd zijn wijk
der en de leiding van MelkUnie.”
Van der Jagt, Wim Houtbraken en
samengevoegd met die van Arie
Bert Schippers.’’
van Dalen. Een andere bezorger
Supermarkten
bediende voortaan de klanten in de
“Het stond voor mij altijd als een
Wapenstraat
en
omgeving.
Door
paal boven water dat ik melkboer
MelkUnie
deze samenvoeging werd ik hulpje
ging worden. Niet wetend dat in de
“Arie bezorgde in het eerste
bij Arie, die ik al heel lang kende
jaren zeventig het aantal melkboegedeelte van de Asterstraat, Raen net zo oud was als mijn vader.
nonkelstraat en 2e Balsemienstraat
ren razendsnel afnam, onder meer
Wat een geweldige tijd heb ik bij
en in Hillesluis in de Wapenstraat
door het stunten met melk in de
hem gehad. Arie voelde voor mij
en omgeving. Voor zover ik mij
supermarkten en veranderingen in
als een tweede vader. We hebben
herinner werden de melkwijken
de maatschappij.
ook een verdrietige tijd meegevan De Zeeuw rond 1969/1970
In 1971 deed ik eindexamen en nog

voor ik definitief afscheid nam van
mijn school was er al een melkwijk
beschikbaar van Adrie Kurk in
Lombardijen. Hij stopte met bezorgen van melk op het moment dat
ik geen schoolverplichtingen meer
had, en na een aantal weken samen
ging ik, als 17-jarige, alleen op pad
met een volgeladen Spijkstaal. Arie
van Dalen was op dat moment mijn
collega geworden. In de vroege
morgen werden de wagens geladen,
zorgden Arie en ik voor de koffie
voor de ploeg en rond 7 uur reden
we uit naar de wijk. Als we klaar
waren, half in de middag en op weg
naar de remise, werd er altijd even
gestopt bij het café van Joop Spork
op de Groene Hilledijk voor het
vaste recept. Arie twee jonkies en
ik twee pilsjes. Helaas duurde de
pret niet lang, want in 1972 stootte
de MelkUnie de melkwijken af. Bezorgers die dat wilden konden voor
eigen rekening verder. Arie wilde
dat niet, gezien zijn leeftijd en vond
ander werk in het Ikaziaziekenhuis.
Mijn persoontje kwam na weken
onderhandelen met wijk en al
terecht bij Van Berkels Melkinrichting. Nog een aantal jaren kwam
ik Arie regelmatig tegen, vooral
doordat ik toen melk bezorgde in
Bloemhof en aan de deur kwam
bij zijn vader en moeder. Helaas
zijn we elkaar uit het oog verloren
nadat ik in een andere plaats ben
gaan werken. Maar nog steeds
denk ik met veel plezier en respect
terug aan Arie die zijn klanten
op een bijna kunstzinnige manier
bespeelde, waardoor ze graag bij
hem bleven kopen. Ik heb enorm
veel van hem geleerd.”
Vier weken geleden schreef ik over
mijn verhuizing van Pernis naar
Ommoord, waar ik ondertussen
aardig aan het wennen ben. Het
leverde verschillende reacties op
met vrees dat deze rubriek daarmee
na ruim 300 afleveringen aan zijn
einde was gekomen. Niets is minder waar, we gaan gewoon door,
want er zijn na 14 jaar publiceren
nog legio onderwerpen voor verhalen in voorraad.
Reacties: reinwol@outlook.com

Bram den Braber (rechts) in 2011 bij een melklezing in museum Oud-Overschie waar directeur John van den Berg een juk liet zien.
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het lidmaatschap van de ‘Rotterdamsche Voetbalvereniging MAHUBETO’. Hierop staat vermeld dat deze
vereniging is opgericht op 8 mei 1926,
maar verder kan ik er helemaal niets
over vinden. Ik heb geïnformeerd bij
Publieksvoorlichting van de KNVB,
maar noch in hun archief, noch in het
archief van het districtskantoor West
2, waaronder Rotterdam valt, is er iets
van terug te vinden. De vereniging
was kennelijk te lang geleden actief.
Kan iemand mij iets over MAHUBETO vertellen?

Solo-gitarist gezocht
In de jaren ’60 speelde ik in beatgroep
The Hooks als zanger en slaggitarist.
Momenteel ben ik bezig de groep
nieuw leven in te blazen. Met bassist
Kees (ex-Ultimate Twich, Madown,
Charley’s Wain en Smiezels) hebben
we al diverse jaren 60-nummers klaar.
Nu zoeken we een solo-gitarist die
ook in de jaren ’60 actief was in een
beatgroep en bereid is nummers van
Rolling Stones, Pretty Things, Small
Faces e.d. te spelen. Interesse? Bel
dan vanaf 14.00 uur naar Joop den
Ouden, 06-19682831.

Siebe Idzinga
Siebe_Idzinga@hotmail.com

Busje De Rotterdammer
Gezocht informatie/foto over het VWbusje van de krant De Rotterdammer.
Het gaat dan om de bestuurderskant.
Ik heb een klein zwartwit fotootje
uit 1954 van het heliveld waar het
busje aan de passagierskant te zien
is. Rotterdammers die het nog weten
zou ik zeer erkentelijk zijn voor de
informatie. Het is de bedoeling om er
een airbrush werk van te maken. Mail
uw informatie naar info@amazingyesterday.nl. Bij voorbaat hartelijk dank!
Mahubeto
Mijn grootvader heeft na zijn overlijden in 1976 allerlei brieven en
documenten
nagelaten.
1
2
3Ik heb4 deze nu
in bezit en wil daarmee een biografie
12
gaan schrijven. Een document betreft

Oom Hans
Gisteren was ik sinds lange tijd weer
eens op bezoek bij mijn 92-jarige oom Hans in Rotterdam. Een
oud-Rotterdammer te gast bij een
Rotterdammer, zeg maar. Of een
‘rotjong’ eindelijk weer eens terug op
zijn geboortegrond. Toen ik de hal van
de flat op Kelloggplaats doorliep, zag
ik een stapeltje van uw blad liggen.
Thuisgekomen, viel mij al bladerend,
het volgende in. Sinds een jaar is
mijn tante helaas opgenomen in een
zorgcentrum. Hans kon haar thuis niet
meer verzorgen door haar dementie.
Zeker ook
is hij8erg 9
6 door COVID-19
7
alleen, hij gaat de deur liever niet uit,
14
af en toe alleen om boodschappen te

doen of naar zijn vrouw te gaan. Veel
leeftijdgenoten, familieleden, vrienden
en kennissen zijn overleden, of durven
de deur ook niet uit. Net als veel
andere senioren is hij erg alleen. Ik ga
de komende tijd zeker proberen vaker
naar hem toe te gaan. Maar zijn er ook
stadgenoten, die mij kunnen helpen
zijn eenzaamheid te verlichten? Hans
is enorm bij de tijd, vindt zichzelf echt
niet zielig, maar deelt graag mooie
herinneringen, uit zijn tijd bij Het
Spoor, het Nivon, de PvdA, de oorlog,
zijn familie. Misschien zijn er ook wel
mensen die zijn verhalen willen opschrijven, zodat ze opgeslagen kunnen
worden? Als er geïnteresseerden zijn,
is dat echt geweldig. Ik geef graag
Hans’ contactgegevens door.

16

22

17
23

5
13

18

19

24

25

Herinneringen aan de Havenpolikliniek
In december stopt de Havenpolikliniek. Dat betekent dat er een eind komt aan
dit poliklinisch centrum waar zes Rotterdamse ziekenhuizen samen hun poliklinische zorg verleenden. Het pand van het voormalige Havenziekenhuis, dat
verouderd is, is verkocht met het doel er nieuwbouw te ontwikkelen.
Veel Rotterdammers hebben een herinnering aan deze plek, waar de zorg
vertrouwd en dichtbij was. We zijn benieuwd naar uw verhalen. Heeft u een
mooi verhaal en wilt u dat met ons delen, liefst met foto? Mail naar info@deoudrotterdammer.nl of schrijf naar: Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Uw verhalen publiceren we in
één van de volgende nummers.
PS. Alleen de poliklinieken van het Franciscus Gasthuis & Vlietland blijven
tot medio 2021 op locatie Haringvliet 2. Meer info: www.havenpolikliniek.nl

Jan Koster
Cavaleriestraat 29, 6135 JM Sittard
06-42813031

Jan Post
Wie heeft informatie over Jan Post,
schrijver van o.a. Sannetje. Geschreven in 1943,
verschenen bij
Uitgeverij Bruna
in 1946. Reacties
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria
naar Jacques Vos,
Berkenlaan 25,
Elke donderdag
9482RK Tynaarlo.
10
11
van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein
Mail vos02067@
Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
planet.nl

GRATIS TAXATIE

KRUISWOORDPUZZEL
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Puzzel mee en win !!!
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Deze keer geen oplossing van de vorige puzzel, want dat was de logo-Kerstpuzzel en die wordt deze keer nogmaals
44
45
46
geplaatst, omdat er enkele fouten in zaten die oplossen wel erg moeilijk maakten (zie pagina 23 in deze krant). Als
47
48
49
extraatje
ditmaal ook nog een kruiswoordpuzzel.
50

51

52

53

63

64

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat
uw inzending voor DONDERDAG 5 JANUARI 2021 bij ons
binnen is. U kunt de oplossing sturen naar info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910
AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen
op www.deoudrotterdammer.nl

Voor deze nieuwe puzzel hebben we opnieuw een leuke prijs klaar liggen. Vijf prijswinnaars krijgen ieder het boek
54
55
56
57
58
59
60
‘Kanjer’ toegestuurd over zangeres Rita Young.
61
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66

67
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74 van een der Beatles; 14.
75muurholte; 15.
76 titel (afk.); 17. Alge1. 72
dwarsfluit; 7. piano of vleugel;7312 olie (Engels); 13. voornaam
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Horizontaal 1. dwarsfluit; 7. piano of vleugel; 12 olie (Engels); 13. voornaam van een der Beatles; 14. muurholte; 15. titel (afk.); 17. Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst (afk.); 19. te zijner tijd; 21. persoonlijk
voornaamwoord; 22. vuur/brand; 24. tokkelinstrument; 27. waterkering; 28. blauwwit metaal; 30. jongensnaam; 31. eikenschors; 32. koerier; 33. bovendien; 35. stelen; 37. Electric Light Orchestra (afk.); 38. natuurlijke begaafdheid; 41. Sociaal Economische Raad (afk.); 42. hete-luchtstreken; 44. schietschijf; 46. deel van
gelaat; 47. Engelse titel; 48. niet actief; 49. Griekse schapenkaas; 50. vergrootglas; 52. kleur van de regen-
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TANTE POST
Inbreken bij een collega
Wanneer het precies was, weet ik niet
meer. Maar het warenhuis van Vroom
en Dreesman zat nog op de Pleinweg.
De politiemeldkamer stuurde ons
naar een waterlekkage, in een van
de bovenwoningen even voorbij dat
warenhuis. In het trappenhuis van
de portiekwoningen stonden alle
bewoners, behalve degenen waar het
water vermoedelijk vandaan kwam.
Hier woont een collega van jullie werd
er gezegd en zijn auto is ook weg. Ik
keek op het naambordje en het was
Klaas, een medemuzikant van mij bij
de politiekapel. Hij was motordiender
en via de wachtcommandant van de
Motorbrigade, wist de meldkamer, dat
Klaas zijn vrije dag had. Hij en zijn
vrouw waren geen Rotterdammers van
geboorte, dus ik vermoedde dat ze op
familiebezoek waren, hetgeen achteraf
ook klopte. Mijn conditie was toen
nog prima in orde en ik klom via het
balkon van de buren op zijn balkon.
Een ruitje van de keukendeur ingetikt
en ik kon mijn ogen niet geloven.
De hele woning stond blank en het
kwam uit het toilet. De vlotter van de
stortbak was blijven hangen en het
overlooppijpje was te lang. In plaats
van in het toilet, liep het water naar
de vloer. Het kraantje bij de stortbak
dichtgedraaid en de buitendeur zat
gelukkig niet op het nachtslot. Met
emmers en dweilen zijn we met de
buren aan de gang gegaan. Toen de
boel er weer redelijk uitzag, heb ik een
briefje met mijn naam achtergelaten.
De dag daarna hadden we muziekrepetitie en kennelijk wist iedereen al
van mijn inbraak. Klaas en zijn vrouw
waren zeer tevreden over onze actie
en zouden de schade claimen bij de
verhuurder van de woning. Er zijn wel
heel veel grappen overgemaakt.
Aad de Knegt
Oud-Beijerland
adeknegt35@gmail.com
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mijn ervaring van die tijd.

1934: Uiver bemanning
gehuldigd in Rotterdam
Toen het KLM-toestel Uiver winnaar
werd in het handicapklassement van de
spectaculaire Melbournerace, verzocht
het Rotterdamse Comité ter behartiging
van de nationale belangen aan de KLM
de bemanning te laten huldigen in Rotterdam.
Het werd een feestelijke ontvangst op
vliegveld Waalhaven met duizenden belangstellenden. Daarna werd het gezelschap van de vliegers met hun echtgenoten in open auto`s naar het stadhuis gereden. Daar puilde de Coolsingel uit van de mensenmassa voor de huldiging van de
winnaars van de langste vliegwedstrijd die ooit is gehouden. Het koor van 2000 zangers dat normaal op Koninginnedag
de aubade verzorgde, stond daar met de Rotterdamse harmonie opgesteld om hen toe te zingen. En in het stadhuis waren
er de gebruikelijke toespraken en ontvingen de vliegers schilderijen van de Rotterdamse haven.
In de populaire dramaserie ‘Vliegende Hollanders’ op NPO 1 hebben we kunnen zien hoe de KLM-machine Uiver in de
Melbournerace winnaar werd in het handicapklassement. Minder bekend is de enorme huldiging die de bemanning ten
deel viel in Rotterdam. Hierover heb ik een filmpje samengesteld dat nu te zien is op mijn website. http://basromeijnfilms.blogspot.nl
Bas Romeijn
06-38589574

Hongerwinter
In De Oud-Rotterdammer van 24
november staat het verhaal van een
barre voedseltocht in de hongerwinter.
Ik heb het met veel interesse gelezen,
want ik stam ook uit die tijd en wil
ook mijn verhaal kwijt.
De ergste periode, december/januari,
heb ik ternauwernood overleefd, dankzij meelevende buren, die af en toe
wat aardappelschillen gaven, waarvan
mijn vader dan probeerde er met een
essence van één of ander smaakje een
soort koek van te maken. Ons gezin
bestond toen uit vijf kinderen, en
mijn moeder was in verwachting van
de zesde. Ik was heel erg ondervoed,
maar wie niet? In februari 1945 kwam
er een gelegenheid, om bij een gepensioneerde boer te komen, in Nieuw
Vennep. Ook niet naast de deur. Een
fiets was er nog niet, maar mijn vader
kon een oud frame op de kop tikken,

en maakte daar een fiets van. Hij was
mandenmaker van beroep en maakte
van rotan fietsbanden. Aangezien ik
klein van stuk was, en nog ben, kon ik
niet op een zadel. Dat was er trouwens
niet eens! Dus dat werd een lapje en
meer lapjes. Een ouderling van onze
kerk, met zijn zoontje, zou ons begeleiden naar ons toekomstig verblijf.
Wij vertrokken van Rotterdam-Zuid
waar ik woonde naar Kralingen, waar
de banden van mijn fiets al versleten waren! Dus ik heb verder op de
velgen moeten fietsen. Na lang fietsen
kwamen wij in Zoetermeer, waar wij
een heerlijke kom soep kregen van het
Leger des Heils. Uit dankbaarheid gaf
ik zomaar een gulden! Uiteindelijk
kwamen wij om half elf ’s avonds
in Nieuw Vennep aan, waar ik me
tegoed kon doen aan ik geloof zeven
pannenkoeken. Ik begrijp nog steeds
niet, dat ik daar met mijn ondervoede

lichaam niet ziek van ben geworden.
Maar nee, het is mij voortreffelijk bekomen. Over die tijd dat ik daar was,
wil ik niet te veel uitweiden, behalve
dan, dat ik een andere fiets kreeg en
dat mij klompen werden aangemeten
door een echte klompenmaker. Ik ben
daar geweest van februari tot eind
mei, zodat ik de bevrijding niet in
Rotterdam heb meegemaakt, maar in
Nieuw Vennep. Eind mei konden wij
met een vrachtrijder mee naar Rotterdam Blijdorp, en vandaar lopen door
de Maastunnel naar huis! Ik ging via
een pad achter ons huis, en zag daar
opeens mijn ouders op het plaatsje
zitten. Wat een blijdschap, maar even
een kleine teleurstelling, want ze
herkenden me in eerste instantie niet!
Achteraf begrijpelijk, want ik was in
die drie maanden 13 pond gegroeid,
dus had ik voor mijn doen een dikke
kop gekregen! Dit is dus in het kort

T. van Wijk
Zwartjanstraat 124b
3035 AX Rotterdam
010-4652852
vwijk59@xs4all.nl
Erasmus van Rotterdam
Nu ben ik al zo oud. En ik dacht dat ik
heel wat wist. Bijvoorbeeld dat Erasmus in Rotterdam geboren was. En dat
de achternaam van de overleden Franse President Franse President Giscard
d’ Estaing luidde. Nu zag ik ineens
dat Erasmus eigenlijk Gerritz heette
en in Gouda geboren was. En dat de
prachtige dubbele achternaam Giscard
d’Estaing door hemzelf verzonnen zou
zijn. Dat hij Giscard heette en dat hij
het prachtige dorpje Estaing gewoon
aan zijn naam had toegevoegd. Wat let
u, lezer, om hetzelfde te doen? Als u
Pietersen heet, wordt dat bijvoorbeeld
Pietersen-van Kralingen. Fraai hoor.
Dr Anton de Man
Rotterdam
ademan@planet.nl
Melkboer in Spangen
M’n vader was melkboer bij Van Veen
in de Da Costastraat. Iedere morgen
om 5 uur op, naar de Sterovita om
melk te halen. Om 6.30 uur thuis.
Thee, boterham en hup weg. Maar was
er iemand niet thuis, dan terug. En in
de winter was alles bevroren. En dan
de hol op van lijn 10 naar Het Witte
Dorp. Eigenlijk pure armoede. Kwam
versteend thuis. Gossie.
Elles de Jong
06-51653494
Ellesrik@live.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
Dhr./Mevr. Voorletters

€ 105,00 (buitenland)
Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.
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Net als voorgaande jaren plaatsen we ook dit jaar weer de speciale kerst-logopuzzel, waarmee u heerlijk kunt puzzelen. In de
kerstballen staan allemaal (gedeelten) van logo’s afgebeeld. De
bedoeling is dat u de logo’s herkent en er de juiste bedrijfsnaam bij zoekt. Dat kan door De Oud-Rotterdammer heel grondig te bestuderen, door gewoon tijdens
een lekkere kerstwandeling op straat op zoek te gaan
of via internet.

De Suite

Bungalow Eldorado

Rijnmond

Bezorging Maasstad

Opnieuw & Co

Maasstad ziekenhuis

Sigrid Uitvaartbegeleiding

Venrooy Tandtechniek

Electrostore

Sophia Kinderziekenhuis

De Oud-Rotterdammer

Schoonmaken
bedrijfspanden.

bijv.

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

*

“H

Schoonmaken

www.bdmuseum.nl

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

1

2

NetEcht_Affiche_v3.indd 1

19-06-15 09:48

KvK nummer 24448641

3

4

19-06-15 09:48

5

Koopt u ook een
Klikgeb
(voor loszitten
lichtje voor het Sophia
8
9
7
10Een perfect
u fijne www.v
6 Kinderziekenhuis?wenst
www.viku.nl
|p
met go
feestdagen
KUNSTGEBITT
en een mooi Wij
heten
gr
Viku Dienstverlening
beschikt over
ruimu tie
ROTTERDAM
13
14
nieuwvan
jaar!tapijten
15eneen
voor
w
specialistische reiniging
me

Viku Carp
&

Utenhagestraat 192
11
12
ens
3083 VV Rotterda
Vakbekwaam en goed opgeleid
personeel
Reclamemakers
- 4101679
voorzien van een goede service en010
reiniging
in Print Sign
Web & More
www.kunstgebittenrotter
19
20
18
17
info@kunstgebittenrotter
Tot het ein
16
lichtjessophia.nl
Euro 200,- na a
Tandprotheticus D.R. Venrooy
* 75% tot 100% vergoeding va
Euro 25
Tandprotheticus E.L. Venrooy
de (basis) verzekering
25
* Contracten met alle
24
zorgverzekeringen
Uw eigen bijdra
21
23
22
uw kuns
26 * Volledige prothese

. .

TAPIJTREINIG
MEUBILAIR REI

HOOFDPRIJS: INVENTUM IPS437RVS
Met de hoogwaardige roestvrijstalen pannenset IPS437RVS van Inventum haal je
het beste in huis. De pannenset met ergonomisch gevormde handgrepen zorgt voor
jarenlang kookplezier! Alle vier de pannen zijn voorzien van een speciale sandwich
thermobodem voor een gelijkmatige warmteverdeling, die het tevens mogelijk
maakt de pannen op alle typen
warmtebronnen te gebruiken,
ook op inductie. Ook het
schoonmaken is makkelijk. De
pannen zijn afwasautomaatbestendig. 4-delig, inclusief 3
glazen deksels, geschikt voor alle warmtebronnen.

Heritage Auctions Europe
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PRIJZEN
Voor deze puzzel hebben wij een speciale hoofdprijs. Voor een van de gelukkigen
staat een prachtige pannenset klaar, beschikbaar gesteld door Arnold Aijkens. Het is
de ideale aanvulling op uw keukenuitrusting.
Als tweede ligt het prachtige boek ‘Honderd jaar Spido. Venster op de Rotterdamse
haven’ klaar. Derde prijs is het boek ‘Rotterdam en de zee’. Als vierde tot en met
zesde prijs zijn er exemplaren van ‘Oma kan jij nog huppelen’. Voor de zevende tot
en met negende prijs zijn er exemplaren van het zeker in coronatijd nuttige ‘Bezig
Boek’. De tiende prijs is het boek ‘Poffen’ over het Noordereiland in Rotterdam.

Anders Gedenkmonumenten

GELOOF
IN RIJNMOND

Kerst 2020

Om u een beetje te helpen staan de 26 deelnemende bedrijven ook
op deze pagina. Maar welk bedrijf hoort nu bij welk logo? Als u alle
bedrijfsnamen in de volgorde van 1 tot en met 26 gevonden hebt, vormt u een slagzin, door telkens in de balk onderaan de puzzel één letter uit de bedrijfsnaam in te
vullen. Welke letter van de bedrijfsnaam u moet gebruiken, staat in het vakje. Dus
als u in vakje 1 bijvoorbeeld het cijfer 8 ziet staan, gebruikt u de achtste letter van
de gevonden bedrijfsnaam.
De oplossing stuurt u VOOR 11 JANUARI 2021 12.00 UUR naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of naar info@deoudrotterdammer.nl of via www.deoudrotterdammer.nl.
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KUNSTGEBITTEN
* Gedeeltelijke prothese/frame

Dit alles bij in

/ klik prothese
• Geschikt voor alle soorten* Implantaat
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REPARATIES
ook Perzische kleden en berbers
Raadhuisplein 46
OudedijkWij
140zijn te vinden a
• Direct beloopbaar
(droogreiniging)
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Rotterdam
Tel. 0180 - 313633
Tel. 010 - 4117870 Taselaarstraat
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Ma t/m do geopend
van
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry fo
zoals alcantara, velour, bouclé en wee
• Kostenbesparend en levensduur verle

Aijkens
Voorbrood Meubelen

Geïnteresseerd in een vrijblijv
of demonstratie kijk dan op
of bel VIKU B.V tel: 06-4

De Jong Intra
Viku dienstverlening
BTR Reizen
Restaurant Cathay
Akto
Baasimmedia
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ROTTERDAM

Een lichtpuntje
in deze
donkere dagen
DE FEESTDAGEN ZIJN ALTIJD EEN BIJZONDER
MOMENT. EEN MOMENT VAN REFLECTIE. EEN
MOMENT VAN NOSTALGIE. EEN MOMENT VAN
LICHT EN VAN LIEFDE. EEN MOMENT VAN
SAMENKOMEN.
DIT JAAR IS ALLES ANDERS.
SAMEN HEEFT NOG NOOIT ZOVEEL BETEKENIS
GEHAD ALS DIT JAAR. LICHTPUNTJES ZIJN
SOMS MOEILIJK TE VINDEN.
MET DIE REDEN HEBBEN WIJ DEZE LANTAARN
GEMAAKT. EEN BAKEN VAN LICHT.
OM EEN KAARSJE TE KUNNEN BRANDEN
VOOR ONZE NAASTEN EN DIERBAREN ZODAT
WIJ TOCH OP EEN MANIER SAMEN KUNNEN
KOMEN, AL IS HET IN GEDACHTEN.
SAMEN ZIJN IS IN DEZE DAGEN WAT
MOEILIJKER, LATEN WE DAAROM DE
BIJZONDERE MANIEREN WAAROP WIJ SAMEN
KUNNEN KOMEN KOESTEREN.
50PLUS ROTTERDAM WENST U
VEEL LICHTPUNTJES TOE VOOR DE
FEESTDAGEN. OOK WENSEN WIJ U
VEEL ‘SAMEN’ EN GOEDE GEZONDHEID TOE
IN HET NIEUWE JAAR.

