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Een avontuurlijk leven bij de Wegenwacht
“Waar U ook gaat of staat:
de WEGENWACHT is nu al 75
JAAR bij pech Uw kameraad.’’
Dit jaar bestaat de Wegenwacht van de ANWB 75 jaar.
Ik, Ton van Noorden, ging
5 november 1956 in opleiding als Wegenwacht. Met
het mannummer 40. Ik heb
er nooit spijt van gehad en
onderweg veel meegemaakt.
Daarover gaat dit verhaal.
Alvorens je aangenomen werd, moest
je diverse testen van vakbekwaamheid
aﬂeggen. Eerst een mondelinge test
en daarna de praktijktest. Die bestond
uit diverse storingen oplossen aan een
lesauto in het praktijklokaal en daarna
een band demonteren, repareren en
weer monteren. Het ging goed en de
exameninspecteur zei: “Ik kan het niet
beter en niet sneller.” En dan te weten
dat ik op 3 november nog thuis in de
slagerij werkte...
Als kind was ik al in alles geïnteresseerd wat met auto’s en motoren te
doen had. Ik heb nooit een hekel aan
de slagerij gehad, maar een motor
met zijspan trok mij meer dan de
slagersmandﬁets. Overdag werkte ik
in de slagerij, ‘s avonds hielp ik bij de
buurman in de Skodagarage. Na een
poosje zei hij: “Doe een automonteur-
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sopleiding.” En dat heb ik gedaan: van
mijn hobby mijn werk gemaakt.
Slagersvoordeel
Ik kreeg drie weken opleiding in Den
Haag. Mijn EHBO-diploma had ik al,
omdat ik lid was van de Vlissingse
Reddingbrigade. Dat was voor mij

Wegenwacht aan het werk onder de motorkap

een pluspunt. De eerste test van de
opleiding was met de ambulance mee.
Viel je ﬂauw, was het einde verhaal.
Ook hier had ik mijn slagersvoordeel;
ik kon goed bloed zien.
Keurig in uniform ging ik eind
november met een 600cc BSA motor
met zijspan voor het eerst alleen de
weg op tussen Rotterdam en Vlissingen. Ik ging in Rotterdam in de kost.
Het loon was 42 gulden per week. ‘s
Avonds ging ik bij een slager uitbenen
om wat bij te verdienen (en dus weer
terug bij af).
Service
Pechgeval na pechgeval heb ik verholpen in de loop der jaren en ook de
nodige ongevallen meegemaakt die op
mijn pad kwamen. En rare situaties,
zoals het volgende voorval. Ter hoogte van restaurant Van Kekem, richting
Rotterdam, stond een auto stil. De
bestuurder hing over het stuur. Ik
stopte. Zijn vrouw zei mij dat hij zijn
insuline was vergeten in te spuiten. Ik
rende naar mijn motor en haalde mijn
lunchpakketje voor hem. Hij at het op
en kreeg suiker binnen. Omdat ik het
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toch niet helemaal vertrouwde, bracht
ik hem in zijn eigen auto naar huis.
Zijn zoon bracht mij terug naar mijn
motor. Een mooie bedankbrief volgde
van Elles Herenkleding Rotterdam.
Op de parkeerplaats bij de Moerdijkbrug stond eens een Duitse koelwagen
met aanhanger van Baum und Gottschalk, geladen met rundvlees voor
Engeland. De chauffeur stond al met
zijn lidmaatschapskaart te zwaaien.
Wiellager defect. Dus aan het werk.
Op dat moment verscheen mijn hoofdinspecteur. “Dit is garagewerk”, zei
hij. Kan zijn, maar die waren om zes
uur gesloten. Ik zei niets, haalde het
wiel van de aanhanger en de remtrommel. Op naar de lagerwinkel in Breda,
waar ik een lager kocht en een brander
leende. Alles weer gemonteerd en, al
was het laat geworden, hij kon de boot
halen naar Engeland. Ik kwam, moe
maar voldaan, thuis met een ﬂink stuk
vlees dat ik op de keukentafel nog snel
even uitbeende.
Op een dag reed een personenauto bij
een Shell tankstation vlak voor mijn
neus dwars door de middenberm en
ramde frontaal een Duitse personen-

auto. Toen ik als eerste erbij was,
siste en rookte het van alle kanten.
Snel handelen dus. Accu los en de
persoon uit het wrak zien te halen.
Vanuit het tankstation was al gebeld,
zodat politie en brandweer zeer snel
ter plaatse waren. Zelf bleef ik bij de
Duitser, die er slecht aan toe was. In
het ziekenhuis heb ik hem (Helmut
uit Sigmaringen) nog een paar maal
bezocht. Bij het afscheid zei hij alleen
“Danke Anton fur alles.”
Paarden
Een ander voorval: paarden op
rijksweg 16! Ze waren uitgebroken
uit het weiland en galoppeerden over
de weg. Een vrachtautochauffeur
plaatste zijn wagen dwars over de weg
en daar kwamen ze, de leider voorop.
Ik dacht ‘die moet ik hebben’, trok
snel mijn riem uit mijn broek en ik
had hem te pakken. Maar toen zakte
mijn broek af en stond ik in mijn
lange witte onderbroek een paard in
bedwang te houden. Tot hilariteit van
de toeschouwers.
Lees verder op pagina 3
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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

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

Dinsdag 23 februari 2021

pagina 3

Een avontuurlijk leven bij de Wegenwacht
(vervolg van voorpagina)
Bij Zevenbergschenhoek wilde een vrouw met de fiets de rijksweg oversteken. Er was toen nog geen vangrails, alleen een
stalen hekje. Bij haar poging over te steken raakte een auto haar
voorwiel. Ze viel en schreeuwde: “Oh, mijn kind.” “Ik zie geen
kind”, riep ik. “Nee”, zei ze, “in mijn buik!”
En toen kwamen de eerste weeën.
Plat leggen in mijn regenjas, deken
als sluitlaken en toen stopte er een
militair ambulancebusje. Ik zei: “Snel
inladen.” “Dat mag niet”, zei de
ambulancier. Een nogal uit de kluiten
gewassen vrachtautochauffeur zei:
“Laden die hap, anders kruip ik zelf
wel achter het stuur.”
Kortom: ze werd naar Breda gebracht
en daar kwam haar zoon ter wereld.
Eind goed al goed? Nee dus!! Ik moest
voorkomen in Breda voor het oneigenlijk gebruik van een militair voertuig.
De officier van de rechtbank vroeg mij
of ik mij bewust was van de ernst van
deze zaak. Ik zei: “Ja ,Edelachtbare,
maar ik zal het de volgende keer niet
anders doen.” Toen richtte hij het
woord tot mijn chef, die meegekomen
was. Hij vroeg: “Wat zou u gedaan
hebben?” Mijn chef antwoordde:
“Edelachtbare mag ik u diezelfde
vraag stellen?”
Na enig nadenken sloot hij de zitting
met de woorden: “Het was fout. Maar
fijn dat alles zo goed is afgelopen. Zitting gesloten.’’
Leerzaam pechgeval
Daar stond hij weer, de groentenboer
uit Rotterdam met zijn Tempo driewielig vrachtwagentje langs de weg. Ik
vroeg: “Pech?” Hij zei: “Ja. Ik sta hier
niet om groente en fruit te verkopen.”
Diverse keren ik had hem al geholpen,
maar nu vertelde ik hem dat hij lid
moest worden van de WW. Hij mompelde wat. Intussen had ik de storing
gevonden. De reservekraan van de
benzinetank zat vast. Ik vertelde hem
dat het euvel was opgelost als ik er
een plastic slangetje tussen zou zetten.
Hij zei: “Is dat alles?” Vervolgens
pakte hij twee grote bananen, bond ze
aan een touwtje en liet ze in de tank
zakken. Hierdoor steeg het brandstofniveau. Hij stapte in, startte en zei sarcastisch: “Als ze nog mensen zoeken
bij de Wegenwacht hoor ik het wel.”
Een paar weken later zag ik hem weer.
Hij keek me aan met een grijns op

Wegenwacht in uniform

z’n smoel zo groot als een banaan.
Dergelijke voorvallen vermeldden
wij op een bijzonder rapport aan het
hoofdkantoor, zodat men daar ook nog
eens lachen kon!
Hersenbloeding
Lang, nee superlang was de truck en
trailer met bomen, geladen uit Den
Hoek, Zeeuws Vlaanderen. Half op de
weg, half op de slipstrook. Ik wilde de
chauffeur vragen de combinatie wat
recht te zetten en klopte op het portier.
Geen reactie. Vervolgens opende ik de
deur en zag het meteen. Mond scheef,
intens wit gezicht, wartaal. Het flitste
door mijn hoofd: hersenbloeding. Snel
handelen. Ik verplaatste hem naar de
andere stoel, kroop achter het stuur
en reed dwars door Breda naar het
Ignatius ziekenhuis. Direct kwam er
een arts bij, hij in de ambulance en
naar Utrecht. Daar is hij diezelfde
avond nog geholpen. Klein minpuntje:
bij het ziekenhuis nam ik met de achterwielen niet alleen het hekje, maar
ook de struiken mee. Kan gebeuren.
‘s Avonds bracht ik met een vriend de
combinatie naar de pont in Vlissingen,
waar een dankbare vader op ons stond
te wachten. Later vernam ik dat de
chauffeur na maanden revalideren
weer aan het werk was.
Linke soep
Op een avond, het was elf uur en mijn
dienst zat er bijna op, reed ik bij de
afrit IJsselmonde. Daar stond een Pontiac. Ik stopte en vroeg of er problemen waren. “We hebben geen benzine
meer”, was het antwoord. Ik zei hen
dat ze vijf liter konden kopen, omdat
ik die andere vijf wellicht nog nodig
had voor een volgende klant. Een van
die mannen stond echter plotseling
achter mij met een stiletto. Hij siste:
“Alles erin en snel een beetje.”
Ik dacht: ‘overkomt mij dat?’ en werd
ijzig kalm. Ik liep naar mijn zijspan
met mijn belager achter me aan, pakte
mijn jerrycan, mijn litermaat en een
dikke plastic vulslang. Met die slang
haalde ik uit naar
mijn belager,
vol op z’n kaak,
zo hard als ik
kon. Het mes
liet hij vallen. Ik
schopte het weg
en zei tegen z’n
maat: “En nou
jij!”
Toen gebeurde
er een wonder.
Twee witpetten van de

Opnamen voor Dorus met de Wegenwacht

Rijkspolitie reden hun laatste ronde en
stopten bij mij. Ik vertelde in horten
en stoten wat er was gebeurd. Een van
de agenten sprak: “Wegenwacht, volgens mij heeft die persoon nu kiespijn.
Wij handelen dit wel even af en jij
wegwezen.”
Op de motor zat ik nog te trillen en
moest er ook niet aan denken dat de
belager een gat in mijn nieuwe lederen
jas had gemaakt. Later bleek dat de
auto gestolen was en de beide heren
werden gezocht.
Scooterongeval
Voor mij zwierde een scooterrijder van
links naar rechts over de enkelbaans
weg tussen Roosendaal en Etten-Leur.
Ik ging er vlakbij rijden en zag dat hij
een hoofdwond had. Op het moment
dat hij mijn kant op kwam, greep ik
hem al rijdend beet. Ik hield mijn voet
onder de beugel van de zijspan en met
heel veel geluk landden we beide in de
berm van de weg. De scooter had inmiddels voor de berm aan de overkant
van de weg gekozen. De oorzaak van
dit tafereel was dat de man vanwege
het slechte weer in de luwte achter een
vrachtauto had gereden, die plotseling
stopte. Daardoor knalde hij met zijn
hoofd tegen de laadklep en zat hij half
bewusteloos op zijn scooter. De man
werd verbonden en per ambulance
naar het ziekenhuis gebracht.
Dienst-wederdienst
Een keer was ik tien minuten te laat op
het beginpunt van mijn route van die
dag. Om het in te lopen was het scheuren geblazen. Op de vluchtstrook stonden twee Peugeotjes. Dat kwam mij
goed uit in verband met mijn tijd. Een
man die erbij stond, had de motorkap
geopend en zei: “Ik ben gisteravond
hier gestrand met een lege accu. Als
u mij even een steeksleutel 10/11 kan
lenen zou dat heel fijn zijn.”
Omdat ik laat was, noteerde ik beide
kentekens waar ik wat tijd op kon
wegschrijven. Op de terugweg van
mijn eerste ronde stond er een politie-

agent met, zo bleek, de echte eigenaar,
die nu zijn accu miste. Ik vertelde
de agent wat er was voorgevallen en
gaf hem de kentekens. Hoe het afliep
laat zich raden. Zo zie je maar, de ene
hand wast vaak de andere.
Lachen was het ook wel eens, Zoals
bij de filmopname met Dorus als Wegenwacht. Tien tot twaalf keer moest
het over en telkens moest Dorus het
liedje opnieuw zingen. Hij zong dan:
“Jongens, jongens wat een pech, zie
de mens staan langs de weg. Maaaar
een ieder wordt weer op gang gebracht
door half en zacht van de Wegenwacht.”
De film was echt de moeite waard.
Voor ons een aparte ervaring en een
leuke dag.
In die dagen verliep de communicatie
moeizaam. We hadden geen telefoon.
Alleen een gele vlag. Als de boerderijen, tankstations of particulieren langs
de rijksweg telefoon hadden werd
een pechgeval daar aan Den Haag
gemeld. De telefonist belde vervolgens diverse vlaggenposten op, die op
de route van het pechgeval lagen. De
passerende wegenwacht zag zo’n vlag,
ging vragen wat er was en zo werd
dat opgelost. Maar had je een ongeval
met gewonden, dan moest je aan een
automobilist vragen om snel te bellen,
intussen zat jij met de gewonden. In
mijn jaren langs de weg heb ik heel
wat meegemaakt. Mooie en minder
mooie momenten. Sommige vervagen,
erge sleep je je leven lang mee. Maar
daar wil ik hier niets over kwijt ..
Andere baan
Later werd ik chef team speciale
acties bij de ANWB. Dat hield in:
werken met een team wegenwachters
en technopersoneel. Een soort intern
uitzendbureau. Overal waar gaten
vielen in de organisatie stuurde ik mijn
mensen heen en we begeleidden de
technische acties, zoals verlichting- en
remmen, ogentest. Ook voerde ons
team kilometertellercontroles uit. In

de zomermaanden werd ons hele team
ingezet bij de alarmcentrale, om mensen te repatriëren vanuit heel Europa.
Zelf heb ik veel repatriëringen gedaan:
zware familieomstandigheden en minder zware. Zo werd ik naar Portugal
gestuurd om een Volvo op te halen. De
eigenaar, die ziek was geworden daar,
was al naar huis met het vliegtuig. Ik
meldde me bij het appartement, kreeg
van de portier de sleutel, een hondenriem met Trendy, een teckel, eraan
alsmede een zakje varkenshart (en dat
bij 28 graden). Voor alle zekerheid
knoopte ik de teckel aan mijn reistas.
Dat bleek geen overbodige zaak, want
bij terugkomst na het tanken hing zij
half uit het raam. Riem losgemaakt
en ik had er heel de lange tocht geen
omkijken meer naar.
In de hotels smokkelde ik haar naar
binnen en gaf haar te eten. Onderweg
stopte ik bij een slager en liet een
biefstukje klein snijden voor haar. Ook
bij ons thuis gedroeg ze zich voorbeeldig. Ik belde haar baas in Aalsmeer
die gelijk vroeg hoe het met Trendy
was. Ik antwoordde dat het met mij
ook goed ging en vertelde hem van de
biefstukjes. Tot mijn verbijstering antwoordde hij: “Dat ga ik niet betalen.”
“Dat hoeft ook niet, meneer. Service
van de ANWB.”
“Bij aankomst hier kunt op de bel
drukken en doe ik vanaf mijn bed de
deur voor u open”, sprak hij.
Voor ik aanbelde liet ik de hond nog
even drinken en zette hem niet meer
op de grond. De deur ging open, ik
droeg de hond de trap op en zette
hem bij de eigenaar op bed. Trendy
plaste van blijdschap op het bed. Ik zei
alleen: “Kijk eens hoe blij ze is. Beterschap voor u en de groeten!”
Ik heb 37 jaar bij de ANWB gewerkt,
maar de tijd als Wegenwacht langs de
weg was de mooiste.
Ton van Noorden
010-4201389
tonlies7456@gmail.com
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Uniek in uw regio:
Aan huis behandelen zonder extra kosten.
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

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

9.6

(De spullen moeten geschikt zijn voor hergebruik.)
U bent welkom van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Wij halen nog geen spullen op aan huis.
De kringloopwinkels zijn nog wel gesloten.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

Reparatie klaar terwijl u wacht!
www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

Uw tandprotheticus
Dhr. S. Rondeltap
Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

Vanaf woensdag 17 februari
kunt u weer spullen bij ons afgeven.

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam

Lid van

 info@opnieuwenco.nl  www.opnieuwenco.nl
TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Ongeacht waar u verzekerd bent

>
>
>
>
>

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

>
>
>
>

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

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Wij zijn nu ook te
vinden op LinkedIn

HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

Bildtstar

De Oud

10 kilo

Volg ons ook!

€ 6,95

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

linkedin.com/company/de-oud-rotterdammer

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Bel 0180-820244

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

�� �es�� ��

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

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

www.seniorenhulp.com

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

55+
korting

• Vrijblijvende offerte,
ook aan huis
• Altijd 5 jaar garantie
• Gratis halen en bezorgen
• Gratis vervangende meubels

Ambachtelijke meubelstoffeerderij
Al generaties lang stofferen wij alle soorten meubelen. Van klassiek tot modern
van o.a Artifort, Leolux, Gispen en Gelderland. Wij stofferen auto’s, campers,
caravans en andere gespecialiseerde projecten zoals scheepsstoffering.
Antiek restauratie, meubelspuiterij, logerij
Wij restaureren alle soorten kasten, tafels en stoelen. Tevens lijmen en
verstevigen van al uw meubelen, houtworm verwijderen is ook geen
probleem of bent u uitgekeken op de kleur van uw interieur?
Laat het overpuiten in iedere gewenste kleur of laat het logen.
Stoelenvlechterij
Ook wel genaamd stoelenmatten is een ambachtelijke beroep dat wij
al generaties lang uitvoeren. Wij voorzien uw meubelen opnieuw van
een biezen, rieten, gaatjes of vlecht mat dit wordt geheel met de
hand gemaakt. Ook voor het maken van o.a rotan, zeegras, loyd loom,
papercord en webbing meubelen.

Showroom en
open werkplaats:

Martin Descendre
IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
tussen 9:00 - 17:00

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid
altijd persoonlijk en bijzonder te maken.
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie
naar dela.nl/rotterdam of bel 010 499 20 45
voor een persoonlijk gesprek.

Goetzee

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

Dinsdag 23 februari 2021

pagina 5

Nr. 235

Louis Davids kwam toch echt uit Rotterdam
De ‘Ken je dit nog’-foto van vier weken geleden ging over een monument ter ere
van Louis Davids op het Raamplein. Daar kregen we opmerkelijk gedetailleerde
reacties op. Lees maar!
Francien de Leede: “Ken je dit nog nr. 235 is van
het Louis Davids-monument, in 1983 onthuld
door burgemeester Bram Peper. Het is geplaatst
aan het Raamplein, ongeveer op de plaats waar
Davids is geboren in 1883. De gebroken plaat
verwijst naar het verdwenen verleden van deze
buurt. In 1883 was dit de voornaamste rosse buurt
van Rotterdam.”
Ruud Kuipers: “Dit is het monument dat ter ere
van Louis Davids werd onthuld op 19 december
1983 op het Raamplein achter het Stadhuis. Dit
ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag.
De locatie is niet toevallig, want hier was vroeger
de Zandstraatbuurt waar hij geboren en getogen is. Het was een arme buurt met prostitutie,
pensionnetjes en veel kroegen. Ook woonden er
veel Joodse gezinnen en Louis Davids kwam uit
een Joods artiestengezin die zongen en dansten op
kermissen. Als kleine jongen stond hij al op het
podium. Hoewel Davids in Amsterdam uitgroeide
tot een van de grootste cabaretiers van Nederland
bleef hij nog lang in Rotterdam wonen. Pas in
1922 is het gezin naar Amsterdam verhuisd. Op
den duur raakte het monument in verval en is in
verband met werkzaamheden verwijderd. Terugkeer op het plein had blijkbaar geen prioriteit. Dat
toch tot restauratie is overgegaan, is te danken
aan een groep betrokken Rotterdammers die zich
hiervoor hard heeft gemaakt en aanklopte bij het
Centrum Beeldende Kunst. En zo werd het monument 25 maart 2016 teruggeplaatst op dezelfde
plek en is Louis Davids in ere hersteld.”
Paul van ‘t Hof: “Ja, dat weet ik nog. Het was een
monument ter ere van Louis Davids. Het stond/

lag op Het Raam, een pleintje naast het hoofdbureau van politie. Ik werkte daar toen (vroege
jaren ‘80, denk ik) bij de geüniformeerde politie.
Aan de zijde van dat pleintje, was de, zoals dat
heette, schrijfkamer, waar we alles wat eventueel
nodig was ‘op papier moesten zetten’. Het was
wel leuk, want in de zomertijd stonden de ramen
aan die kant vaak open. En dan kon je mensen
horen reageren op dat beeld. Het waren meestal
toeristen. Dat hoorde je, omdat die toch wat anders praatten dan de gemiddelde Rotterdammert.
Dan hoorde je de mensen verbaasd en ontstemd
tegen elkaar zeggen: “Moet je toch eens kiek’n.
Ze vernielen tegenwoordig alles maar! En dát
vlak naast een politiebureau. Schandalig.” En wij
gewoon doorwerken; want wat het was, stond er
toch écht op te lezen.”
Peter J. den Tek: “We zien het Louis Davidsmonument op het plein Zandstraat-Raam-Haagseveer. Ongeveer op de plek van het monument is
Louis Davids geboren in de Zandstraatbuurt. Een,
zacht uitgedrukt, armoedige buurt met allerlei
bijzondere personen. Ook wel de rosse buurt genoemd. Hoe krijg je deze rosse personen nu weg?
Simpel: men sloopt in 1912 de buurt en bouwt het
stadhuis, postkantoor en wat later het politiebureau. Weg dus de wat minder goed bekendstaande
bewoners. Helaas een foutje bij de planners.
Toen al! Deze rosse bewoners weken uit naar de
Schiedamsedijk. In 1940 werd de dijk platgebombardeerd. Ik zal niet beweren dat de planners blij
waren van deze rosse zaken verlost te zijn. Velen
weken uit naar Katendrecht waar deze personen
weer werden verdreven en jawel hoor, onuitroeibaar, uitweken naar de G. L. de Jonghweg en later

Ken je dit nog?

Nr. 237

Ken je dit nog? Herkent u de zangeres op deze foto? En weet u ook waar de foto is gemaakt en wanneer?
Heeft u andere herinneringen aan deze bekende Rotterdamse zangeres? Wij zijn weer heel benieuwd.
Schrijf ons uw anekdotes, verhalen en herinneringen, zodat we ze met de andere lezers kunnen delen.
Schrijf naar info@deoudrottterdammer.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’s ook in groot
formaat bekijken.

naar de Keileweg.
Terug naar het monument. Louis Davids was
een zeer bekend zanger voor de oorlog en geen
Amsterdammer, zoals 020 denkt. De gebroken
LP symboliseert de afbraak van de Zandstraatbuurt. Het monument is gemaakt door Mathieu
Ticheroux Het is een geschenk van de toenmalige
bank aan de Coolsingel, een vestiging van Credit
Lyonnais. Ik heb jaren op het stadhuis gewerkt en
werkte in half continudienst. Zo kon het gebeuren
dat er toeristen foto’s bij het monument maakten.
Op onze rondjes om het complex konden we het
soms niet nalaten naast deze toeristen te gaan
staan en op te merken: “Zonde he, dat gisteren
die vrachtwagen tegen het monument is gereden.”
Succes verzekerd. “Wordt de schade verhaald?”
Wij: “Geen idee! Het moest welhaast een keer
fout gaan.” “Hebben jullie camerabeelden van het
pleintje?” “Oei, probleem, maar gelukkig laat nu
net de camera niet het pleintje met het monument
bestrijken…”
Wat zien we nog meer? Rechts de achterkant
van het stadhuis, het korte straatje heet Raam en
daar moest ik wel eens door voor de avond- of
nachtdienst of overwerk als het OV niet meer
reed en een taxi besteld moest worden. Wat zien
we nog meer? We zien het oude stadkantoor. Toen
ik meer dan 40 jaar terug op het stadhuis ging
werken, werd mij gezegd ‘het is een noodgebouw,
over 10 jaar is het weg.’ Maar ja, planners… We
zien de loopbrug die van het stadhuis naar het
stadskantoor loopt. Bij de sloop van het stadskantoor is nog een heel klein stukje van de loopbrug
blijven zitten. Best mooi, een soort loggia boven
het Raam. Best wel een groot raam. En het oude
Timmerhuis is blijven staan als monument van

de wederopbouw en verwerkt in het huidige Timmerhuis. We zien nog echt oude parkeermeters.
Er gingen nog kwartjes in. Het was trouwens
winter toen de foto genomen is. We kijken op de
begane grond tegen het bedrijfsrestaurant aan.
Vergis je niet: er werkten vele honderden mensen
in het complex, ergens tussen de 1000 en 1200 in
het stadhuis, stadskantoor en gebouw Slavenburg,
Beurs, Meent. Op de 1e etage van het stadskantoor zat toen IZ. Voor niet-kenners: interne zaken.
Maar goed, het stadskantoor is gesloopt om plaats
te maken voor het Timmerhuis van Koolhaas
en zoals Rotterdammers uiting geven van hun
gevoelens heet dat ding de Glasbak.
Het monument is tijdens de bouw even weg
geweest en heel even was het nog zoek ook, maar
net als bonnetjes is het weer boven water gekomen en in 2016 teruggeplaatst. O ja, ook nog gelachen bij het monument. Over een nogal bekakte
madam, volgens een collega uit een plaatsje met
een moeilijk uitspreekbare naam en een iets hoger
telefoonnummer dan Rotterdam (Voor u nu denkt
dat het Amsterdam is; alle plaatsen in Nederland
hebben een hoger nummer dan Rotterdam). Het
dametje had humor. Ze plaatste haar hondje voor
de EP van Louis en zei: “Even een kiekje.” Zegt
mijn collega: “His Masters Voice.” Het mormel
heette Fikkie. Laat Fikkie er nu vandoor gaan en
toen bleek madam nog een andere taal dan bekakt
ABN uit te slaan. Klonk toch echt niet als 020.”
Anneke Huijgen: “Jazeker ken ik dit kunstwerk
nr. 235. Het was een onderdeel van een route door
Rotterdam, die begon bij de Kruiskade waar een
mogelijkheid was om naar de andere kant van
de wereld te kijken. Mijn zus, Margreeth en ik
hebben deze route in
2004 met veel plezier
geﬁetst. En zodoende
kwamen we aan de
achterzijde van het
stadhuis alwaar we dit
kunstwerk ter ere van
Lou Bandy mochten
bewonderen. Jammer
dan het er niet meer
staat.”

Burgemeester Bram Peper en Mathieu Ficheroux onthulden 19 december 1983 het Louis
Davids Monument
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ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



VERHUIZINGEN

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

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

10% korting



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



U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD
Door de lens van Hartog

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

Schoonheid in Gedenktekens

OP
Nu TE KO
5

vanaf €24,9

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

5
voor €9,9

ook
zaterdag
geopend!

Speciale aanbieding voor lezers
van De Oud-Rotterdammer:

De boeken Rotterdam gefotografeerd deel 1
en het Groot Rotterdams Molenboek deel 2
kunt u bestellen via info@deoudrotterdammer.nl bestellen excl. verzendkosten

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

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

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

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

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

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

Zeer comfortabele scootmobiel:


digitaal scherm met kilometerteller;



zeer wendbaar;



gebruikersgewicht: t/m 150 kg;



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


Rollator Server
Stijlvolle lichtgewicht rollator

Nu:
€ 299,=



eenvoudig in te klappen;

Schinkelse Baan 6



speciaal gevormde handgrepen;

2908 LE Capelle a/d IJssel



betrouwbare en licht te bedienen remmen;

T: 010 - 76 00 122



zeer wendbaar met kleine draaicirkel;

E: info@welzijnswarenhuis.nl



stabiel en comfortabel.

www.welzijnswarenhuis.nl

De Oud-Rotterdammer - Voorjaarsspecial

?

Uit de praktijk
U kunt als lezer de indruk krijgen dat
elke afwikkeling van een nalatenschap
ellende of ‘gedoe’ met zich meebrengt.
Gelukkig is dat niet zo. De realiteit
is dat meestal alleen de mensen die
problemen verwachten of al hebben
een beroep op ons doen. En over een
soepele, probleemloze afwikkeling valt
nu eenmaal minder te schrijven. De erfgenamen zijn het dan eens over de verdeling van de spullen en ruimen samen
in harmonie de rest op. Daarna doet een
van hen de aangifte inkomstenbelasting
en erfbelasting en betaalt wat betaald
moet worden. Als de Belastingdienst
dan ook nog meewerkt, kunt u soms
zelfs al binnen een half jaar klaar zijn.
Toch merken we steeds vaker dat wij
ook bij deze soepele afwikkelingen
worden ingeschakeld. Zo zijn er erﬂaters die ons als executeur benoemen,
omdat de kinderen ver weg wonen of
dat ze die hier niet mee belasten en/
of ontzorgen. Ook willen erfgenamen
steeds vaker zeker weten of alles wel
juist gedaan is. Ze willen dan controle
op hun eigen werk of op dat van de executeur of boedelgevolmachtigde. Dan
blijkt bijvoorbeeld dat vergeten is de
erfenis van de eerst-overleden ouder bij
de aangifte erfbelasting als schuld op te
nemen. Of dat de WOZ-waarde hoger is
dan de verkoopwaarde van de woning
waardoor bezwaar tegen de WOZ-waarde mogelijk is. Geen onoverkomelijke
‘fouten’, maar ze kunnen wel tot meer
erfbelasting leiden dan nodig. Twijfelt u
of heeft u vragen over een nalatenschap
neem dan gerust contact met ons op.
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Ik mag mijn
schoondochter niet
Mijn zoon is aan zijn derde
partner toe. Uit een eerdere
relatie heeft hij een kind
waar hij samen met zijn nieuwe partner voor zorgt. Omdat
ik niet graag zie dat mijn
erfenis gedeeld moet worden
met zijn zoveelste relatie heb
ik liever dat uiteindelijk alles
naar mijn kleinzoon gaat; hoe
doe ik dat?
De meest voorkomende manier is het
opnemen van een uitsluitingsclausule
in uw testament. Daarmee bereikt u
dat bij echtscheiding/verbreken van
de relatie en/of bij overlijden dat wat
u nalaat van uw zoon privé blijft. Bij
een echtscheiding werkt dit goed,
maar ook met een uitsluitingsclausule
is en blijft uw zoon uw erfgenaam, die
uit dit geërfde vermogen tijdens zijn
leven kan schenken en na zijn overlijden al dan niet met een testament over
kan beschikken; dus ook richting zijn

Dien de schenkingsaangifte
2020 vóór 1 maart 2021 in
Heeft u in 2020 een schenking
gedaan of ontvangen? Dan moet
u wellicht vóór 1 maart 2021 de
bijbehorende schenkingsaangifte bij
de Belastingdienst indienen. Wees
op tijd, anders riskeert u een boete.
U moet een aangifte schenkbelasting
indienen, als de schenking(en) aan
eenzelfde persoon in 2020 méér
bedroeg(en) dan de schenkingsvrijstelling. Voor schenkingen van
ouders aan kinderen bedroeg deze
vrijstelling in 2020 € 5.515 en voor
alle andere ontvangers € 2.208.
Ook als u gebruik heeft gemaakt van
de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling, bijvoorbeeld voor de
eigen woning, moet een aangifte
schenkbelasting worden ingediend. U
doet dan een beroep op de vrijstelling, waardoor de aanslag nihil zal
zijn. Als de schenkingsaangifte niet
vóór 1 maart 2021 bij de Belastingdienst binnen is, kan de Belastingdienst een verzuimboete van € 385
(bij eerste verzuim) opleggen.
Verknochte zaken
Ook als een echtpaar in algehele
gemeenschap van goederen is ge-

partner.
Wilt u zeker weten dat de partner van
uw zoon niet erft, dan raden wij u aan
in uw testament een tweetrapsmaking
op te nemen. Met de tweetrapsmaking
erft uw zoon als bezwaarde in de
eerste trap. De kleinzoon erft als verwachter in de tweede trap en erft na
het overlijden van zijn vader dat wat
van het bezwaarde vermogen resteert
alsnog van u, de opa.
U kunt vervolgens uw zoon de
verplichting geven de erfenis te
bewaren voor uw kleinzoon, maar

trouwd, kunnen bepaalde goederen
bij de nalatenschap toch buiten de
gemeenschap vallen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een van
de partners ooit smartengeld heeft
ontvangen. Dit smartengeld wordt
verknocht genoemd en behoort toe
aan de persoon aan wie het smartengeld is toegewezen en dus niet aan de
gemeenschap.
Finaal verrekenbeding
In veel huwelijkse voorwaarden is
een ﬁnaal verrekenbeding opgenomen. Dit beding bepaalt dat gedurende het huwelijk de vermogensbestanddelen gescheiden zijn, maar dat
wanneer het huwelijk door overlijden
eindigt (soms ook door echtscheiding) de vermogens verdeeld worden
als was het huwelijk in algehele
gemeenschap van goederen gesloten.
De afspraak tot verrekening werkt
twee kanten op en is dus wederkerig.

gebruikelijker is de bezwaarde (uw
zoon) het recht te geven de erfenis te
gebruiken. Dit doet u onder meer door
uw zoon het recht te geven in te teren,
met daaraan gekoppeld de bepaling
dat hij dit slechts mag als hij dit ook
voor 50% uit zijn eigen vermogen
doet. Een alternatief is dat er pas mag
worden ingeteerd als het eigen vermogen op is. Voor wat betreft het doen
van schenkingen uit het bezwaard
vermogen stellen wij meestal voor dit
te beperken tot de personen of instellingen uit de tweede trap. In uw geval
dus alleen aan uw kleinzoon.

Dit zorgt ervoor dat de wanneer de
rijke partner als eerste overlijdt, de
‘arme’ partner al direct de helft van
de ‘rijke’ partner bezit en dus slechts
de helft erft, waardoor minder erfbelasting verschuldigd is. Als echter de
‘rijke’ partner de langstlevende is, zit
in de nalatenschap van zijn partner
de helft van zijn eigen vermogen,
waardoor hij over “zijn eigen geld”
erfbelasting moet betalen.
Mensen die met huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, vergeten dit
beding vaak, terwijl het belangrijke
consequenties kan hebben. Zonodig
kunt u de huwelijkse voorwaarden bij
de notaris laten aanpassen.

Aan het opnemen van een kleinkind
als ‘tweede trap’ kleeft wel een belangrijk nadeel. Uw kleinzoon heeft –
als hij rechtstreeks van zijn vader zou
erven – een vrijstelling van € 21.282
en betaalt over de eerste schijf van €
128.751 10% erfbelasting en over het
meerdere 20%. Een kleinzoon die van
zijn opa in de tweede trap erft, heeft
wel dezelfde vrijstelling als een zoon,
maar betaalt in de eerste schijf 18%
erfbelasting en in de tweede 36%.
Mocht uw kleinzoon in de tweede trap
erven terwijl hij nog minderjarig is,
dan is de moeder van het minderjarige
kind de wettelijk vertegenwoordiger,
die de nalatenschap van het kind moet
beheren. Wilt u ook dat niet, dan is
een testamentair-bewind een mogelijkheid uw erfenis zoveel mogelijk te
beschermen.
Wat u wilt, is dus mogelijk, maar
heeft een prijskaartje, tenzij u uw
zoon de mogelijkheid geeft aan zijn
zoon te schenken uit het bezwaard
vermogen; dan is over deze schenkingen weer het lage tarief van 10% van
kracht.

Goedkopere energie Overstappen naar een goedkopere energiemaatschappij kan u veel geld
opleveren. Ziet u overstappen naar
een andere energieleverancier niet
zitten, benader uw huidige leverancier en vraag om een betere prijs
omdat u overstappen overweegt.
Bezwaar WOZ De WOZwaarde van woningen is de laatste
jaren sterk gestegen, maar niet
iedere woning is zoveel waard als
de gemeente wel denkt. Bezwaar
tegen de WOZ-waarde is niet alleen van belang voor de gemeentebelastingen, maar ook voor de
inkomstenbelasting en eventuele
erfbelasting.
Hypotheek oversluiten Vanaf
30 juni 2021 is het verplicht de
woning te laten taxeren waarvoor
u de hypotheek wilt vestigen of de
hypotheek wilt oversluiten. Doe
het voor die tijd. Scheelt tientjes.
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Herdacht worden
zoals u bent
Met CVU geeft u
de gewenste kleur

Uitvaartcentrum Wildzang

aan uw begrafenis

Wildzang 35
3075 DS Rotterdam-Zuid

of crematie en

T 010 – 466 11 00

krijgt u de uitvaart
die bij u past.

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

info@cvu.nl

Henny Jansen

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

onderdeel van

24 uur per dag bereikbaar

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

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72
Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
en tarieven zonder extra kosten achteraf

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.925,-

Basis
€ 2.975,Compleet € 4.375,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week
Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl
CU

in op
u o
n rk
e
v

groots wonen
aan het waterfront!
- 41 appartementen en 22 stadswoningen in het nieuwe plan ‘Stadswerven’

- Uitzicht over de rivier de Merwede

- Oppervlaktes variërend van 55m2 tot 280 m2

- Zeer energiezuinig gebouwd met onder andere zonnepanelen

- Vlakbij het historische hart van Dordrecht en alle uitvalswegen

- Eigen parkeerplaats in afgesloten parkeergarage

- Koopsom van € 222.500,- tot € 1.445.000,-

- Kantoor of praktijk aan huis mogelijk

Verkoop en informatie

wervenkade.nl

078 - 635 17 53
info@ozp-makelaars.nl

Een ontwikkeling van:
078 - 614 43 33
dordrecht@ooms.com

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

Dinsdag 23 februari 2021

pagina 9

Liever imitatiebier dan sterke drank
Zal ik u eens wat bekennen? Ik hou niet van sterke drank. Misschien word ik nu door sommige van
u als een soort mietje bestempeld, maar ik kan dat spul echt niet door de keel krijgen. Het brandt
en doet pijn. Natuurlijk een glaasje advocaat met veel slagroom lukt me wel en voor een likeurtje
maak ik ook zo af en toe een uitzondering, al moet daar het suikergehalte best hoog van zijn. “Joh,
doe gezellig mee!” is vaak de uitroep bij een weigering, maar een borrel ga ik echt uit de weg. Alleen bij heel erge kiespijn wil ik wel eens spoelen met jonge jenever om de boel te verdoven, maar
daarna spuug ik het snel weer uit.
Tja, puur drankmisbruik hoor ik u al
zeggen, maar het is niet anders. Mijn
vader dronk het neutje met een schepje
suiker, mijn schoonvader op doktersrecept, zoals hij het zelf uitlegde. Goed
voor het bloed. Nee, die spuugden
er niet in. Maar niks voor mij. Mijn
schoonvader had trouwens meer van
die gevleugelde uitspraken. “Goed
voor het zakje!” als ie weer eens een
eitje aan het pellen was. Geen idee
hoor. En nu ik toch bezig ben mijn ziel
bloot te leggen; ik vind bier eigenlijk
ook niet zo lekker. Zo, dat is er uit.
Poeh, een hele opluchting. Ja joh, gewoon een watje, kan mij het schelen.
Definitief gestopt
Vooral het eerste biertje vond ik altijd
erg bitter. Het tweede smaakte al wat
beter en bij de derde proefde je dat al
niet eens meer. De vierde dronk je in
één teug leeg, omdat de vijfde alweer
voor je klaar stond. Ja, ik had veel
vrienden gemaakt tijdens het popfestival in het Kralingse Bos en die kwam
ik hier, in Biershoppie Dinges, op de
hoek Binnenweg en, ik dacht, Mariastraat in Rotterdam, allemaal weer
tegen. Het ene rondje na het andere.
“Ja maar ik moet nu toch echt op huis
aan hoor!” Ik zou de volgende dag met
mijn moeder met de auto op vakantie
gaan. “Nou nog eentje dan!” Enfin,
hoe ik van de Binnenweg thuis in de
Breitnerstraat ben gekomen? Geen
idee, door de passage neem ik aan
en op mijn knieën denk ik zo, aan de
gaten in mijn broek te zien. De trap op
was een ramp en de kamer hield niet
op met draaien toen ik eenmaal in bed
lag. Ik was er helemaal klaar mee. De
vakantie een dag uitgesteld en definitief gestopt met dat drankgelag. Jaren
alleen op cola geleefd. Gek genoeg
heb je daar na twee drankjes meer
dan genoeg van, terwijl de glazen bier
voordien niet aan te slepen waren.
Imitatiebier
Tijdens mijn werk als tuinman at ik
altijd met collega’s in een café. In

Ook aan imitatiebier kwam de tap te pas

Kralingen was onze favoriete tent
‘House of the Rising Sun’ van de
Café Vredehof op de Oude Dijk.
Animals grijs draaiden op de jukebox
Het zat er tussen de middag vol met
in de hoek van dat etablissement.
leerlingen van een lyceum in de buurt,
Er stond vaak een eenzaam, heel mamaar die moesten van eigenaar Steve
ger, oud mannetje in Café Vredehof.
hun plaatsje aan
de tafeltjes altijd
afstaan aan het
werkvolk dat
wilde eten. Die
jonge meiden
namen dan
plaats op de
biljarttafel en
boden daar een
mooi uitzicht
voor deze eenzame tuinman.
Een broodje bal
met wat stukjes
augurk was
zeer populair en
prima te eten.
Daar dronk ik
dan een groot
glas ijskoud imitatiebier bij. LiJenever werd vroeger veel meer gedronken dan nu
monadegazeuse
met een scheut
bier uit de tap. Zo lekker! Ik kende
Nou ja, stond. Hij hing er min of meer
het nog van mijn middagpauze van de
waggelend rond. Had al duidelijk te
professor Hugo de Vries lagere Tuinveel op. Telkens leek hij om te vallen,
maar hield zich wonderbaarlijk genoeg
bouwschool aan de Havelandstraat,
steeds staande. Onderwijl bietste hij
waar we overbleven in een oude kroeg
met krakende stem nog een glaasje
met van die lekkere oude brede rode
jenever bij de vaste klanten. Maar
leren banken, op de hoek Goudserijeigenlijk iedereen negeerde hem, alsof
weg/Boezemsingel waar we steevast
hij een meubelstuk was. Steve riep wel
dat ie genoeg had gehad en naar huis
moest, maar daar reageerde hij niet
op. Ik vond het maar een triest geval.
Maar hij zag dat duidelijk anders, als
ie weer een tot de rand gevuld glaasje
jonge jenever aangereikt kreeg dat hij
wonder boven wonder zonder morsen
gelukzalig naar de lippen bracht.

Goudgele rakker met een schuimkraag, graag!

Opwarmertje
Sommige oudere collega’s van mij
konden er trouwens ook wat van. Een
kopstoot was vaste prik voor ze. Dat

Proost!

dagelijkse werk in weer en wind kon
wel een opwarmertje gebruiken. Een
glas jonge jenever die in één keer
achterover ging gevolgd door een glas
ijskoud bier. En om het af te leren nog
maar eentje. Om
daarna met rode
konen weer op de
motorbakfiets, met
mijn persoontje voor
in de bak ingeklemd
tussen grasmaaiers,
schoffels en harken,
door het drukke
verkeer terug naar
de klant te scheuren.
Ik heb mij er zelf
maar nooit aan
gewaagd. Denk dat
ik eigenlijk gelijk op
mijn kop zou staan.
Vond die imitatie
die ik dronk al link
genoeg tijdens mijn
werk.
Sangria
Ik heb eigenlijk
nooit van de combinatie sterke drank en arbeid gehouden.
Werken deed je nuchter. Maar je wordt
wat ouder en misschien een klein
beetje wijzer en raakt uiteindelijk ook
nog eens getrouwd. En soms kom je
dan, toch nog onverwacht, jezelf weer
eens tegen.

Tijdens onze vakantie in de wittebroodsweken in Spanje bijvoorbeeld.
Daar aten we paella in een eigenlijk
best wel sjieke tent (zo beseften wij
toen we de betaalde peseta’s hadden
omgerekend) en dronken er een aantal
glazen sangria bij.
Ik dacht eigenlijk dat het een lekker
soort ijskoude limonade met vruchtjes
was. Tot ik opstond dus. Oei, die
kwam aan.
Zo kon je je ook zo erg vergissen
bij een vruchtenbowl. Zeker als de
kok wat uitgeschoten was met de
brandewijn. Maar die ervaring werd
steeds minder. Echte vrienden had ik
nog maar weinig en die waren ook
netjes getrouwd, dus van stappen
kwam ook al steeds minder. Daarbij
maakte ik lange werkweken en was in
het weekend vaak te moe om er op uit
te gaan. Nee, die drank was geen vast
onderdeel van mijn leven meer.
En nu? Nu hou ik het bij een enkel
wijntje bij het eten. En een biertje bij
de nasi. Een bakkie koffie en een Cola
light. En met zo af en toe een glas
slappe thee kom ik ook al niet meer
boven mijn theewater.
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

En vergeet het statiegeld niet!
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel Sylvia Blom: 0180-820244
CBR-oogartskeuring en het coronavirus

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

Zaterdagen 27 februari en 13 maart 2021
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg

Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts:
27 februari en 13 maart. 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. 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 Heritage Auction Europe 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 Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Zij zijn gewoon geopend.
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 Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein,
vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd gewoon geopend.
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 Heritage Auction Europe, Energieweg
7 te IJsselstein. Gewoon geopend.

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 Heritage
Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Ook in deze coronatijd gewoon geopend.
Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Info: 030-6063944 of kijk op www.
ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

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 Heritage
Auction Europe, Energieweg 7
te IJsselstein (vlakbij Utrecht),
tussen 10.00 en 16.00 uur.
Ook in deze coronatijd gewoon
geopend.

Elke donderdag
Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Heritage Auction Europe 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. Ook in deze coronatijd gewoon geopend. Kom langs en wie weet
blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.

Wilt u graag een eerste stap online zetten?
“Boodschappen doen, de krant lezen of een route opzoeken.
Het kan allemaal online!” vertelt mevrouw Tersteeg. Met het
gratis, laagdrempelige lesprogramma Welkom Online gaat er
een wereld voor u open.
Wilt u ook wegwijs worden op internet? Meld u gratis aan!
Ga naar ouderenfonds.nl/welkom-online of bel 088 344 2000.

Ouder worden doe je samen!
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Een Rotterdamse naoorlogse jeugd
Jarenlang bewaarden mijn oudste broer Leen en zijn vrouw
Janny hun Oud-Rotterdammers om ze bij verjaardagen en andere
familiebijeenkomsten aan mij door te geven. Mijn naam is Jan
Burger en ik ben geboren in Rotterdam op 30 april 1945. Na mijn
Rotterdamse schooltijd woonde ik in Amstelveen en Amsterdam
en nu ben ik neergestreken in Deventer. Met name de laatste
jaren lees ik graag de levensverhalen van diverse Rotterdammers. Zo ga je door de hele stad en met name als het gaat om
het stadsdeel waar je zelf bent opgegroeid, groeit mijn aandacht.
Ik dacht, kom laat ik ook eens proberen wat op te tekenen waar
ik ook andere lezers een plezier mee kan doen.
Ik kom uit een groot gezin van 9
kinderen. Daarom is er best kans dat
lezers zich mijn ouders, broers en zussen nog herinneren. Van de meesten
stond de wieg aan de Aelbrechtskade
en directe omgeving. Ik kwam ter
wereld in het Eudokia-Ziekenhuis. Het
verhaal gaat dat toen die bevalling eindelijk op gang kwam, de kraamdokter
van het dak werd geroepen toen hij
naar de vliegtuigen stond te zwaaien
die bij Terbregge voedsel uitwierpen
boven hongerend Rotterdam.
De eerste kinderen in ons gezin werden aan de Mathenesserdijk geboren,
de volgende aan de Aelbrechtskade ter
weerszijden van de Mathenesserbrug
en eentje aan het Aelbrechtsplein.
We gingen allemaal, toen we daar
de leeftijd voor kregen, naar de protchr. kleuterschool van de gezusters
Kleinjan, aan de Buitenhofstraat. Die
toelatingsleeftijd was toen lager dan
nu, ik moet toen pas 3,5 geweest zijn.
Later werd dat ineens 4 jaar. Dat had
soms tot gevolg dat kinderen weer
naar huis moesten en wachten tot 4
waren. De namen van de juffen, allen
ongetrouwde vrouwen, waren Lub,
Van den Houten en Buizer. Juffrouw
Lub kwam dagelijks uit Maassluis.
Dat was nog een flinke wandeling
vanaf Station Delftse Poort. Namen
van klasgenoten die ik me van toen
herinner zijn Koos Zijlstra, Elsje
Vrolijk en Simon Struik.
Tram
Ik was ruim 6 jaar toen ik naar de
naastgelegen ‘Grote School’ ging,

net als de kleuterschool naar ene heer
H.J. van Wijlen vernoemd. Hoofd
der School was meneer A. de Wit. De
onderwijzeres van mijn klas heette
Vaalburg, een andere heette Grashof.
We zaten met vier ‘Jannen’ in de 1e
klas: Jan van As, Jan de Kievit, Jan
de Vlieger en Jan Burger. Halverwege
de tweede klas vonden mijn ouders
het nodig dat ik naar een school voor
slechthorende en dove kinderen ging.
Die (openbare) school stond aan de
Baan, tegenover het gebouw van de
GGD. De school kreeg later de naam
‘L.W. Hildernisseschool’, hoofd was
de heer P.J. Evertse. Hij droeg altijd
een kostuum met een vlinderstrikje. Ik
heb daar geen leuke tijd gehad al was
de onderwijzeres, juffrouw Tettelaar
wel aardig. Zij kwam dagelijks met
het Hofpleintreintje uit Voorburg.
Ik wachtte haar daar vaak op aan de
Coolsingel en verstopte me zolang op
het stoeltje achter het standbeeld van
Johan van Oldenbarnevelt, rechts aan
de voorzijde van het Stadhuis. Om
naar school te gaan nam ik afwisselend lijn 1 vanaf het Aelbrechtsplein
of lijn 11 vanaf het Mathenesserplein.
Nam ik lijn 1 dan reed ik tot de Blaak,
nam ik lijn 11 dan was de Witte de
Withstraat mijn eindpunt. In 1953
was het centrum van Rotterdam nog
grotendeels een kale vlakte. December
1955 mocht ik weer overstappen naar
een ‘gewone’ lagere school. Ik hoefde
dus niet meer met de tram naar school,
dat was jammer
Rampnacht
In 1953 overleed mijn vader aan long-

Aelbrechtsplein 1964

Jan Burger op de Calvijnschool

kanker. Dat hij veel rookte ontging me
toen, er werd in die tijd overal heel
veel gerookt, dat was niets bijzonders.
Wel bijzonder was dat het overlijden
gebeurde in de nacht van 31 januari op
1 februari, de zogeheten Rampnacht.
Ik was toen uit logeren gestuurd naar
mijn oma aan de Straatweg (126), aan
de Bergse Voorplas. Ik herinner me
dat het water op zondagochtend over
de tramrails spoelde. Bij de begrafenis
op Crooswijk was ik niet aanwezig,
kinderen waren doorgaans daar niet
bij. Het moet bijna lopende bandwerk
zijn geweest, want toen werden ook de
eerste slachtoffers van de Watersnood
binnengebracht. Op school besteedde
niemand aandacht aan me, er was al
zoveel ellende bij de mensen.
Wel was de GGD op school actief.
Zo belandde ik als Rotterdams
bleekneusje voor zes weken in een
kinderkolonie, Zonneoord in Ede.
We vertrokken toen nog vanaf het
Maasstation. Ook mocht ik drie jaar
achtereen drie weken in augustus met
de Rotterdamse Vakantieschool naar
Hoek van Holland. Per trein met stokoude wagons met per coupé een eigen
deurtje. Daar gebeurden nog wel eens

ongelukken mee.
Calvijnschool
Terug naar de schooldagen: mijn
nieuwe school heette de Calvijnschool, opnieuw een prot-chr. lagere
school. Die stond aan de overzijde
(gezien vanaf het Aelbrechtsplein) van
de Delfshavense Schie, in Spangen
aan de Toussaintstraat. Hoofd der
School was de heer Van der Toorn,
de onderwijzers waren de juffrouwen
Van Deursen en De Heer, en de heren
Versteeg, Wolters, later opgevolgd
door Dorland, Van der Ploeg en Van
der Toorn zelf. Daar heb ik een heel
fijne tijd gehad. Het waren grote
klassen in die tijd, die van mij telde
zelfs 42 leerlingen. Klasgenoten van
wie ik me de namen herinner waren
de boezemvrienden Nico van Dijk en
Henk Ro(o)zemond, Jan Hoppezak,
Dick van Meerkerk, Bertie Maclean,
Klaas Kooiman, Joop van der Horst,
Ronald Hess, Hetty Uiterwijk, Berdien
Borst, Bart van der Torre, Piet Dorland, Koos van Loo, Lijnie de Boom
en haar vriendin Willy de Jong, Adrie
(van) Veldhoven wiens vader een
slagerij aan de Mathenesserweg had.
Als Adrie jarig was trakteerde hij op
schijfjes worst! Vergeten we niet Piet
van Vliet, wiens ouders een melkzaak
hadden aan de Spangesekade, hoek Da
Costastraat. Nog méér namen? Margo
Niemantsverdriet, Alie Wisman, Anneke van Kesteren en een jongen met
de voornaam Mari. Deze laatste mocht
als de deurbel van de school ging, de
buitendeur van de school openen.
We kregen klassikaal zangles. Ik
hoefde al spoedig niet meer mee te
doen daar ik onbedaarlijk vals zong…
De meisjes kregen ‘nuttige handwerken’ van juffrouw Bredemeijer, die dat
vak tientallen jaren op diverse Rotterdamse scholen heeft gegeven. Ze was
nogal omvangrijk, wat haar natuurlijk
de bijnaam ‘Brede Meijer’ opleverde.
Gymnastiek kregen we tot aan de
zesde klas niet, de school zelf had daar
geen ruimte voor. Een doodenkele

keer gingen we met het pontje over en
liepen we via het Aelbrechtsplein en
de Beukelsweg naar de Van Wijlenschool waar wel een gymnastieklokaal
was. Daar kregen we les van een
meneer Van Oeveren. Dat liep doorgaans uit op ‘trefbal’. Schoolzwemmen was er al helemaal niet bij, waar
hadden we heen gemoeten? Het Van
Maanenbad en het Oostelijk Zwembad
waren veel te ver weg. Fietsen had de
jeugd nog nauwelijks en het openbaar
vervoer was te duur.
In juli 1958 kwam aan deze schooltijd
een einde. Als klas hebben we elkaar
nooit teruggezien. Dat kan te maken
hebben met het naderende einde
van de Calvijnschool. Ik denk met
zeer veel genoegen aan deze school
terug. In 1958 slaagde ik voor mijn
toelatingsexamen voor de middelbare
school. Tot mijn eigen verrassing
bleek dat het Marnix Gymnasium te
zijn en niet de naast gelegen HBS aan
het Henegouwerplein. Schoolhoofd
Van der Toorn had dat stiekem met
mijn moeder afgesproken. Ik kwam
met oud-klasgenoot Piet Dorland
in klas 1B terecht. Rector was dr.
Jelle Wytzes, aan wie ik veel dierbare
herinneringen koester. Conrector was
drs. T. ten Kate. Het lerarencorps was
al aan de bedaagde kant, vaak mensen
die oorlogsjaren nog hadden meegemaakt en gewoon moe waren. waren.
In 1966 deed ik voor de tweede keer
eindexamen. In 1965 was ik met nog
13 klasgenoten gezakt voor het eindexamen alfa… En toen lonkte de wijde
wereld. Ik verliet Rotterdam om in
Amsterdam geschiedenis te gaan studeren. Die tijd lijkt vergeleken met nu
zo onwerkelijk dat ik daar maar niet
meer over begin. Laat ik zeggen: ik
heb er volop van genoten! Maar vraagt
men me: ben je Rotterdam vergeten?
Dan is mijn antwoord onveranderd: ik
blijfT een Rotterdammer!
Jan Burger (jac.burger@xs4all.nl)
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Zolang mogelijk financieel zelfstandig,
Waar banken zich terugtrekken kom ik u
helpen met uw bankzaken aan huis.
U zit aan de knoppen
en ik kijk met u mee.

Ellen Smit 0630322914
eaamsmit@gmail.com

Nog niet uitgewerkt?

DAG & NACHT BEREIKBAAR!

Nog niet
Nog
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uitgewerkt?
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gemotiveerde mensen die op projectbasis
Vraag dan de gratis
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“Een uitvaart is geen dag uit het leven
maar een heel leven in één dag.”

AAN

antistollingspas.nl

WWW.SIGRIDUITVAARTBEGELEIDING.NL

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
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BENT U GEÏNTERESSEERD?:
Mail uw CV naar info@jobrent.nl.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Marijke Kuindersma,
op telefoonnummer: 088 600 74 50.
(Afwezig op woensdag)

06-27876234

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

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

Maak kennis met uw Rotterdamse
notaris: Marieke Boot.
Voor al uw familierecht zaken. Van testament
tot aan huwelijkse voorwaarden en de
afwikkeling van nalatenschappen.

DE SKYLINE VAN ROTTERDAM AAN JE MUUR?

ECH WEL!

Neem vrijblijvend contact op:
E-mail: M.boot@westportnotarissen.nl
Tel: 085-0133621
Weena 592 3012 CN Rotterdam

Deze skylines van Rotterdam
laten alle highlights van de stad zien:
van de De Kuip tot Erasmusbrug..
En vooral niet te vergeten een opdruk
van De prachtige Kuip in kleur!
Of in het zwart-wit

www.westportnotarissen.nl

Voor nieuwtjes en leuke weetjes
volg ons ook op Facebook

Het materiaal dat gebruikt wordt voor de Skylines is Dibond, dit
materiaal is 3mm dik waarbij de toplaag is gemaakt van geborsteld
Aluminium dit staat ook wel bekend als RVS afwerking.
Dibond is geschikt zowel voor binnen / als buiten gebruik en kan
hierdoor jaren lang in weer en wind gebruikt worden. Dibond wordt
altijd direct op de plaat geprint door middel van een UV flatbed printer. Hierdoor is de afdruk scherp en kunnen wij uitstekende kwaliteit
leveren!
Met de ophangstrips van 3M Command hangt u uw Skyline aan de
wand zonder gebruik te hoeven maken van schroeven, de Skyline kan
verwijderd / verplaatst worden zonder beschadigingen en kleefresten.

Vanaf

€ 34,95

exclusief b

ezorgkoste

n

Bestel in onze webshop
www.deoudrotterdammer.nl/
webshop/

https://www.facebook.com/deoud.rotterdammer.9

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

pagina 13

Dinsdag 23 februari 2021

Mijmeringen bij een schaatsfoto uit 1959
Snuffelend door mijn oude foto’s kwam ik er eentje tegen die me echt trof. En dat na ruim 60 jaren!
Wij staan op Friese doorlopers en hadden een fantastische middag. Maar het zijn vooral de andere
herinneringen die bij me bovenkomen.
Op de plek waar wij op de schaatsen
staan, klotsen nu golven tegen grote
zeeschepen. Het is een stukje van de
Eemhaven, het brede water tussen
Pernis en Heijplaat. In 1955 nog het
centrum van de buurtschap De Heij,
waar de wijk Heijplaat haar naam
aan ontleent, met enkele honderden
inwoners, een dorpsschooltje met het
schoolhoofd de heer Tielemans en wat
boeren en tuinders, melkboer Rasser
en nog enkele winkeltjes. Vier jaar
later schaatsten wij, Heijplaters, op
diezelfde plek. Draglines hadden korte
metten gemaakt met de eeuwenoude
akkers. De grond was tot drie meter
diep afgegraven en weggereden naar
de nieuwbouwwijk Zuidwijk voor de
aanleg van tuintjes en plantsoenen.
Buurtschap De Heij was grotendeels
al verdwenen. Prachtige boerderijen
stonden her en der, dichtgetimmerd,
te wachten op de sloop. De families
Koster, Lodder, Groeneveld, Van der
Pols, allemaal moesten ze verhuizen,
de meesten tegen hun zin. De Rotterdamse expansie zette onweerstaanbaar
door.
Al voor de oorlog was Rotterdam begonnen aan het Eemhavenproject. Na

de oorlog startte men het opnieuw op.
Ik weet nog goed dat in 1947 de eerste
dijken verschenen aan de rand van de
akkers van mijn opa en dat daarachter
het land werd opgespoten. “Dit is nog
maar het begin, Arie. Uiteindelijk mot
alles weg. Ze wille dat hier schepen
komme varen.” Als kind kon je je daar
geen voorstelling van maken. Mijn
opa hier weg? Onvoorstelbaar! Ik
speelde er vaak, hielp mee op het land,
mocht mee met paard en wagen als hij
naar Rhoon moest om wat te regelen
in de plaatselijke herberg. Onderweg
vertelde hij van alles. In de oorlog
had hij munitie moeten rijden voor de
Duitsers. Alle tuinders die een paard
hadden werden gedwongen dat te
doen. “De paarden werden gevorderd,
zo noemden de Duitsers dat, en wij
daardoor ook. Meestal moesten we ‘s
nachts rijden, vanwege de geallieerde
jagers. Helemaal naar de Maasbruggen
en een keer zelfs door de splinternieuwe tunnel. Die heeft me heel wat
zweetdruppels gekost. We moesten
dan in de nacht de helling weer op,
met die zwaar beladen karren en
waren altijd bang dat een paard zou
uitglijden. We hadden wel wat om hun

hoeven gedaan, hoor! Maar steeds
bang dat er wat mis zou gaan. Die
smalle tunnelbuis, brrr! En ook nog
die scheldende moffen om ons heen.”
De Pruus
Op 10 mei 1940 zagen hij en oma
ruim een kilometer verderop de
vlammen uit de hangars van vliegveld
Waalhaven slaan. Gebombardeerd
door de Pruus, zoals mijn opa zei. Hij
moest op een van die dagen meehelpen parachutes op te vouwen die bij
hem in het land lagen. “Ineens stonden
ze bij onze achterdeur. Ik moest
‘mitkomme’. Drie man sterk, zwaar
bewapend. Bleken ze ook nog honger
te hebben en hebben ze je oma gemaand een lekkere maaltijd voor hen
klaar te maken. De Pruus had honger,
niet alleen in zijn maag, maar ook in
ons land”, grijnsde mijn opa. Zo zaten
we dan al hobbelend op de bok, rustig
voortrijdend door de prachtige polder.
Dat soort herinneringen schieten door
mij heen nu ik de schaatsfoto bekijk.
In 1956 moest opa ook verhuizen.
Naar een huisje in de Wielewaal.
Zijn prachtige tuinderij, waar hij allerlei groentes verbouwde, moest hij

Op de schaats op de Heij

verlaten. De vroeger zo weelderige
polder was al bezig te verworden tot
een ruige wildernis. Poelen en plassen,
opgespoten land, grote rietvlaktes, met
hier en daar een knerpende baggermolen van Volker die zich door het
land vrat. Voor de jeugd van Pernis en
Heijplaat ontstond een ideaal speelterrein. Hier en daar levensgevaarlijk,
waar het pas opgespoten was en de bodem meeveerde als je er overheen liep.
Maar altijd avontuurlijk en uitdagend.
Waar vroeger landbouwproducten
werden geteeld, kon je nu vlotje varen,
zwemmen, hutten bouwen en in de
winter heerlijk schaatsen.

In de jaren daarna toverde Rotterdam
dat wilde westen om tot een belangrijk
containeroverslagterrein. Nu is dat
deels alweer verleden tijd en zitten
er weer andere industrieën. Zelf ben
ik nu oud en kijk met nostalgische
gevoelens terug naar deze foto. 1959!
Mijn oudste zus, ik, mijn broer en
mijn kleine zusje. En wat voor schaatsen hadden wij, hè. Mijn kleinkinderen zouden zeggen: verschrikkelijk!
Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

Rotterdam
vanuit de wolken
Het gerechtsgebouw en de gevangenis aan de Noordsingel, oktober 1975 (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s van Nederland.
Op vliegveld Zestienhoven steeg
hij regelmatig op om foto’s van
Rotterdam en omstreken te maken.
Zo legde hij de wederopbouw van
de stad en de ontwikkeling van
de Rijnmond vast. Uit honderdduizenden negatieven werd een
fraai fotoboek samengesteld. In
Museum Rotterdam was in het
voorjaar van 2021 een foto-expositie gepland van het werk van
Bart Hofmeester en zijn bedrijf
AeroCamera. Het museum is
echter gesloten. In De Oud-Rotterdammer publiceren we in samenwerking met Watermerk BV 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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Herinneringen aan de ‘Tideman’
Als oud-Rotterdammer heb ik heel wat herinneringen aan mijn
gereformeerde jeugd. Mijn ouders waren actief in kerk, school
en maatschappij en hebben ons opgevoed in een open en vrolijk
geloof. Geboren in 1944 in de hongerwinter in het Eudokiaziekenhuis werd ik al gauw gedoopt (moeder lag nog ziek in het
kraambed) in de Tidemanstraatkerk, een immens grote kerk met
meer dan 1200 zitplaatsen.
Ik herinner me nog goed de predikanten: Van der Linden (bedachtzaam
en empatisch), Vrolijk (letterlijk een
vroom en vrolijke, eigentijdse dominee), Van Loon, Adema (dogmatisch),
Schaafsma en De Wit (schipperspredikant). Predikanten vonden het een
eer in Delfshaven beroepen te worden.
Het was een levendige gemeente
met vier! gereformeerde kerken: De
Tidemanstraatkerk, de Bospolderkerk,
de Duyststraatkerk en de kerk aan de
Franselaan in oud-Mathenesse. Alleen
de Duyststraatkerk staat er nog, maar
wordt nu als moskee gebruikt, de rest
is gesloopt. Daarmee is helaas een
duidelijke twintigste eeuwse architectonische duiding verloren gegaan.
Klokkenspel
Mijn herinnering aan de ‘Tideman’
is vooral gestoeld op dat prachtige
Standaard orgel uit Schiedam met een
bijzonder ‘klokkenspel’, dat hoorbaar
werd uit een klankkast in het midden van het kerkgewelf. Altijd weer
hoopten wij dat de organist, in mijn
tijd de heer Johan Luijkenaar Franken,
bij een lied dit mooie ‘fernwerk’ liet
klinken. Vooral dominee Vrolijk gaf
opdracht aan de organist het regelmatig

te gebruiken. Hij trad daarmee soms
buiten de traditionele paadjes en dat
beviel mij uitstekend. Verenigingen en
bijeenkomsten werden druk bezocht
en in de bijgebouwen waren legio
activiteiten voor en van de jeugd. Een
gemengde (de eerste in die tijd) jeugdvereniging als ‘Íchthus’, met natuurlijk
toen al Paul Hollaar (later de bekende
journalist) als regelmatig terugkerende
voorzitter, bloeide en moest gesplitst
worden vanwege het grote aantal
leden. Zo herinner ik me nog goed de
filmmiddagen op zaterdag met films
van Charlie Chaplin, Oliver en Hardy
en de wonderhond Rin-Tin-tin, of de
CEFA filmavonden (nette filmvoorstellingen in eigen kring, ja, ja). Ook de
verschillende koren waren wijd en
zijd bekend. Het was vaak dringen
geblazen.
Kerk gesloten
De tijd schreed voort en plotseling
begon Delfshaven een groot deel van
haar gemeenteleden te verliezen aan
nieuwe opkomende wijken als de
Alexanderpolder en Ommoord. Wekelijks verhuisden er vele gezinnen naar
nieuwe ruime huizen in een toen nog
kale polder. De gereformeerde kerken

De Tidemanstraatkerk

werden leger en leger en de kerk werd
uiteindelijk gesloten voor de eredienst
in 1974. Het orgel van de ‘Tideman’
werd gedemonteerd en opgeslagen
in de kerk, wachtend op een nieuwe
bestemming. Helaas hebben vandalen
vele pijpen vernield en gestolen. Het
klokkenspel bleef bewaard en is in
de Duyststraatkerk bij een ombouw
van het orgel ingebouwd. Deze kerk
werd later echter verkocht aan de
islamitische gemeenschap (1989). Het
orgel heeft gelukkig een bestemming
gekregen in de Wilhelminakerk in
Dordrecht.
Ik zie mezelf nog zitten als jongetje,
rechts beneden in de ouderlingenbank,
omdat ik bij mijn vader (in streepjes-

Het orgel van de kerk

pak) mocht zitten. Toch heb ik nog
steeds een prangende vraag en misschien kan iemand mij daar antwoord
op geven: midden, boven op het
immense baldakijn boven de preekstoel, tegen de orgelpijpen aan, was
een beeldje geplaatst van een trompet
spelend aapje. Nooit heb ik begrepen
wat daar de betekenis van was, of was
het soms een grapje van de architect,
Jos de Jonge?
Grauw
Zo schrijdt de geschiedenis voort. Het
verleden wordt een mooie herinnering.
Zelf vertrok ik in 1966 uit Delfshaven
met mijn kersverse echtgenote naar
Blijdorp, waar later de Statensingel-

kerk weer verdween. En zo zijn we
uiteindelijk in Ermelo terecht gekomen, waar de kerken nog fier overeind
staan. Voor hoe lang nog? Zijn de lege
plaatsen van gesloopte kerken met
architectonische ‘juweeltjes’ opgevuld?
Geenszins. De grauwe invulling van de
jaren 70 hebben er maar een saaie bedoeling voor terug gegeven; het moest
immers praktisch en doelmatig zijn.
We moeten het er helaas mee doen.
Uren, dagen, maanden, jaren vliegen
als een schaduw heen.
Niek van der Hoest
Ermelo
n.hoest@upcmail.nl

Tbc-verhaal raakte mij diep
Als trouwe lezeres van De Oud-Rotterdammer heb ik het artikel
over tuberculose van Paul Seesink in De Oud-Rotterdammer van
12 januari met veel herkenning en de nodige emotie gelezen. Ik
zal vertellen waarom het stuk mij zo heeft geraakt.
Mijn ouders zijn getrouwd in 1937,
in een moeilijke tijd, de crisisjaren
vóór de Tweede Wereldoorlog. Mijn
moeder kwam uit een, wat men toen
noemde, tuberculosefamilie. Haar eigen moeder en twee van haar jongere
zusjes, tieners, waren al aan die ziekte
overleden. Zijzelf had de ziekte ook
al onder de leden gehad, maar was
genezen verklaard. Toen mijn ouders
trouwden, zorgde mijn moeder, als
oudste dochter, al voor het gezinsleven, met haar vader en diens wat
‘simpele’ broer en haar eigen jongere
broer. Haar man, later mijn vader,
kwam daar gewoon bij. Intussen
dreigde de oorlog.
Besmettingsgevaar
Na tien maanden werd ik geboren en
na mij was er een miskraam en de geboorte van een doodgeboren tweeling.
Je kunt begrijpen dat dit allemaal te
veel was voor haar broze gezondheid.
De TBC kwam terug en zij moest
boven in haar slaapkamer blijven

om te rusten. Daardoor verdween zij
ook geheel uit mijn jonge leven, om
besmettingsgevaar te vermijden. Ik
heb daar geen herinnering aan, maar
het moet natuurlijk voor zo’n jong
kind traumatisch zijn geweest. Vreemd
genoeg heb ik toch een lichte besmetting opgelopen, niet aan mijn longen,
maar aan de lymfeklieren en voor mijn
bestwil moest ik het huis uit en naar
een sanatorium in het Gooi, om te ‘kuren’. Dat heeft tien maanden geduurd.
Inmiddels was het oorlog. Bezoek was
moeilijk. Af en toe kwam mijn vader,
maar aan die tijd heb ik ook nauwelijks herinneringen. Vermoedelijk is er
veel verdrongen. In die periode is mijn
opa overleden.
Razzia
Na tien maanden werd ik ontslagen,
maar ik kon niet naar huis. Mijn
moeder lag weer in het ziekenhuis en
mijn vader was wonderlijk genoeg
besmet met paratyfus en lag ook in
een ziekenhuis. Er is toen nogal wat

met mij geschoven, maar allemaal met
de beste bedoelingen.
Mijn moeder is helaas in het voorjaar
overleden aan die ‘teringziekte’. Ook
hier heb ik weinig van meegekregen,
wat wel vreemd is. Daarna werden
mijn vader en zijn jonge inwonende
zwager bij de razzia meegevoerd door
de Duitsers. Dus thuis was er niemand
meer om voor mij te zorgen. Maar
mijn vader had een ongetrouwde zuster, mijn lieve tante Jo, en zij kwam
bij mij en de oudoom in huis. Zij heeft
tijdens die vreselijk koude hongerwinter voor hem en mij gezorgd, voor
zover dat mogelijk was. Voor mij was
er altijd nog een boterham (geen idee
waar vandaan), maar zij zaten met een
bord suikerbieten. Tenslotte moest
tante Jo voor haar eigen moeder gaan
zorgen, in dier laatste levensmaanden. Ik werd naar een andere tante
gebracht, getrouwd, maar kinderloos
en daar ben ik gebleven tot na de
bevrijding, waarna mijn vader de zorg
voor mij weer heeft opgenomen, tot
op mijn trouwdag in 1961, nu bijna 60
jaar geleden. Waar blijft de tijd.
De Baan
Waarom schrijf ik dit allemaal? Om

Fresco met de spreuk ‘Voorkomen is beter dan genezen bij de GGD Rotterdam (foto: Paul
Seesink)

aan te geven hoeveel invloed die
‘teringziekte’ had op de levens van
de patiënten zelf, maar ook op de
families.
Maar nu De Baan. Na mijn kuurperiode moest ik natuurlijk regelmatig
op controle en dat was aan De Baan
in Rotterdam. Ik herinner mij ook die
mooie muurschildering, alleen niet
alle details. Na enige jaren hoefde
ik niet meer te komen. Tot ik in de
derde klas van de lagere school zat en
langdurig verhoging had. Mijn vader
had de zenuwen en liep de deuren
bij de artsen plat. Begrijpelijk na de

ervaringen in het verleden. Tot een
dokter tegen hem zei: “Maar Meneer,
ik kan het er toch niet optoveren, er
is echt niets aan de hand.” Dit is een
gevleugelde uitdrukking geworden.
Later bleek dat ik ontstoken amandelen had. Ik ben toen in de winter drie
maanden niet naar school geweest,
gelukkig zonder nadelige gevolgen. In
deze tijd zijn er gelukkig medicijnen
tegen die ellendige ziekte.
Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl
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Barre voedseltocht in hongerwinter (7)
Verhalen van soms gruwelijke
loop- en fietstochten in de
hongerwinter van 1944-1945
naar noordelijke en zuidelijke
provincies om voedsel te
bedelen 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 7.
Op de terugweg kwamen ze langs
een molen. “Laten we hier ook eens
vragen”, opperde Annie en de twee
stapten manmoedig naar binnen. “Is
de baas aanwezig”, vroeg Rini aan
iemand die daar liep.
“In zijn kantoor, dáár”, wees hij.
Ze klopten aan en het bleek een
aardige man, die best begreep dat het
Annie en Rini van der Meulen niet
om een praatje te doen was, maar om
rogge of iets dergelijks. Nieuwsgierig
vroeg hij de twee naar het leven in
Rotterdam. Na een korte onderhandeling kregen ze elk drie pond rogge. Ze
vonden dat hun dag niet slecht was
verlopen en ze ook heel wat afwisseling hadden beleefd.
Nu moesten ze de haan nog afhalen bij
dat vrouwtje van het spinnenwiel. Na
wat zoeken vonden ze haar boerderij
weer. Daar was ook een jonge boerin
met haar dochtertje aanwezig. Het
was een lief kind en Annie moest
glimlachen om het brabbeltaaltje van
de kleine meid.
Dialect
Juist doordat het kind in dialect sprak,
klonk het zo leuk en grappig. “Ik heb
nog wat eten voor jullie bewaard, dat
lusten jullie zeker wel?”, vroeg de
oude boerin. Het aanbod was voor
Annie en Rini te vriendelijk om af te

wijzen. Ze werden wat benauwd dat
straks hun eigen boerin ook iets te eten
had bewaard.
“We hebben onderweg al te eten
gehad, maar onze magen zijn net holle
vaten, er kan altijd nog wel iets bij”,
glimlachte Annie.
“Jullie mogen ook weer niet teveel
eten”, zei de boerin bezorgd. “Laatst
was hier een dame die een paar dagen
moest blijven, omdat ze hevige buikpijn had gekregen van de zware kost.”
Worst
Annie en Rini hadden er niet aan
gedacht dat ze ziek konden worden
van het eten. Ze hadden al zoveel
geconsumeerd en de dag was nog niet
ten einde.
De haan was intussen geslacht en
schoongemaakt. Na de gastvrije
mensen hartelijk bedankt te hebben,
namen ze afscheid. De jonge boerin
stopte nog gauw een hele worst in hun
handen onder de woorden: “Ik kan
dit eigenlijk niet doen, maar neem het
toch maar aan. Ik vond het heel gezellig dat gij er waart.”
Waar hebben we dit aan verdiend,
dacht Annie. “Dat is heel aardig van
u, stopt u dit maar in de spaarpot van
de kleine meid”, zei ze, terwijl ze wat
geld in de hand van de boerin stopte.
Ze vertrokken en zagen even later hun
verblijfsboerderij aan het einde van
de weg opdoemen. Hun fietsen kregen
een plek in de stal en ze gingen naar
binnen. “Zo, jullie hebben een lange
dag gemaakt en zullen wel moe zijn.
Doe maar gauw die natte schoenen
uit. Ik heb twee warme stoven voor
jullie klaar staan”, zei de oude boerin,
die alleen in de kamer was. “Als jullie
voeten warm geworden zijn, kun je
deze klompen aan doen. Ik zal alvast
wat eten opwarmen.”
Knus
“Oh, dat eten… leven we dan alleen
om te eten?’’, vroeg Annie zich
af, terwijl ze allebei knus bij het
grote fornuis zaten, als een paar oude
vrouwtjes met hun voeten op een
warme stoof. Annie kon weinig anders
dan bevestigend antwoorden. Want
waarom waren zij en Rini hier? Niet
voor een gezellig uitstapje. Annie
vond het maar eigenaardig, dat een
mens, zo gauw deze zijn noodza-

Annie en Rini konden weinig anders vertellen dan dat delen van hun geboortestad in puin lagen.
Foto verzameling Rein Wolters

De jonge boer speelde een deuntje op het harmonium. Tekening Bert Klandermans

kelijke levensbehoeften mist, zich
voor weinig anders meer interesseert
en afstompt voor geestelijke zaken.
Ze vond het heel gewoon, dat ze bij
volkomen vreemde mensen in huis
bij de kachel zat. Inwendig stak het
haar, dat ze hier zo goed zat en meer
at dan goed voor haar was. Thuis zat
haar man waarschijnlijk eenzaam en
met een hongerige maag bij het kleine
kacheltje. Misschien stond er weer
een pan suikerbieten te verkoken tot

de boer tot de rijkste van de omgeving
behoorde, was de omgang met zijn
knecht gemoedelijk. Naar zijn mening
werd evengoed geluisterd. Als Annie
dat afzette tegen de behandeling die
een dienstmeisje soms moest ondergaan alsof ze een stuk huisraad was of
te maken had met een bulderbaas in
een fabriek, was dit een verademing.
Orgel
Aan de jonge boer werd gevraagd of

Uiteraard klonken er onderweg vragen naar de situatie in Rotterdam, zoals van schepen die in
brand stonden. Foto verzameling Rein Wolters

stroop. De kamer zou wel drijven van
het water en vette walm die uit het
kacheltje kwam.
Verademing
Er kwamen andere mensen de kamer
binnen, de dochter en een schoondochter kenden Annie en Rini al. De twee
jonge mannen die binnen kwamen
bleken een zoon en de boerderijknecht
te zijn. “En dames, succes gehad?”,
vroeg de dochter. “Jazeker, we mogen
niet mopperen”, blikte Annie tevreden
terug.
Ze vertelden wat ze bij elkaar gescharreld hadden. De anderen vonden het
fijn voor hen en zeiden dat de oorlog
niet lang meer moest duren, want dan
konden ze door toenemende voedselschaarste niemand meer helpen.
De knecht mengde zich ook in het
gesprek. Het viel Annie op dat het
personeel hier anders behandeld werd
dan in een stad als Rotterdam. Hoewel

hij iets wilde spelen op het huisorgel/
harmonium. Hij gaf niet direct gehoor
aan het verzoek en tussentijds mijmerde Annie naar een zwarte tijd in haar
19de levensjaar. Ze had geen ouders
meer en de familieleden waarbij ze in
huis was, kwamen te overlijden. Zo
kwam ze bij twee oudere, kinderloze
mensen met een kanariepiet en een orgel in de kamer. Ze hadden allebei les
en zongen en speelden alleen psalmen.
Sindsdien kon Annie geen huisorgeltje
meer zien of horen.
Na enige aarzeling nam de jonge boer
toch plaats achter het muziekinstrument. Hij keek Annie en Rini verontschuldigend aan: “Jullie moeten maar
niet op mijn fouten letten, want ik
grijp wel eens mis. Het maakte Annie
niet uit, ze had immers nooit anders
beleefd en gehoord.
De tafel werd gedekt; er werd een
grote schaal neergezet met natuurlijk

roggenpap en stoofperen. Annie en
Rini waren nu matiger en namen
genoegen met een bord pap. Na de
maaltijd kroop het duo in bed, dat net
als de vorige avond zacht en warm
was. “Ik ga gauw slapen”, zei Rini,
“want nu voel ik pas hoe moe ik ben.”
Ook Annie voelde haar benen, die
tintelden van moeheid. Maar ondanks
de kou en het gesjouw van afgelopen
dag, voelde ze zich zéér voldaan en
viel als een blok in slaap.
Bitterkoud
Op de ochtend van de vijfde dag werd
Annie wakker door het plotselinge
licht. Ook voelde ze dat het bitterkoud
was, zelfs haar washandje was bevroren. Het was daarbij erg mistig, dus
weinig aanlokkelijk op pad te gaan.
Wel stond de twee weer een heerlijk
ontbijt te wachten. Ze deden zich er te
goed aan en deden kracht op om het
barre weer te doorstaan.
“Jullie kunnen vannacht wel hier weer
slapen”, zei de boerin.
Natuurlijk maakten ze graag gebruik
van dit aanbod. Dan hoefden ze niet
het voedsel mee te slepen dat ze tot op
heden hadden opgehaald.
“Ik hoop maar dat we vandaag weer
zoveel succes hebben als gisteren, dan
kunnen we morgen terug naar huis”,
sprak Annie hoopvol.
Ze pakten hun fietsen en gingen; nu op
een weg die nattig was, zodat ze konden fietsen. Maar wat was het koud!
Na een half uur kon Annie niet meer
trappen van de kou. “Ik ga eraf, ik hou
het niet meer vol”, zei ze met een door
de kou vertrokken mond tegen Rini.
De twee zaten onder het ijs, hun haar,
wenkbrauwen en zelfs oogwimpers
waren bevroren en dat voelde erg
hinderlijk aan.
Wordt vervolgd
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Willem de Wietkweker was een voorloper
Al veertig jaar wordt in Nederland de koop van wiet en hasj in
coffeeshops gedoogd. Maar het telen en verhandelen ervan is
nog altijd streng verboden. Een onhoudbare situatie voor de politie die hierin een weg moet zien te vinden.
Veel arbeidscapaciteit van de politie
gaat verloren bij het ontmantelen van
de illegale kwekerijen. Regelmatig
ontstaan er brandonveilige situaties en
uitslaande branden.
Hasjwinkels en coffeeshops
Toen ik in de jaren zeventig als wijkagent in het Oude Westen werkte was
er een kleine zelfstandige ondernemer met de naam Willem die op zijn
wijze de handel in softdrugs uit de
illegaliteit wilde halen. Willem nam
een kledingzaakje over en na een
kleine verbouwing creëerde hij in het
winkeltje een sfeertje waar het prettig
was een joint te roken en een glaasje
thee te drinken. Voor alle duidelijk,
hasj en weed (canabis) waren nog
streng verboden, ook het gebruik ervan. Zijn handel in cannabisproducten
liep steeds beter maar winkeliers in de
omgeving vertelden dat de klanten er
vreemd uit zagen.
Bij mijn bezoek aan de winkel met
de naam Headshop bleek dat de
weed en hasj keurig waren verpakt in
doorzichtig cellofaanfolie. Zelfs de
prijs en landen van herkomst stonden
op de verpakking vermeld, zoals
Libanon, Pakistan en Afghanistan. Wij
namen drugs in beslag en arresteerden
Willem. Hij zei direct dat hij na zijn
vrijlating gewoon verder zou gaan met
de verkoop.
Voorloper
Hij had echter een tekst op de deur
van tweemaal bellen aangebracht
zodat men op deze wijze de politie op
afstand kon houden. Met een zonnebril
en pruik lukte het mij toch binnen te
komen. Opnieuw een proces-verbaal
voor overtreding van de Opiumwet.
Willem, de kleine ondernemer, was
in de jaren zeventig een voorloper op

de huidige legale verkoop in de coffeeshops die overal in Rotterdam als
paddenstoelen uit grond kwamen.
De verkoop in de coffeeshops werd
gedoogd en aan een aantal regels
gebonden en via de achterdeur mocht
een winkelier maximaal twee kilo
hasj en hennepproducten in zijn zaak
brengen.
Vernietigd
Rotterdam als wereldstad met een
haven biedt een ideale mogelijkheid
om de hasj in te voeren. Dat werd dan
ook volop gedaan en Nederwiet was er
nog nauwelijks. Geregeld werd er door

“Centrale, graag versterking, we hebben een wietkwekerij aangetroffen.”

Heerlijke geur
Iedereen die zijn kelder, slaapkamer
of schuur ter beschikking stelde
kreeg van de handelaar, natuurlijk
goed betaald. Zelf verbaasde ik mij
iedere keer over de creativiteit die was
ingezet om de kwekerij aan het zicht
van de buitenwereld te onttrekken.
De temperatuur was altijd dik boven
de twintig graden en de wietplanten
gaven als zij in bloei stonden een heerlijke geur. De meeste collega’s vonden
het stinken maar ik genoot van de
lucht. Wel maakten de meeste kwekers
gebruik van chemische middelen om
de planten extra snel te laten groeien.
Deze stoffen worden door de planten
opgenomen en kunnen schadelijk zijn
voor de hersenen bij het gebruik van
de hasj of weet.
Planten verzamelen voor vernietiging.

Narcoticabrigade grote hoeveelheden
hasj onderschept. Op het hoofdbureau
van politie werden de inbeslaggenomen drugs in een cel bewaard om
daarna bij de Roteb in de verbran-

Op naar de verbrandingsoven!

dingsovens te worden vernietigd.
Natuurlijk werd er dik geld verdiend
in deze handel. Jongens die snel geld
wilden verdienen, gingen zelf wiet
verbouwen en zochten naar locaties.
Diverse bewoners in Rotterdam besloten te stoppen met hun krantenwijk of
folders rond brengen. Een slaapkamer,
schuurtje, kelder of zolder met 300
hennepplanten en vier oogsten per jaar
leverde een vermogen op.
Via allerlei manieren kwam de politie
op het spoor van een wietkwekerij.
Door de aanwezigheid van hennepgeur. Bij onveilige situaties door illegale aansluitingen. Vanwege constant
zoemend of ronkend geluid. Bij het
zien van beslagen of afgeplakte ramen
of gordijnen die nooit open gaan.
		
Ook waren sommigen telers zo stom
om de elektriciteit voor de gloeilampen gewoon door de elektriciteitsmeter
te laten lopen waarbij het stroomverbruik gigantisch toenam en de
alarmbellen bij de energieleverancier
gingen rinkelen.

Huuropzegging door verhuurder
De huurders van woningen die een
wietkweker gelegenheid boden liepen
wel een risico.
Bij het ontdekken van de kwekerij
door de politie kwam ook altijd de

energieleverancier om te berekenen
hoeveel elektriciteit er illegaal was
afgenomen. Dit werd bestempeld als
diefstal van stroom . Ook de kosten
van het ontmantelen door een gespecialiseerd bedrijf werden in rekening
gebracht bij de bewoner. Dit betekende meestal een kostenplaatje van
duizenden euro’s . Door de verhuurder
van de woningbouwcorporatie werd
de huur opgezegd wat grote gevolgen
had voor de bewoners.
Diverse keren ben ik bij inbraken
geweest waarbij net voor de oogst
de hele plantage door de concurrentie werd leeggehaald. Dit leverde
vaak ook weer verdachtmakingen op
en soms zelfs afrekeningen waarbij
slachtoffers vielen. Nog steeds is het
runnen van een weetplantage strafbaar
en kun je rekening houden met een gevangenisstraf of een flinke geldboete
Nog altijd is er de discussie of we in
Nederland zo door moeten gaan. De
politiek heeft het laatste woord.
Han Karels
hankarels@kpnplanet.nl

Han Karels vond wiet eigenlijk wel een lekker luchtje hebben.
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De Hordijk

Als je ouder wordt, komen
er steeds meer nostalgische
gevoelens naar boven. En zeker
als je de 70 al een aantal jaren
bent gepasseerd. Ik stelde mijn
vrouw voor eens naar de Hordijk te rijden, waar ik van 19551959 bij mijn tante verbleef
tijdens mijn schooltijd op de
mulo in de Zuidpolderstraat.
Laten we gewoon naar de Beijerlandselaan rijden, zei ik, en dan via de
Randweg, de Bree oversteken en zo de
Beukendaal op, richting Kerkedijk, waar
vroeger aan het eind van de Buitendijk
een fietsenwinkel zat en zo de hoek
om de Smeetlandsedijk op. Nee dus:
een doolhof. Wel wist ik dat je er via
de Dordtsestraatweg, op de hoek waar
vroeger café Sport zat, niet meer kon
komen.
Ringelberg
We reden dus naar de ring en vandaar
richting Maasstad ziekenhuis. Hé, daar
stond een bord Hordijkerveld. Dicht
in de buurt. Op een gegeven ogenblik
reden we ergens halverwege de Hordijk
op en ik was niet voor niets gegaan.
Mijn tante woonde op nummer 141, in
dezelfde rij mooie woningen waar ook
de eigenaar van Ringelberg touringcars
woonde en beneden de garage had voor
de bussen.
Kapper
“Zal ik eens aanbellen bij nummer 141”,
zei ik.
“Nee joh”, zei mijn vrouw, “daar wonen
jonge mensen, dat heb ik al gezien.”
Met tegenzin liet ik haar doorrijden,
maar wat is die Hordijk nog mooi gebleven en wat is er nog veel overgebleven
van de huizen die er in 1955 ook al
stonden. De lage huizen aan de overkant
van 141, met grote voortuin, waar mijn
schoolmaat Henk Pannekoek woonde…
Alleen kon ik vanzelfsprekend kapper
Greeve niet meer terugvinden.
Richting de Smeetlandsedijk was er ook
niet veel veranderd. De huizen waar enkele medescholieren woonden, stonden
er ook nog.
Julianaschool
Wat ik helaas ben vergeten te bekijken
is of de Julianaschool er nog stond. Dat
zal mogelijk wel niet. De volgende keer
maar eens kijken.
“Een volgende keer?”, vroeg mijn
vrouw gisteren. “Dat zal toch niet.”
“Dat zal toch wel”, zei ik. “Dit stukje
Rotterdam IJsselmonde heeft een belangrijke rol in mijn leven gespeeld.”
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Prins Lombard (Marius Vos) van
de Noelemakkers slaat raadslid
John Halink tot commandeur. Foto
Rein Wolters

Corona velt
ook carnaval
Een week geleden (Aswoensdag, katholieke traditie) werd carnaval 2021 roemloos naar de
vergetelheid geschoten en zal snel vergeten zijn. Corona was de boosdoener die voor duizenden het jaarlijkse in- en ontspanningsfeest keihard liet ontsporen. In Rotterdam werd vrijwel
niets georganiseerd om te zwieren en zwaaien in de polonaise. Tot ergernis (en erger) van
uitbaters van de bierpomp. Het enige positieve was dat nauwelijks (bier)glazen sneuvelden.
Zestig jaar geleden was dat wel even
anders. Op de zuidelijke Maasoever
van Rotterdam – net als in Brabant
en Limburg ten zuiden van de grote
rivieren – yellden en dweilden de
feestneuzen door de grote zalen. Het
zweet droop van de muren en de
daken leken bij wijze van spreken een
golvende trampoline. Tussen de
aanzwellende hoempa’s en aláááfs
versloeg ik voor Het Vrije Volk/
Rotterdams Dagblad de fratsen van
zotten, zottinnen, prinsen, prinsessen, hofnarren en hun volk van
leut en gein. Dat heb ik vijftig jaar
gedaan, met veel plezier trouwens.
Op carnavalszaterdag trok ik er met
een fotograaf op uit om vast te leggen hoe carnaval ook in Rotterdam
velen op de been kreeg. Maar
ook om de optochten en riddering
van prominenten vast te leggen.
Meestal begon ik bij de Maasmakkers in sporthal Persoonshaven in
Feijenoord, dan dweilden we naar
de Soppers in gebouw Magneet in
IJsselmonde om vervolgens in Beverwaard Islamunde op te zoeken en
de Noelemakkers in Lombardijen.
Daarna werd de Grote Lupardi in
Verzamelgebouw Zuid met een
bezoekje vereerd. De Keilebijters
resideerden decennia achtereen in
Spes (Lolland) aan de Bree. De
vaste behuizing van de Graskauwers

De familie Barg op de jubileumkiek. Foto Steven Barg

was ‘t Slag in Vreewijk en die van
de Slingeraars zaal Bevervoorde aan
de Slinge.
Optocht
’s Middags was daar om het jaar
de start van een grote optocht door
Charlois, in samenwerking en met
de Boergoenzers, die vijftig jaar
achtereen carnaval vierden in een
stampvol Dwalmdam, in andere
tijden beter bekend als wijkgebouw
Clemenshuis. Net als de Keilebijters raakten ook de Boergoenzers
door voor hen negatieve gunningen
het carnavalsdak boven hun hoofd
kwijt. Uiteraard deed ik ook nog
even de Zuipschuiten in Poortugaal
aan en de Leuteraars in Hoogvliet

om de benen daarna rust te gunnen
bij Oedevliet, ook in Hoogvliet.
Deze club stond bekend vanwege
de best geklede prins, prinses en
Raad van Elf van Nederland.
Twee keer waren de Oedevlieters
op de nationale tv, mede door de
carnavalskraker ‘Als de Euromast
in de Maastunnel past’, geschreven
en gecomponeerd door ex-prins
en kistenmaker Nelis van Veelen
(helaas overleden). Er waren meer
carnavalsverenigingen in Rotterdam
en ommelanden, maar daar kwam ik
vaak niet aan toe. Op de noordoever had je nog de Marktpinten in
Delfshaven, de Tuttendammers in
Middelland en de Levensputters in
Overschie. Op de Keilebijters en

Jan Dammes
Terrastuin 25
2665 VL Bleiswijk
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

Noelemakkers na zijn allen ter ziele
of niet meer actief.
Pantserstraat
In de vijftien jaar van deze rubriek
heb ik meermaals geschreven over
de Pantserstraat in Hillesluis, waar
ik opgroeide tot mijn 16de jaar.
Families en de vier winkeliers in
het straatje van nauwelijks honderd
meter en de vier bedrijfjes, waaronder grossierderij Feijenoord, werden
benoemd. De grossier in koek, chocolade, biscuits en jam werd in de
jaren vijftig bestierd door de broers
Jo, Hen, Tom en Jan Barg. Juffrouw
Sonja, zoals ik de mooie blondine
beleefd aansprak, bemenste als
enige het kantoor. Ik hielp af en toe
met gereedzetten van orders en het
laden of lossen van de bestelbus.
Leuk werk voor een gabbertje van
tien jaar, zeker wanneer er iets lekkers te kanen viel als er een doos
koekjes of een blik met snoep kapot
was gevallen.
Erg leuk is de mail van Steven Barg
(1970) uit Bergschenhoek, een nazaat van het grossiersbedrijf. Soms
mocht ik de buitenroute meerijden
en ik beleefde dat als een wereldreis. Barg schrijft weinig te weten
van het bedrijf. Hij stuurde een
jubileumfoto die omstreeks 1947
moet zijn gemaakt. Daar herken ik
de vier broers op, die met hun hoofd
ruim boven het gezelschap uitsteken. Helemaal links staat Jo Barg.
In 1949 verhuisde hij met vrouw en
twee dochters van de Pantserstraat
11b naar nieuwbouw op de Groene
Hilledijk 416b. Ons gezin kreeg
de door hun achtergelaten woning
toegewezen. Barg: “Ik lees altijd
graag de stukjes over Zuid, want
daar liggen mijn roots, al woon ik
al heel lang op Noord. Mijn vader,
moeder, opa’s en oma’s woonden
allemaal op Zuid. Op mijn tante
Joop na is inmiddels iedereen van
die generatie overleden, dus ik kan
nergens meer informatie halen. Het
meisje helemaal rechts is mijn tante
Joop, of Jopie zoals ze vroeger werd
aangesproken. Naast haar poseert
mijn vader, helaas ook overleden.’’
Reacties: reinwol@outlook.com

Prins Clemizot de Negende van de Boergoenzers en zijn hofhouding in een betere periode. Foto Rein Wolters

pagina 18

Dinsdag 23 februari 2021

TANTE POST
Ode aan de Maastunnel
Als geboren Hagenaar en getogen
Amsterdammer hoefde ik nooit iets
met Rotterdam te hebben: ik koesterde
enkel mijn uitspraak: “Rotterdam
is geen stad, maar een werkplaats”.
Toch is er één jeugdherinnering die
me altijd bijgebleven is. Ergens in de
jaren vijftig heb ik in een auto eens
door Rotterdam kunnen meerijden. Het
was niet te geloven: in de stad was een
VIERbaansweg met een... tunnel onder
de spoorlijn, daarna meerdere tunnels
onder de Mathenesserlaan etc. en als
finale de MAASTUNNEL. Ongelofelijk: door de constructie was het einde
hiervan pas laat te zien, waardoor
deze tunnel enorm lang leek. Na het
verlaten kwam er in Zuid zowaar
nóg een tunnel(tje). Ik heb deze route
later altijd met eerbied afgelegd! Het
lijkt allemaal heel gewoontjes wat ik
zojuist beschreef, maar in een tijd dat
zelfs de A1 een tweebaansweg was,
moeten we toch vaststellen dat Rotterdam zijn tijd ver vooruit was met
die Maastunnel. In 1937 werd met de
bouw begonnen en in 1942 kon er al
in gereden worden. De enige tunnel in
heel Nederland en dan nog vierbaans.
Pas in 1960 kwam de Velsertunnel als
tweede. Op mijn eerste buitenlandse
reis (kon op 12-jarige leeftijd mee
met een dagje Antwerpen) was aldaar
één der toeristische attracties een ritje
onder de Schelde door de “tunnèl”; dat
was een tweebaansweg met ‘kasseien’.
Een vergelijking toont dan toch weer
de superioriteit van de Maastunnel! En
dan nog: bij de Maastunnel is ook een
fietspad betrokken, wat Amsterdam in
zijn zak kan steken: de zeer moeizaam
tot stand gekomen IJ-tunnel hééft
(Schande!!) niet eens een fietspad. Nu
we in een tijd leven, dat tunnels, vierbaanswegen, viaducten, op- en afritten
etc. als de gewoonste zaak der wereld
worden beschouwd is het niet verkeerd
even stil te staan hoe visionair Rotterdam destijds gehandeld heeft. Alle
HULDE!
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Overigens: nu ik Rotterdam wat
beter ken, ben ik positiever geworden: als je vanuit Den Haag naar
Rotterdam rijdt, zie je de imposante
‘skyline’ van de stad; die is heel wat
mooier dan die van Den Haag, dat wat
hoogbouw betreft óók zo hoognodig
moest meedoen. Daar waren blijkbaar
geen schoonheidscommissies of iets
dergelijks. Er is dus in Rotterdam veel
imposante nieuwbouw bijgekomen,
maar persoonlijk vind ik (waar ik nog
niemand over gehoord heb) zeker het
wijde uitzicht op de Aelbrechtskade
ook schitterend!
Harry van der Stap
stap@ziggo.nl
Peter Troost overleden
Even voor Kerstmis is in verzorgingstehuis Pniel de bekende Rotterdamse
historieschrijver Peter Troost aan het
coronavirus overleden. Peter Troost,
geboren in 1924, is vooral bekend door
zijn meer dan 30 boeken over oudRotterdam. Zo schreef hij uitgebreid
over de vooroorlogse Schiedamsedijk,
ooit de meest alcoholische straat van
onze stad. Verder publiceerde hij over
Rotterdamse bruggen, stegen, karren,
krullen (wc’s) en noodwinkels. Ook
schreef hij uitgebreid over zijn jeugdjaren en zijn avonturen als uitzendober.
De kracht van Troost waren de talloze
krantenknipsels en foto’s, die zijn verhalen illustreerden. Zijn ‘mini-boekjes’
vonden gretig aftrek bij een groot publiek. Rotterdam verliest een ‘warme’
verslaggever van vroeger tijden.
Joris Boddaert
Holland-Amerika Lijn
Naar aanleiding van het bericht van
Martien Hoeben als voorzitter van de
HAL-Vereniging De Lijn (geplaatst
in De Oud-Rotterdammer van 26
januari jl.), wil ik graag het volgende
kwijt. Omstreeks 1961 werkte ik op
de claim-afdeling/vrachtzaken bij de

Voetballen op Zuid
Hierbij een foto van het voetbalelftal van vv MASC, dat kampioen werd
rvb zaterdag (ik meende 2e klasse jaartal 1982?)! Onze voorzitter was Kees
Schelling, tevens oud FNV-leider. Onze leider en trainer was Flip Maat
(staand 3e van rechts) en ikzelf, zittend helemaal rechts, had een behangwinkel destijds, Tipper genaamd, aan de Groene Hilledijk 232 te Rotterdam-Zuid
en leverde de tenues voor het elftal. We speelden bij de vv de GroenWitten
aan de Charloise Dijk te Rotterdam-Zuid! Enkele namen van ons elftal waren: Hans Brus, Piet Schelling, Bert vd Berg, John Smol, Hennie Hurkmans,
Joop de Zeeuw, etc.. Het was een mooie tijd!
Matthijs Smeets
06-22587613
m-smeets@live.nl
HAL, toen er op een dag wat te vieren
was. Mijn collega Max Ferdinandus
(inmiddels niet meer onder ons)
was jarig en zou trakteren. Max was
afkomstig uit Indonesië, waar het de
gewoonte was op gebak te trakteren.
Daar werden dat taartjes genoemd. In
feeststemming nam Max de telefoon
en bestelde voor onze afdeling twaalf
taartjes bij de gerenomeerde bakkerij Scheffer in de Polderlaan. Of het
bedrag van fl. 4.25 in orde was, vroeg
de man van Scheffer aan de telefoon.
Dat leek Max voor twaalf taartjes
niet overvraagd; dus de bestelling
werd, vroeg op maandagmorgen, door
Scheffer uitgevoerd. Groot waren de
verbazing en hilariteit toen de bezorger
tijdens de koffiepauze met zijn kont
de deur open duwde en binnenstapte
met in beide handen een met touwen
aan elkaar geknoopte stapel taarten!
Max was sprakeloos, evenals het

personeel in de Polderlaan, waar men
voorrang had gegeven aan het bakken
van die grote bestelling. Max kreeg het
telefonisch toch voor elkaar dat er tien
taarten met de bezorger terug gingen
en wij met twaalf mensen de achtergebleven twee konden delen. Het verhaal
deed daarna natuurlijk al snel op alle
afdelingen de ronde.
Joop Witkamp
Zuidersingel 174
2993PR Barendrecht
witjowi@kpnmail.nl
Arbeitseinsatz
Mijn schoonvader was van 1907. Hij
is 100 jaar geworden. Tussen zijn spulletjes vonden wij het bevel zich aan
te melden voor de arbeidsinzet. Toen
een van mijn kleindochters dit las, was
haar reactie: “Nou, zo slecht waren
die voorwaarden niet voor die tijd.”

Inderdaad niet, alleen jammer dat ze
hun beloften niet nakwamen.
Omdat mijn schoonvader al vroeg
naar zijn werk was gegaan, was
hij het pamflet misgelopen. Op het
Marconiplein liep hij in een fuik van
de Duitsers. Hij zag nog net kans een
briefje te schrijven aan mijn schoonmoeder om haar te laten weten wat
hem was overkomen. Hij vroeg een
meisje van een jaar of acht/negen dit
te bezorgen in de Duitschestraat nr.
93. Na de oorlog is dit veranderd in de
Zweedsestraat. Het briefje is bewaard
gebleven.
Met niets anders dan de kleding die
hij droeg en een pakje brood is hij
vervoerd naar Bentheim in Duitsland.
Wat hij daar precies voor werk heeft
gedaan, weten we niet. Wel dat de
leefomstandigheden erg slecht waren.
Ze werden ondergebracht in barakken zonder sanitair. Men moest zijn
behoeften doen op een ton en konden
zich ook niet goed wassen. Ook
het eten liet te wensen over. Na de
bevrijding is hij op een gepikte fiets
op weg gegaan naar Nederland. In de
buurt van Oldenzaal is hij de grens
overgegaan. ‘s Avonds klopte hij bij
een boerderij aan met de vraag om
onderdak voor de nacht en wat te eten.
Hij werd gastvrij onthaald en tot zijn
vreugde zag hij daar zijn jongste broer
Gerrit, die ook op weg naar huis was.
De volgende dag verder en in juni was
hij weer bij vrouw en kinderen.
Mijn schoonouders zijn in de oorlog
erg getroffen. Bij het bombardement in
maart 1943 zijn ze alles kwijtgeraakt.
Gelukkig hebben zij het overleefd. ‘s
Zondags vroeg de dominee vanaf de
kansel aan de gemeenteleden of zij iets
konden missen voor de getroffenen.
Hijzelf bracht o.a. een klok in. Die
staat nu bij ons en loopt nog goed.
Gerda van der Meer-Boot
reinvandermeer@caiway.nl

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

tnv

Handtekening:

Dhr./Mevr. Voorletters

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

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

Plaats

Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl en vul de bon digitaal in.

De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email: info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

M.m.v.
Nico Tempelman, Bab Riem Vis,
Rein Wolters en vele lezers

Administratie, webshop en
abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.

Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email: peter@deoudrotterdammer.nl
Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

Adverteren:
Sylvia Blom,
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: sylvia@deoudrotterdammer.nl

Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging van De Oud- Rotterdammer grote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van redactie of advertentie. Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie in andere media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Dinsdag 23 februari 2021
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dijk 40 heeft gewoond, Heinrich
Augustin, die zich vestigde in 1873
in de Zevenhuissteeg 6 en Johann
Clemens, die zich vestigde in 1873
op Zijp nr.20. Johann Clemens Slee
kreeg 11 kinderen. In de familie
staan zij bekend als de “timmerliedentak”, omdat twee van zijn
zonen een timmerbedrijf hadden,
o.a. in de Nadorstraat. Wie kan mij
helpen aan namen en adressen van
nog in leven zijnde personen van
deze tak? Wie kan mij nog helpen
aan afbeeldingen van de straat Zijp
en hun winkel? Alle informatie is
welkom.

cheffin was. Zijn er lezers die
ook leuke herinneringen hebben
aan deze tijd? Ik kan zelf nog zo
minimaal 25 namen opnoemen
vanaf de portier, de heer Jijsman,
tot aan de bedrijfsleider, de heer
Van Klaveren. En snel daarna de
heer Van Sommen.

Spaarpunten voor Daniël
den Hoed Fonds
Aan alle inwoners van Nederland wordt massaal gevraagd
hun Douwe Egberts of AH Perla
spaarpunten in te leveren bij het
Daniël den Hoed Fonds. Met deze
spaarpunten worden gratis producten verkregen, die verkocht zullen
worden. De opbrengst van de
verkochte producten komt voor de
volle 100 procent ten goede aan het
Daniël den Hoed Fonds, waarmee
baanbrekend kankeronderzoek in
het Erasmus MC gesteund wordt.
Bent u dus tijdens de ‘vervelende’
corona-periode uw kastjes of
laatjes aan het uitzoeken en heeft
u toevallig Douwe Egberts of AH
Perla waardepunten gevonden
en weet u niet wat u ermee wilt
doen, doneer ze dan aan het Daniël
den Hoed Fonds (een van de elf
fondsen van de Erasmus MC Foundation). U mag ze gratis opsturen
naar: Daniël den Hoed Fonds,
Antwoordnummer 80133-GK212,
3080 VB Rotterdam. Voor info: 0641035872 of 010-7034802. Samen
maken we kanker kansloos!

Aad Dekker
aaddekker@kpnmail.nl
Noëlle de Vries
Ik ben Johan van Dam en zoek
contact met Noëlle de Vries. Ik ken
haar van PVP-werk in Poortugaal
en later Rotterdam. Ik zou graag
adres en telefoonnummer van haar
hebben voor een brief die ik heb.
Wie weet iets over haar?

Gabriël Slee
runcina@gmail.com
Familienaam Luijben
Ik ben voor een oude vriendin met
de achternaam Luijben stamboomonderzoek aan het doen. Zij weet
dat er in de jaren zeventig een
familieboekje is verschenen over
een familie Luijben. Heeft
iemand hierover nadere
informatie of misschien
nog een exemplaar van het
boekje, dat we eventueel
zouden mogen inzien.

Johan van Dam
010-4186159
Familie Slee
Daar ik bezig ben met de stamboom van de familie Slee die uit
Freren (Eemsland in Duitsland)
kwam en zich in Rotterdam vestigde, ben ik op zoek naar in leven
zijnde afstammelingen van Johann
Clemens Slee, die woonde op Zijp
nr.20. Er waren drie broers Slee,
die zich vestigden in Rotterdam:
Bernard Heinrich, die zich vestigde
in 1870 en vnl. op de Westzee-

Gerzon
In augustus 1962, ik was toen nog
net 15 jaar, ging ik bij Gerzon
werken op de afdeling ‘Uittekening’ waar juffrouw Van de Broek

Sint Leonardusschool

Tineke Bout
bout0258@planet.nl

Wie herkent deze foto? Volgens mij genomen rond december 1945 in de gymnastiekzaal tussen de Agnesschool en spoordijk. Herkenbaar zijn de meesters Overmeer,
Pieterse en De Boer. Klopt het dat deze jongensschool in 1944 is verhuisd van Oranjeboomstraat (nr. ??) naar de verdieping van de Sint Agnesschool, Oranjeboomstraat 13?
Graag een reactie naar Paul Seesink – paul@seesinkweb.nl

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG
van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein
Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
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Blijf met je tengels van Rotterdam af!
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Westen Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw’ uit de succesreeks
van Tinus en Bep de Does.

43

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat
uw inzending bij ons binnen is voor DONDERDAG 4 MAART
2021.
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
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KRUISWOORDPUZZEL

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer een boek als prijs. Het gaat om het naslagwerk ‘Rotterdam Oude en Nieuwe
61

62

63

64

1. 65
luchtpijpje
in69Amsterdam;7013. ooievaar;7114. geheel
66 bij het zwemmen; 7. land
67 in Azië; 12. tentoonstellingsgebouw
68
gevuld; 15. oude lengtemaat; 17. lichte herenoverjas; 19. metaal; 21. gewicht (afk.); 22. gymnastiektoestel; 24.
72
73
74
76
doorgaan
en doorzetten; 27. kloosterzuster;
28. hondachtig
roofdier; 30. voormalig75
Chinees leider;
31. wilde haver;
32.77schildknaap; 33. gehoororgaan;
35. boosaardige vrouw; 37. vleesnat;
41. waadvogel;
42.
78
79 38. rooster (traliewerk);
80
81
beoefenaar van een stroming in de schilderkunst; 44. oosters oliestaatje; 46. horecagelegenheid; 47. ver boven de
83
84
85
grond; 48. soort82bowlen; 49. rivier in Duitsland;
50. mest- of hooivork; 52. ontstekingskoord;
54. hard
gesteente; 56.
kapitaalkrachtig;
58. het journaal; 61. lokspijs; 62. metaalsoort; 64. klein
86
87 dun staafje; 65. leidinggevend personeel;
67. bezit van een boer; 68. modern muziekgenre; 70. plaats in Gelderland; 72. centrale antenne inrichting (afk.); 73.
padvinder; 76. plechtige gelofte; 77. klein kind; 78. (aard)pier; 79. lang rond stuk hout; 81. familielid; 82. plaaggeest;
Horizontaal 1. luchtpijpje bij het zwemmen; 7. land in Azië; 12. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam;
83.13.Ned.
prinses;14.
84. geheel
lidwoord;gevuld;
86. Ned.15.wijsgeer
en filosoof; 87.17.
knijpbril.
ooievaar;
oude lengtemaat;
lichte herenoverjas; 19. metaal; 21. gewicht
2

(afk.); 22. gymnastiektoestel; 24. doorgaan en doorzetten; 27. kloosterzuster; 28. hondachtig roofdier;
30. voormalig Chinees leider; 31. wilde haver; 32. schildknaap; 33. gehoororgaan; 35. boosaardige
Verticaal
vrouw; 37. vleesnat; 38. rooster (traliewerk); 41. waadvogel; 42. beoefenaar van een stroming in de
44.2.
oosters
oliestaatje; (afk.);
46. horecagelegenheid;
47. ver
boven de
48.
bowlen;
1.schilderkunst;
valkachtige vogel;
ondernemingsraad
3. aandrijfwiel; 4. plaats
in Oekraïne;
5.grond;
nietsnut;
6.soort
Ned. politieke
49. rivier in Duitsland; 50. mest- of hooivork; 52. ontstekingskoord; 54. hard gesteente; 56. kapitaalpartij;
7. deel58.
vanhet
de journaal;
week; 8. een
kever;
10. landcode
Nederland;
11. ijzer
voorwerp;
65. aantrekkend
leidinggevend
persokrachtig;
61. ogenblik;
lokspijs; 9.
62.
metaalsoort;
64. van
klein
dun staafje;
67. bezit van een boer; 68. modern muziekgenre; 70. plaats in Gelderland; 72. centrale antenne
16.neel;
jongensnaam;
18.
masker;
20.
duw
of
por;
21.
antiek
zeilschip;
23.
houten
spoel;
25.
god
van
de
jeugd;
26.
smal
inrichting (afk.); 73. padvinder; 76. plechtige gelofte; 77. klein kind; 78. (aard)pier; 79. lang rond stuk
enhout;
tenger;
rijstgerecht;
mannelijk 83.
beroep;
periode84.
vanlidwoord;
volwassen86.
worden;
vertragingstoestel;
36.
81.27.
familielid;
82. 29.
plaaggeest;
Ned.32.
prinses;
Ned. 34.
wijsgeer
en filosoof; 87.
knijpbril.

bot in de onderarm; 37. onderwijzeres; 39. fijne lichte geur; 40. projectiel (wapen); 42. oorlogstuig (geschut); 43.
schrikachtig
45. deelvogel;
van de2.hals;
46. gevangen verblijf;
51.3.priem;
53. klein slokje;
54. in
weegtoestel;
(afk.);
aandrijfwiel;
4. plaats
Oekraïne;55.
5.
Verticaal en
1. bang;
valkachtige
ondernemingsraad
nietsnut; 6. Ned. politieke partij; 7. deel van de week; 8. een ogenblik; 9. kever; 10. landcode van Nedereentonig
(suf);
56.
kraaiachtige
vogel;
57.
het
binnenste
van
iets;
59.
verbond
(liga);
60.
militair;
62.
volksvermaak;
land; 11. ijzer aantrekkend voorwerp; 16. jongensnaam; 18. masker; 20. duw of por; 21. antiek zeilschip;
houten spoel;
25. van
godeen
vanboom;
de jeugd;
smal
en tenger;
27. rijstgerecht;
mannelijk
63.23.soldatentas;
66. deel
67. op26.
grote
afstand;
69. hoofddeksel;
71. rivier29.
in Utrecht;
73.beroep;
gietmal; 32.
74.
periode van volwassen worden; 34. vertragingstoestel; 36. bot in de onderarm; 37. onderwijzeres; 39. fijnobel;
75. scheepsstuur; 78. bijenproduct; 80. spie of wig; 82. Salvation Army (afk.); 85. de onbekende (Lat. afk.).
ne lichte geur; 40. projectiel (wapen); 42. oorlogstuig (geschut); 43. schrikachtig en bang; 45. deel van de
hals; 46. gevangen verblijf; 51. priem; 53. klein slokje; 54. weegtoestel; 55. eentonig (suf); 56. kraaiachtige vogel; 57. het binnenste van iets; 59. verbond (liga); 60. militair; 62. volksvermaak; 63. soldatentas;
66. deel van een boom; 67. op grote afstand; 69. hoofddeksel; 71. rivier in Utrecht; 73. gietmal; 74.
nobel; 75. scheepsstuur; 78. bijenproduct; 80. spie of wig; 82. Salvation Army (afk.); 85. de onbekende
(Lat. afk.).
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Horizontaal 1. luchtpijpje bij het zwemmen; 7. land in Azië; 12. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam;
13. ooievaar; 14. geheel gevuld; 15. oude lengtemaat; 17. lichte herenoverjas; 19. metaal; 21. gewicht
(afk.); 22. gymnastiektoestel; 24. doorgaan en doorzetten; 27. kloosterzuster; 28. hondachtig roofdier;
30. voormalig Chinees leider; 31. wilde haver; 32. schildknaap; 33. gehoororgaan; 35. boosaardige
vrouw; 37. vleesnat; 38. rooster (traliewerk); 41. waadvogel; 42. beoefenaar van een stroming in de
schilderkunst; 44. oosters oliestaatje; 46. horecagelegenheid; 47. ver boven de grond; 48. soort bowlen;
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Rotterdam Crooswijk in de 20e
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prachtig boek samen over het Crooswijk van
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90
werden er hele straten gerenoveerd en
afgebroken, net als de Barbarakerk en
de Koninginnekerk. Mooie illustraties
staan in het boek van bekende fabrieken als Heineken, Jamin
en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld voor bokser Bep
van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in de wijk: het komt
allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.

€ 14,95

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

€ 14,95

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

€ 14,95
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Rotterdam Pendrecht Wielewaal
in de 20e eeuw
In dit boek over de wijk Pendrecht en
Wielewaal voeren Tinus en Bep de Does
ons langs alle delen van deze wijk van
Rotterdam waarvoor in 1953 de eerste
palen van de eerste huizen werden geslagen. Ook dit is weer een mooi boek
vol illustraties geworden. Het geeft een leuk overzicht van wat
er in de afgelopen eeuw in dit deel van de Maasstad allemaal
gebeurde. Van de aanleg van de Singe tot het verpleeghuis
Slingedael en van de speeltuin in Wielewaal tot het landhuis
De Oliphant.Aandacht is er natuurlijk ook voor de komst van
metrostation Slinge, waarvoor op 24 april 1968 de eerste paal
werd geslagen.

€ 14,95
Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does maakten een leuk
fotoboek over de wijk Feijenoord en
het Noordereiland en de gebeurtenissen
daar in de 20e eeuw. Veel aandacht is
er voor de komst van verkeersverbindingen en bruggen. En natuurlijk ook
voor de Stoomtram, die de Rosestraat als hoofdvestiging had,
het Hulstkampgebouw op het Noordereiland en het drijvend
openluchtzwembad aan de Maaskade, waar menig Rotterdammer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

€ 14,95

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

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

€ 14,95

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

€ 14,95

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

€ 14,95

€ 14,95
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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
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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.

