
Weet u dat ik, ondanks al de 
verhalen uit mijn jeugd van 
de afgelopen tijd, de schilde-
rijen die bij ons thuis aan de 
muur hingen nauwelijks voor 
de geest kan halen? Het was 
in ieder geval niet die oude 
visser die in menig huiskamer 
hing in die tijd of dat weesjon-
getje met die traan, waarvan 
de legende rond gaat dat 
er rampspoed optrad in de 
huizen waar dat schilderij 
aan de muur hing. Ik zal er 
verder maar niet te veel over 
vertellen, omdat kennis over 
dit verhaal de ellende alleen 
maar vergroot voor de huidige 
eigenaren van deze afbeel-
ding. Op internet is daar 
genoeg over te vinden.

Na heel lang piekeren herinner ik mij 
nog wel dat groenachtige schilderij 
van een driemaster, die vol opgetuigd 
de zee opvoer. Het hing bij ons thuis 
in de Breitnerstraat in het trapgat en 
ik mikte het ooit tijdens een kus-
sengevecht van de spijker. Heeft het 
overleefd, hoor. En ja, ik zie nu ook 
weer die afbeelding van een madonna 
met haar kind. Zo’n Russisch icoon 
in Byzantijnse stijl met die bekende 
gouden glanzende krans om het hoofd 
van Maria en Christuskind. Het hing 
aan de muur in de slaapkamer van 
mijn ouders, waar ik als jong knulletje 
ijlend van de koorts in een bed vol 
spelden lag. Met natuurlijk het houten 
kruisbeeld aan de andere muur, met 
die bijna blote pijn lijdende fi guur met 
zijn doornen kroon. In de Laurentius 
Ignatius kathedraal aan de Westzeedijk 
hing dat beeld levensgroot. Ik ben er 
niet van en misschien mag ik het ook 
niet zeggen en wellicht was het Vic-
toriaanse tijdperk van de jaren vijftig 
in ons gezin er mede debet aan, maar 
vond het bijna naakte beeld aan dat 
kruis tijdens mijn pubertijd altijd een 
enigszins erotische voorstelling met 
alleen die ene hele kleine lendendoek 
die Hij droeg. Hoe deerniswekkend de 
situatie met doornen kroon, spijkers 
in handen en voeten en de wond van 

een lans voor Onze Lieve Heer ook 
was. Als je niks anders dan je eigen 
lichaam gewend bent, is dat best 
confronterend. Je komt op die leeftijd 
tijdens de zoveelste saaie preek van 
meneer pastoor toch vaak bijna auto-
matisch op opwindende fantasieën, 
waar ik verder maar niet over zal 
uitweiden.

Voeten kussen
Nu we het er toch over hebben; er is 
een moment in een liturgische dienst 
op Goede Vrijdag bij de kruisverering 
dat de voorganger, weliswaar in volle 
devotie, maar toch, de voeten kust van 
dat bijna blote mooie glanzende beeld 
dat genageld is aan het kruis. Ik stond 
er vlakbij als misdienaar, kon het 
beeld bijna aanraken. Het lag nu op 
de trappen aan de voet van het altaar. 
En terwijl ik na elke kus de voeten 
met een doekje moest schoonmaken, 
mocht de ene na de andere volgeling 
in de kerk het voorbeeld volgen. Het 
bewijs van de intense liefde voor 
Jezus Christus van deze gelovige 
mensen in die tijd. Ik vergeleek het 
later met een soort van voet fetisjisme, 

maar uiteraard zonder de erotiek. 
Tenminste, daar ga ik zonder meer van 
uit. Ik wil daar ook zeker niet de spot 
mee drijven en ieder zijn ding hoor, 
maar ik zou mij niet in het hoofd halen 
de voeten van wie dan ook te kussen. 
En voor alle duidelijkheid, van mijn 
voeten blijft u af!

Bijna naakt
Natuurlijk gun ik ieder zijn of haar 
overtuiging, maar ík ben niet zo van 
dogma’s en de noodzaak een ander 
zijn of haar geloof op te dringen of het 
gebrek aan welke religie dan ook te 
veroordelen. Daarbij is het eigenlijk 
best wonderlijk dat bij een geloofsge-
meenschap waar het stichtelijk woord 
bij menigeen op de lippen bestorven 
ligt, toch zoveel kunstenaars de vrije 
hand kregen bij het verbeelden van 
Bijbelse situaties, waarbij de afbeel-
ding van het bijna naakte lichaam zel-
den bekritiseerd in een kerk getoond 
werd. En natuurlijk begrijp ik wel 
dat de zielen die naar het vagevuur 
zijn verbannen weinig kleding zullen 
dragen, maar waarom de Heer die hen 
bevrijd ook weinig om het lijf heeft en 

vergezeld wordt door blote engel-
tjes, is mij niet helemaal duidelijk. 
Zo zag ik de beelden en schilderijen 
van Michelangelo en Leo da Vinci, 
waarbij David en Johannes de Doper 
geen draadje textiel op het lichaam 
droegen en waar bij Moeder Maria het 
Christuskindje de luier of een behoor-
lijk broekje moest ontberen, terwijl 
ook menig ander bloot kindje als een 
engeltje werd afgebeeld. Sommige 
kerken en zeker de musea hangen er 
ook in deze tijd nog altijd vol mee. 
Ja, het is kunst, natuurlijk, net wat 

u zegt. Wat dat betreft kon ik ook 
wel het schilderij waarderen van het 
zigeunermeisje en de bosnimf die in 
menig huiskamer hing in die tijd. Nee, 
natuurlijk niet bij ons. Daar was nog 
altijd ‘bloot slaat dood’ de boodschap 
in dat streng rooms katholieke gezin. 
Kuisheid vierde thuis de boventoon in 
schrift en beeld, maar die achterstand 
heb ik, weliswaar zeer beschaafd, al 
lang weer ingehaald, hoor.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl    

 Kuisheid troef bij kathedraalbezoeker   
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GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

van 10-16 uur bij de Heritage Auctions 
Europe , Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.

Wij zijn gewoon geopend!

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

 Een bloot engeltje als beeldhouwwerk in de kerk   

U mag weer
heerlijk komen
shoppen

U mag weer
heerlijk komen
shoppen
Bel voor een afspraak

Middenbaan 93
Barendrecht
Tel. 0180 - 453111
       06 - 21881447HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER
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Kunstgebitten • Implantaten • Reparaties • Frames • Bruggen • Kronen

✓	 Het aanmeten, vervaardigen en 
aanpassen van alle soorten kunstgebitten

✓	 Technische én medische kennis onder 
één dak (meer dan 20 jaar ervaring)

✓	 Vergoeding vanuit de zorgverzekering 
✓	 Vrijblijvend consult 

(geen doorverwijzing nodig)

Strooband Tandtechniek en Prothetiek

www.stroobandtandtechniek.nl
 010 - 763 0600

 info@stroobandtandtechniek.nl

 ma t/m do van 09:00 tot 17:00 uur 
vr van 09:00 tot 15:30 uur

 Selma Lagerlöfweg 53
3069 BT Rotterdam

Nu in
Rotterdam Ommoord

(Hesseplaats)

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

  

 
 

 

  

   

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

plechtigheid en condoleance (90min) 
kosten crematie, aangifte overlijden, 
50 consumpties. 

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,         
  uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels), 

- Uitvaart compleet € 4150,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3250,-

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

facebook.com/deoud.rotterdammer.9

De OudDe Oud

Omdat bepaalde instanties (oa. de FNV) 
door corona moeilijker bereikbaar zijn voor 
de belastingaangiften, zien wij op ons kan-
toor veel nieuwe klanten. Verrassend ge-

noeg blijken velen toch recht te hebben op 
zorgtoeslag, hetgeen door ons professione-

le programma direct wordt opgemerkt.  

010-belastingservice 
    010-4155300 | info@010belastingservice.nl 
 



Ernaast was de lagere school van de 
broeders van Sint Louis en mijn broer 
ging daarheen, mij gefrustreerd en 
eenzaam achterlatend.
Geen nood, hij zat op school, dus 
schilderde papa de step van mijn broer 
donkergroen; dat was geen step, maar 
nota bene een echte autoped met 30 
cm grote luchtbanden en een voeten-
plank waar zelfs kilo’s kippenvoer 
op pasten, die ik dus voortaan moest 
halen bij diervoederwinkel De Butter 
op de hoek van de Hilledijk(?). Als jo-
chie van zes jaar kon dat toen dus nog. 

Overdag was het doodstil in Rotter-
dam Zuid, geen auto te zien, hoogstens 
een taxi, de bakker van Van de Meer & 
Schoep, soms de scharensliep of onze 
melkman, waarvan de kranen aan de 
kannen een grote aantrekkingskracht 
op mij uitoefenden. Toen hij weer eens 
kwam om onze melkkoker te vullen, 
kon ik het niet meer laten en draaide 
ik een kraan open. Die kan was vol 
en uiteraard aan de andere kant van 
de kar, zodat de melkman er niet snel 
bij kon komen. De rekening kon hij 
wel snel aan mijn moeder presenteren! Wat er die avond gebeurde, toen mijn 

vader thuiskwam, kan ik me niet goed 
herinneren.

Weegschaal
Een andere gebeurtenis van belang 
was de komst van twee, soms drie, 
Scheveningse dames, die vis verkoch-
ten. Hun stemmen waren drie straten 
verder al te horen, geen flauw idee wat 
ze riepen, maar het zal vast iets met 
vis te maken hebben gehad. Als keu-
rige RK-familie aten wij elke vrijdag 
vis en dat wisten die dames. Schol, 
wijting of schelvis; mosselen waren 
mijn favoriet, want daartussen vond ik 

soms kleine zeesterren en krabbetjes, 
geweldig om mee te spelen. Ook hun 
weegschaal trok mijn belangstelling. 
Ze gooiden de gewichten die nooit het 
ijkwezen hadden gezien, razendsnel 
op de schaal, zodat je niet kon zien 
wat het echte gewicht was, misschien 
kreeg je wel meer dan je vroeg, maar 
mama was altijd tevreden. Misschien 
was ze blij dat ze de lucht bij de viskar 
niet hoefde te ruiken.

Als onze papa zin had, moest ik 
bakbokking met veel hom of kuit gaan 
kopen bij de visboer in de Maretak-
straat. De dames verkochten die ook 

wel, maar mijn mama vond die niet 
hygiënisch, omdat ze al opengesneden 
op de klanten lagen te wachten. Ik 
wist niet het verschil tussen bakbok-
king en panharing, dus moest ik bij 
de visboer goed opletten wat er op 
het kaartje bij de vis stond. Eens ben 
ik bijna de winkel uitgegooid, toen 
ik opmerkte dat de hom of kuit te 
klein was; mijn vader hield van groot. 
Zo’n weegschaal met gewichten heb 
ik later zelf gekocht, uit nostalgische 
overwegingen.

Ton van der Put
tilton@familievandeput.nl

Vrijdag visdag in katholiek Bloemhof
Toen ik groot werd, had ik naar de kleuterschool gemoeten, 
maar dat was niet mogelijk, want onze bezetter had die school in 
de Boudewijnstraat overgenomen en daar niet veel van overge-
laten. Het kan ook zijn dat het geen katholieke school was, want 
als keurig RK-familie zou dat onze reputatie kunnen schaden.
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Een belangrijke bijkomstigheid is dat 
de wielerklassiekers doorgaan. Wat een 
verrukking. De Vlaamse voorjaarsklas-
siekers, is er iets mooiers? Daar wil 
ik graag alle interlandwedstrijden van 
het Nederlands Elftal, ik schrijf het 
ondanks alles nog met hoofdletters, 
graag voor omruilen. In de vorige krant 
heb ik u beleden hoe ik zo langzamer-
hand de balen gekregen heb van dat 
gedoe met die bal op de groene mat. 
En ook deze keer was het weer weinig 
verheffend. Nou is het natuurlijk 
ook geen doen om tegen Gibraltar 
te moeten spelen, daar is niets aan te 
winnen. Wordt het 10- 0 dan kunnen zij 
er niks van, wordt het 2- 0 dan deden 
wij het niet goed. Belachelijk ook dat 
al die landjes mee mogen doen. Bij het 
tegenwoordige voetbal dat ik de vorige 
krant heb beschreven, tikkie breed tot 
de tiende macht, blijven die kleuterlan-
den trouwens nog aardig overend.

Nee, geef mij maar Mathieu van der 
Poel. Een feest om die jongen te zien 
fietsen. En wat dacht u van Wout van 
Aert? En al die anderen? Dat is andere 
koek dan voetjebal. En dan moet ik 
altijd aan Peter Post denken, God 
hebbe zijn ziel, die mij ooit zei: “De 
slechtste wielrenner doet er nog meer 
voor dan de beste voetballer…” En dat 
kon hij ook bewijzen, zei hij dan, “…
want er is geen ene wielrenner die kan 
biljarten…” Op dit schrijfmoment moet 
de Ronde van Vlaanderen, “Vlaande-
rens mooiste”, nog komen en dan is het 
al weer afgelopen want Parijs- Roubaix 
zal door Corona wel niet doorgaan. 
Maar ja, zo’n voorjaar vliegt “als een 
schaduw heen”, voor je het weet is dat 
schattige plantsoentje midden op het 
Zuidplein, met al die kleine narcisjes, 
alweer, “weeral” zouden de Vlamingen 
zeggen, uitgebloeid.

Iets heel anders, ze belden mij in 
verband met de grote razzia van 11 
november 1944. Velen van u zullen 
zich dat nog herinneren, ik in ieder 
geval wel. 52.000 mannen, ik wist 
niet dat het er zó veel waren, zijn toen 
van de straat geplukt en gedeporteerd 
naar Duitsland om daar slavenarbeid 
te verrichten. Je hoort er nooit zoveel 
over omdat het niet in Amsterdam was, 
maar het was natuurlijk een levensgrote 
ramp. Denk maar eens aan die hon-
gerwinter die er aan kwam, en al die 
vrouwen en kinderen die daar doorheen 
moesten zonder man of vader. Nog los 
van het lot van die mannen zelf. Die 
hebben er, zoals dat dan gaat meestal 
zelf niet veel over los gelaten toen ze 
terug waren; je wilt het achter je laten, 
“vooruit, we gaan de stad opbouwen”, 
nou, dat is gelukt. Maar behalve een 
plaquette ergens in de Kuip, waar ze 
alvorens vervoerd te worden naar toe 
waren gedreven, en waarvan niemand 
weet waar die hangt, is er van die 
treurige en zeer ingrijpende gebeurtenis 
nergens in de stad een gedenkteken, 
laat staan een monument.

Ik weet nog goed hoe die mannen in de 

loop van de dag bij ons over de Bree 
kwamen, in lange rijen, bewaakt door 
soldaten die in mijn herinnering grote 
houten knuppels in de hand hadden. 
Later bleek dan mijn ome Japie, die 
cipier was op de Noordsingel, er ook 
bij was, die was ’s ochtends van zijn 
fiets geplukt; maanden later zagen wij 
hem pas terug, uitgeput en van top tot 
teen onder de luizen. 

Een paar wakkere geesten hebben nu 
de handen ineen geslagen om ergens 
in de stad een monument ter herin-
nering aan dit vreselijke gebeuren op 
te richten. 

En of ik van dit streven “ambassadeur” 
wilde zijn. Dat vind ik een grote eer, 
en ik heb dit voorstel hartstochtelijk 
aanvaard. 

En hoe dit allemaal verder gaat, daar 
zal ik u even hartstochtelijk van op de 
hoogte houden. 

Ambassadeur 
Terwijl ik dit schrijf is het heerlijk lenteweer, met bijna zomerse 
proporties. Het is toch elk jaar weer een sensatie dat je de ene 
week loopt te sterven van de kou, terwijl je een paar dagen later 
de deur uitstapt en voelt, hè, ik heb teveel aan. En nu u dit leest 
zijn de dagen misschien al weer bar en boos. Waarbij komt dat je 
tijdens die prachtige dagen toch enigszins schuldig dacht: “Het 
zal de opwarming van de aarde toch niet zijn?” 
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De familie van der Put in 1947. Geheel links staat de kleine Ton, schrijver van dit verhaal

De weegschaal met gewichten, die Ton later kocht uit nostalgische overwegingen
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

Miedema & Zn.
Wiekenweg 59
3815 KL Amersfoort
033 472 35 77

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

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

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

Schiedam:
010 27 34 727
Amsterdam:
020 24 43 189

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

Miedema & Zn.
Kleiweg 127b
3051 GM Rotterdam
010 21 888 76

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Jan van de Breevaart
Uitvaartverzorger

www.uzk.nl

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

zaken. Door rust en planning. 

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

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen



Ken je dit nog? De opening van een zwembad in Rotterdam-Zuid wordt gevierd. Weet u nog wanneer dat 
was? Was u erbij? Heeft u er wel eens gezwommen? Heeft u herinneringen aan het zwembad? We zijn 
weer heel nieuwsgierig. Schrijf ons uw anekdotes, verhalen en herinneringen, omdat we ze met andere 
lezers kunnen delen. Schrijf naar info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar: Redactie De Oud-
Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u 
de foto ook in groot formaat bekijken.  

J.M. Faasse: “Dit zijn de Star Sisters volgens mij, 
bij de opening van het WTC gebouw op de Cool-
singel of de opening van de Ahoy hallen.”

Ruud Kuipers: “Dit zijn The Star Sisters, een 
populaire meidengroep in de jaren tachtig. De 
groep is bij wijze van grap opgericht in 1983 en 
bestond uit Patricia Paay, haar zus Yvonne Keeley 
(Paay) en hun moeder, die na de doorbraak werd 
vervangen door Sylvana van Veen en zij op haar 
beurt twee jaar later door Ingrid Ferdinandus. 
Na jaren van succes verdwenen ze na 1987 uit 
beeld om in 2007 nog een keer op te treden in het 
RTL 4-programma Dancing with the stars. Bij 
uitzondering hebben ze nog een keer opgetreden, 
in 2015, bij de Rotterdam gay pride.”

Ria de Graaf-Bakker: “Dit zijn de Star Sisters uit 
1983: Patricia Paay, haar zus Yvonne Keeley en 
Sylvana van Veen, die later de plaats innam van 
de moeder van de zusjes Paay. Waarvoor ze hier 
optraden weet ik niet helaas.”

Frits van Elten: “De swingende dames op de foto 
zijn de Star Sisters. De gezusters Paay en een 
andere zangeres, wier naam ik niet meer weet. 
Ik weet ook niet precies in welk jaar de foto is 
gemaakt, maar ik was er zeker bij. De dames 
stonden namelijk op de podiumwagen van het be-

drijf Ron Koebrugge, organisator van braderieën 
en evenementen, later de grootste publiekscate-
raar van Nederland, en ik werkte bij dit bedrijf. 
Zeer waarschijnlijk heb ik zelf deze podiumwa-
gen daar samen met Ron Koebrugge geplaatst. 
Een van de optredens van deze succesvolle dames 
vond plaats bij de opening van een kliniek van het 
Deltaziekenhuis in Poortugaal. Als deze foto daar 
gemaakt is, was het een geweldig feest, mede 
door de Star Sisters, maar ook door de inwoners 
van Delta. Deze stonden te dansen en te springen 
en moesten een beetje van het podium worden ge-
houden. Al met al een zeer geslaagd evenement.”

Ron Koebrugge: “Deze foto is genomen op een 
feest in het oude Delta ziekenhuis te Poortugaal. 
Er stonden ook biervaten en iemand die daarin 
werkte, rook een speciaal luchtje; lag er iemand 
onder te blowen. Hij zat daar als patiënt voor 
ontwenning.”

Sjaak Talsma: “Ja, dit zijn The Star Sisters met 
Patricia Paay en haar zus Yvonne Keeley. Die 
laatste had in die jaren ook een hit met ‘If I had 
words’, samen met Scott Fitzgerald. Eerlijk 
gezegd heb ik verder nooit zoveel over haar 
gehoord. Over Patricia des te meer. Weten jullie 
dat die in haar jeugd ook nog met Bram en Freek, 
Neerlands Hoop, heeft opgetreden? Patricia en 

Yvonne zijn dochters van de vroegere orkestleider 
John Paay. Echt een muzikale familie dus. Tegen-
woordig zit Patricia volgens mij in het ondergoed. 
Lingerie met een deftig woord. Leuke meid. Goed 
voorbeeld van ‘Forever Young’. Ze mag van mij 
dus best nog eens bij Matthijs van Nieuwkerk aan 
tafel komen!”

Els Terstegen: “Dit is een optreden van The Star 
Sisters met Patricia Paay. Sjoerd Pleijsier, alias 
Simon Stokvis, heeft ook een leuk liedje over 
haar gemaakt en gezongen op z’n laatste cd. Op 
de wijs van een nummer van Julio Iglesias meen 
ik.”

Gerard Bos: “Leuk, al die artiesten in de Ken 
je dit nog-afl everingen van dit jaar. Deze keer 
Patricia Paay met haar zus Yvonne Keeley en nog 
iemand (de naam van die derde ken ik niet). Ik 
weet nog dat ze samen The Star Sisters werden 
genoemd en dat ze in van die militaire pakjes op-
traden. Een beetje zoals na de bevrijding populair 
was, met bigbands. Vaak met van die guitige mi-
litaire petjes op. Ik heb geen idee waar ze hier op 
de foto optraden. Volgens mij waren ze destijds 
veel gevraagd en trokken het hele land door, maar 
dit moet uiteraard in Rotterdam zijn geweest. 

Misschien bij een havenfeest of iets dergelijks.”

Haico Theunissen: De Ken je dit nog foto num-
mer 238 is van de Star Sisters. Daarin zaten onder 
anderen Patricia en Yvonne Paay. Die laatste had 
als artiestennaam Yvonne Keeley. Aanstekelijke 
muziek was dat. Daar werd je vrolijk van. Je 
hoort dit eigenlijk nooit meer. Misschien af en toe 
nog op Radio 5. Patricia Paay is later getrouwd 
met Adam Curry. Een dj met Amerikaanse roots, 
die later, volgens mij na de scheiding, weer naar 
Amerika is verhuisd. Dat vond ik eerlijk gezegd 
een kwal van een gozer. Patricia mocht ik wel. En 
nog steeds, ondanks dat ze een paar jaar geleden 
zo door het slijk is gehaald.”

Wim Schuurmans: “Een Rotterdams toptrio op de 
foto. Waar de Star Sisters kwamen, was het swin-
gen geblazen! Gezellige muziek met de dochters 
van John Paay, Patricia en Yvonne en nog een 
meisje. In het begin zong moeder Paay zelfs ook 
mee. Leuk was dat, hoor. Waar deze foto was? 
Geen idee. Dat kun je ook niet echt zien, denk ik. 
Maar ongetwijfeld in Rotjeknor!”  

 Swingen met The Star Sisters   
Opvallend toch hoe goed het geheugen van ons 50-plussers nog is als het gaat om 
wat langer geleden. Want weer heel wat mensen hadden de drie zingende dames 
op de foto van ‘Ken je dit nog’ van vier weken geleden herkend. The Star Sisters! 
En opvallend ook hoeveel mensen daar nog met plezier aan terugdenken. De fami-
lie Paay, echte Rotterdammers, tekende voor het succes van deze meidengroep 
met een ‘militair tintje’. De locatie van de foto bleek moeilijker te raden. Het was 
het Claraziekenhuis, waar festiviteiten werden gehouden bij de opening van het 
nieuwe ziekenhuisgebouw. Op deze pagina weer een bloemlezing uit de reacties 
op de foto.
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Ken je dit nog?  240   Nr.

Nr.
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Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

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

Sfeervol    € 2.375,- Basis                     € 2.975,-

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

Compact  € 3.925,- Compleet  € 4.375,-

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Met onze kennis adviseren wij u.
Met ons hart begeleiden wij u.

Met onze schouders ondersteunen wij u.
Met ons gevoel zijn wij er voor u.

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

Mocht u vragen hebben of heeft u om welke reden dan ook behoefte aan persoonlijk contact?
De koffi  e/thee staat (geheel vrijblijvend) voor u klaar in onze Uitvaart-, Informatie- en 

Advieswinkel aan de Rusthofl aan 52 te Rotterdam
Uiteraard kunt u ons ook telefonisch of per email benaderen. 

010 465 11 20 / 06 51 60 65 87
info@dubbeltuitvaartverzorging.nl / www.dubbeltuitvaartverzorging.nl

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

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

RIKKOERT.NL

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

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

BLIJF OP DE HOOGTE
DOWNLOAD DE GRATIS

RIJNMOND APP



Mijn moeder is onlangs 
overleden. Mijn vader is al 
jaren geleden overleden. Ik 
ben hun enige kind. Tot het 
overlijden van mijn moeder 
regelde ik al haar financiële 
zaken. Nu zij is overleden, wil 
ik de circa € 15.000 die op 
haar rekening staat eraf ha-
len en de rekening opheffen. 
De bank wil hier echter niet 
aan meewerken en zegt dat 
ik hiervoor een verklaring van 
erfrecht nodig heb. Ik heb de 
akte van overlijden, bericht 
van het Centraal Testamen-
tenregister waarin staat dat 
er geen testament is, en het 
trouwboekje van mijn ouders 
waaruit blijkt dat ik het enige 
kind ben. Dit zou toch vol-
doende moeten zijn.

Een verklaring van erfrecht is een 
notariële akte na een overlijden. In 

deze akte staan onder andere: de 
gegevens van de erfl ater/de over-
ledene, wie de erfgenamen zijn, óf 
en hoe zij de nalatenschap aanvaard 
hebben (zuiver of benefi ciair) en 
of er een testament was. De notaris 
verklaart in deze akte dat hij/zij deze 
gegevens heeft gecontroleerd. Meestal 
is zo’n verklaring van erfrecht nodig 
om over de bankrekeningen van de 
overledenen te kunnen beschikken of 
de woning te kunnen verkopen. Deze 
verklaring geeft duidelijkheid over de 
verhoudingen en de gerechtigdheid tot 
het vermogen van de overledene en 
is daarmee als het ware het legitima-

tiebewijs waarmee de erfgenamen 
over de goederen in de nalatenschap 
kunnen beschikken. Standaard vragen 
de banken daarom een verklaring van 
erfrecht; zelfs als het, zoals bij u, dui-
delijk is wie de erfgenaam en daarmee 
de uiteindelijk gerechtigde is tot de 
bankrekening(en) van de overledene.
Een verklaring van erfrecht is niet 
altijd nodig. Bij kleine bedragen eisen 
sommige banken geen verklaring. Het 
is echter niet altijd duidelijk wat een 
bank onder een klein bedrag verstaat. 
Wij adviseren u hierover nogmaals 
contact op te nemen met de bank van 
uw moeder en te vragen naar de juiste 

persoon (afdeling nalatenschappen).
De banken verlangen sinds een aantal 
jaren bij de langstlevende partner 
geen verklaring van erfrecht meer als:

• er geen testament is én
• er sprake is van een huwelijk of 
geregistreerd partnerschap én
• er bovendien niet meer dan € 
100.000 op de rekening staat.

Deze uitzondering is op uw situatie 
echter niet van toepassing. Boven-
dien blijkt in de praktijk dat banken 
hier nog wel eens van afwijken als 
zij vinden dat deze verklaring uit het 
oogpunt van zekerheid volgens hen 
toch nodig is.

N.B. Is er een executeur in het testa-
ment van de overledene benoemd en 
wonen de erfgenamen bijvoorbeeld in 
het buitenland wonen of weigeren zij 
aan te geven hoe zij willen aanvaar-
den, overweeg dan een verklaring van 
executele. Ook dit is een notariële 
akte en geeft de executeur dezelfde 
rechten als een verklaring van erf-
recht, maar is sneller af te geven, wat 
de afwikkeling van de nalatenschap 
bespoedigt.  

 Waarom verklaring van 
erfrecht toch nodig is   
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Overlijdensrisicoverzekering 
Wanneer de leeftijden van twee 
echtgenoten meer jaren uit elkaar 
liggen en de jongste partner geen 
eigen inkomsten heeft, kan een 
inkomensprobleem ontstaan wanneer 
de oudste partner overlijdt en de 
jongste nog geen eigen AOW-recht 
heeft. Dit gat is voor niet al te veel 
maandelijkse kosten te dichten met 
een overlijdensrisicoverzekering. 
Bepaal hoeveel inkomen de langstle-
vende jongste partner nodig heeft per 
jaar, vermenigvuldig dit en kies dan 
een verzekering die steeds minder 
uitkeert naarmate de AOW dichterbij 
komt. De premie voor een dergelijke 
verzekering om vijf jaar € 15.000 te 
overbruggen, kost momenteel circa € 
21 per maand. Een klein bedrag om 
een erg vervelend risico af te dekken.

Papieren schenking
Nu de jaarlijkse algemene vrijstel-
ling schenkbelasting in 2021 € 1.000 
hoger is dan normaal, is schenken om 
erfbelasting te voorkomen ook extra 
aantrekkelijk. Kinderen mogen dit 
jaar vrij € 6.604 ontvangen en alle 
anderen € 3.244. Heeft u onvoldoen-
de contanten, maar wel een fl inke 
overwaarde in uw woning, dan kan 

een papieren schenking een oplossing 
zijn. Wel moet u dan naar de notaris 
voor de akte van schenking en moet 
u jaarlijks daadwerkelijk 6 procent 
rente betalen. Een akte van schenking 
kost al snel € 350. Dus schenkt u een 
kind de jaarlijkse vrijstelling, dan 
voorkomt u tenminste € 660 erfbelas-
ting, maar maakt u €350 kosten. Wilt 
u meerdere schenkingen doen, dan 
kan dat op een akte. Schenkt u een 
goede vriend de jaarlijkse vrijstel-
ling op papier, dan bespaart u € 973 
erfbelasting. Ontvangers krijgen door 
de schenking wel bezit in box 3. Pas 
dus op dat ze niet door de hond, maar 
door de kat gebeten worden.

Schuiven met vermogen
Doet u aangifte inkomstenbelasting 
en heeft u meer vermogen dan de 
vrijstelling in box 3, dan kunt, als 
u een fi scaal partner heeft, schui-
ven met het vermogen. Door aan 

het eind van het invullen van de 
digitale aangifte te schuiven met het 
vermogen kunt u uitproberen wat 
voor u het meest voordelig is. Dat 
schuiven zinvol is, komt doordat de 
vrijstellingen wel over te dragen zijn, 
maar de eerste belastingschijf niet. 
Geeft een persoon alle vermogen op, 
dan kan het gebeuren dat de top van 
het vermogen zwaarder belast wordt 
dan wanneer ieder een deel van het 
vermogen tot bijvoorbeeld de boven-
grens van de eerste belastingschijf 
box 3 aangeeft.

Hulp bij dementie
Mantelzorgers, die zorgen voor een 
dementerende naaste, mogen gebruik 
maken van een casemanager de-
mentie. Die staat u met raad en daad 
bij, zodat de mantelzorger de juiste 
zorg kan blijven leveren. U kunt een 
casemanager bijvoorbeeld aanvragen 
via de huisarts of zorgverlener.  

Uit de praktijk 

De eigen bijdrage zorg, die betaald 
moet worden na opname in een zor-
ginstelling, blijft de betrokkenen en 
naasten bezighouden. Toch zeker twee 
keer per week ontvangen wij de vraag 
hoe die eigen bijdrage uit vermogen 
te voorkomen dan wel te beperken is. 
Het antwoord op die vraag is niet zo 
ingewikkeld, maar de uitwerking vaak 
wel. Het vraagt om planning en goede 
voorbereiding. Dat begint met een 
testament en een fi nanciële volmacht, 
ook wel levenstestament genoemd. Met 
het testament kan de vordering van de 
langstlevende echtgenoot opeisbaar 
gemaakt worden bij opname in een zor-
ginstelling. Met de fi nanciële volmacht 
kan de woning verkocht worden, de 
bankrekening beheerd en schenkingen 
gedaan. Ook een inzichtelijke admini-
stratie helpt de naasten.
De emotionele kant is minstens zo be-
langrijk. Door een goede rationele voor-
bereiding krijgen de naasten/kinderen 
niet alleen het recht het vermogen van 
de langstlevende echtgenoot af te ro-
men, maar ook toestemming. Dat laatste 
is belangrijk, want door, als gevolmach-
tigde, het vermogen af te romen om 
de eigen bijdrage zorg te voorkomen 
is hij/zij feitelijk over de toekomstige 
nalatenschap aan het beschikken, terwijl 
de persoon zelf nog in leven is. Dat 
voelt niet altijd goed. Voorkomen van 
de eigen bijdrage zorg vraagt goede 
voorbereiding en open communicatie 
met naasten. Daar helpen we u graag 
bij. Vragen? Bel (010-3130823) of mail 
(info@akto.nu) ons.  

?

Actiesites  Er zijn heel veel 
sites waar u fl inke kortingen kunt 
krijgen of waar u met een veiling 
goedkoper weg kunt of verblijven. 
Kijk – als het weer mag binnen de 
coronamaatregelen – bijvoorbeeld 
eens op vakantieveiling.nl, actie-
vandedag of socialdeal.nl, maar let 
op de actievoorwaarden en kleine 
lettertjes.

Goedkoop weg in eigen 
land  We hebben u in het verleden 
al eens gewezen op goedkoper weg 
kunnen door gebruik te maken 
van veilingsites en andere soorten 
aanbieders van last minute reizen 
of hotels die nog gevuld willen 
worden. Dat is nog steeds helemaal 
waar, maar gewoon lekker op de 
fi ets (desnoods mee in de trein) 
met eigen krentenbollen, koffi e en 
salade mee op een mooie dag in 
het groen; het kan nu en dadelijk 
allemaal weer. Ga goedkoop weg 
en houd uw centen in uw zak.
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

 inclusief elektrische sta-op en 
 relax/kantelverstelling;
 3 motoren voor onafhankelijke 
 bediening;
 leverbaar in diverse bekleding-
 soorten en kleuren.

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil 

Zeer comfortabele scootmobiel:
 digitaal scherm met kilometerteller;
 zeer wendbaar;
 gebruikersgewicht: t/m 150 kg;
 zeer goede vering.

4-wiel scootmobiel Mercurius

Snelheid: 15 km/u
Actieradius: ca. 45 km 

Rollator Server

Stijlvolle lichtgewicht rollator
 eenvoudig in te klappen;
 speciaal gevormde handgrepen;
 betrouwbare en licht te bedienen remmen;
 zeer wendbaar met kleine draaicirkel;
 stabiel en comfortabel.

Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Let op: gratis parkeren!

Nu: 
€ 299,=

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

Marcus Benjamins

06-27876234
DAG & NACHT BEREIKBAAR!

“Een uitvaart is geen dag uit het leven 
maar een heel leven in één dag.”

WWW.SIGRIDUITVAARTBEGELEIDING.NL



Honderd jaar geleden was tuberculose 
(eeuwenlang een dodelijke ziekte) 
volksziekte nummer één. Tbc kwam 
op het platteland én in de steden voor. 
Arbeiders woonden in kleine, slecht 
geventileerde woningen. Rond 1900 
stierven jaarlijks ongeveer 10.000 
mensen aan tuberculose. Tot er, met de 
komst van antibiotica, een behande-
ling mogelijk werd. Tegenwoordig 
zijn er wereldwijd weer meer slachtof-
fers. Jaarlijks overlijden nu anderhalf 
miljoen mensen aan tbc, terwijl er 
medicijnen zijn.

Longtuberculose is de meest voorko-
mende vorm van tuberculose. Besmet-
ting is het gevolg van het inademen 
van vochtdeeltjes met daarin de 
bacteriën. Een tbc-patiënt is besmette-
lijk wanneer er afwijkingen zijn in de 
longen met een open verbinding naar 
de luchtwegen: ‘open tuberculose’.
Met de ademhaling kunnen bacteriën 
in minuscule druppeltjes (aerosolen) in 
de lucht worden verspreid door hoes-
ten en niezen. De bacteriën kunnen in 
de ruimte blijven hangen, afhankelijk 
van de ventilatie van de ruimte.

Eerste behandelmethodes
Hoe groot de kans is dat anderen 
geïnfecteerd worden, hangt af van 
hoe vaak je iemand hebt gezien en 
in welke ruimte. Daarom werden de 
mensen onderzocht die intensief con-
tact hadden gehad met de persoon met 
tuberculose, de directe huisgenoten.
In de begintijd was het enige dat men 
kon doen de patiënt veel laten eten, 
rusten en goede hygiëne, soms in een 
sanatorium. De longen moesten rust 
krijgen en dus moest je plat liggen. De 
patiënten lagen een deel van de dag 
in open lighallen in de frisse lucht. 
Röntgen, in 1895 uitgevonden, maakte 
het mogelijk tuberculose in een vroeg 
stadium op te sporen. Plekken in de 
longen konden zichtbaar worden ge-

maakt. Zo was de kans kleiner andere 
mensen te besmetten.

Rust, reinheid en regelmaat
De dagindeling in de sanatoria was er 
een van rust, reinheid en regelmaat. 
De regels waren streng. Een Rotter-
dammer vertelde: “De essentie van het 
kuren was absolute bedrust, je werd 
vastgebonden in bed en met bed en 
al, als het goed weer was, naar buiten 
gereden, in de zon.”

Voor de Tweede Wereldoorlog daalde 
het aantal patiënten dat stierf aan 
tuberculose. Tijdens de oorlog nam 
het aantal toe. Er was geen plaats in de 
sanatoria en zo besmetten nieuwe pa-
tiënten hun omgeving. Ook was er een 
groep oud-patiënten, die opnieuw ziek 
werd door hun verminderde weerstand 
door slechte voeding en schaarste. 
Men besmette elkaar bij gedwongen 
evacuaties in volgepakte treinen en in 
de rij voor de gaarkeuken. In gezinnen 
waar de huisvrouw bedlegerig was, 
moest voor een hulp in de huishouding 
gezorgd worden.

Rotterdam voorop
Mijn familie kwam uit Rotterdam en 
die stad liep begin vorige eeuw voorop 
als het ging om de bestrijding van tbc. 
Nu weten we dat het een infectieziekte 
is, vroeger werd gedacht een erfelijke 
ziekte. In Rotterdam overleden aan 
het begin van de 20e eeuw jaarlijks 
500 mensen aan de ziekte, ongeveer 
acht procent van de sterfgevallen in 
de stad. Rotterdam kreeg in 1903 als 
eerste Nederlandse stad een Vereni-
ging tot bestrijding der tuberculose. 
Een consultatiebureau werd geopend, 
om de ziekte te kunnen opsporen en 
om voorlichting te geven over hoe 
besmetting in het gezin en op het werk 
kon worden voorkomen. Een contro-
leur ging bij tbc-patiënten op huisbe-
zoek en keek of mensen zich hielden 

aan de voorgeschreven maatregelen.
Het sanatorium Sonnevanck werd in 
1908 gebouwd in Harderwijk, gekozen 
vanwege de ligging: bossen en een 
goede spoorverbinding.

Zeehospitium 
Tbc-patiënten werden in sanatoria in 
de bossen en aan de kust verpleegd, in 
de hoop dat rust, goede voeding, zon 
en schone lucht verbetering konden 
brengen. De Stichting Rotterdams 

Zeehospitium kreeg in 1906 van de 
gemeente Katwijk toestemming een 
sanatorium voor tuberculosepatiënten 
te bouwen.

Op 4 april 1908 opende Koningin-
moeder Emma het sanatorium, met 
plaats voor 100 patiënten. Vanaf 
1916 werd aan de kinderen onder-
wijs gegeven. De directeur, de heer 
Warns, vertelde, dat hij van het kuren 
veel ellende had gezien, mensen die 
aan deze ziekte leden werden met de 
vinger nagewezen en als een besmet 
iemand beschouwd, gezinnen werden 
uit elkaar gesleurd en kinderen ver-
waarloosd, doordat vader of moeder 
langdurig verpleegd werd. Voor veel 
patiënten was het een van de meest 
ingrijpende gebeurtenissen in hun 
leven, gekenmerkt door heimwee, kou 
en verveling.

Het begin in de familie
Het begon met mijn oma. Zij kreeg als 

eerste tuberculose, in de oorlog. Oma 
scheen open tbc opgelopen te hebben 
in het contact met de benedenbuur-
vrouw en is een paar jaar uit huis 
geweest. Voor haar heel verdrietig, zo 
lang van haar gezin gescheiden te zijn. 
In de tijd dat mijn oma uit huis was, 
kwam er soms een hulp in huis.

Vanaf 1929 stonden langs de Boe-
zembocht de Boezembarakken. Dit 
was een quarantaine-inrichting in 

Crooswijk. De ‘Barakkenbrug’ over de 
Boezem leidde naar de barakken, waar 
de patiënten met besmettelijke ziekten 
werden verpleegd. Buiten onder een 
afdak werden bedden opgesteld, waar 
met mooi weer de patiënten kon-
den vertoeven. Hier werd mijn oma 
opgenomen, voor ze naar Sonnevanck 
in Harderwijk ging. Een van de zonen 
herinnerde zich, dat de kinderen naar 
hun moeder zwaaiden, die achter het 
glas te zien was. Begin jaren 70 wer-
den de Boezembarakken afgebroken. 
De Barakkenbrug is er nog steeds.

Zes van de zeven kinderen kregen tbc 
in de oorlog en verbleven in het Zee-
hospitium in Katwijk. Mijn moeder 
schreef een dagboekje over deze tijd. 
Ze was 15 jaar toen ze naar Katwijk 
moest, 3 juli 1942. Ze noemde in haar 
dagboek het personeel en een aantal 
namen van kinderen.
Ze werden 20 november 1942 met 
de trein naar het Familiehotel in 

Paterswolde vervoerd, omdat de 
Duitsers het gebied nodig hadden 
voor de Atlantikwall. Een lange stoet 
auto’s reed om zeven uur ‘s morgens 
naar Leiden, de trein kwam aan om 
vier uur. Mijn moeder schreef in haar 
dagboekje dat het een leuke reis was, 
in de trein kregen ze pannenkoek, li-
monade en snoepjes. De 158 patiënten 
plus 50 personeelsleden reisden met 
een speciale trein vanuit Leiden naar 
Paterswolde. Er werden 80 patiënten 
liggend vervoerd, “28 gipsbedden 
inbegrepen.” Rode Kruis-vrijwilligers 
begeleidden de evacués en zorgden 
voor ‘verversingen’, voor een warme 
maaltijd op een tussenstation.

Gebarentaal
In Paterswolde had mijn moeder, lig-
gend in het paviljoen, uitzicht op het 
Paterswoldsemeer. Ze bracht er zes 
maanden en vier dagen liggend door 
en heeft in Paterswolde schoollessen 
gevolgd. Nel is 25 maart 1943 terug 
naar huis gegaan, waar alles versierd 
was met lichtjes en slingers. De kinde-
ren waren van juli 1942 tot maart 1943 
weg van huis. Mijn moeder vertelde 
hoe zwaar het leven in het sanatorium 
was, ze moesten ‘s avonds vroeg stil 
zijn en dat terwijl Nel 15 en 16 jaar 
was. Maar de zussen praatten met 
elkaar in de vorm van gebarentaal.
Als besmettingsbron van de patiënten 
werd meestal de moeder genoemd. De 
meeste patiënten waren Nederlands 
Hervormd, dan Rooms-Katholiek en 
Gereformeerd. De meeste kinderen 
kwamen uit Rotterdam en waren 
tussen de 7 en 10 jaar. De kinderen 
kregen citroensap, melkpoeder, 
gecondenseerde melk, levertraan en 
vitamine C-tabletten
Mijn oma en haar kinderen zijn geluk-
kig genezen van de tbc.

Bep Kastelijns
bep@kastelijns.nl

Tuberculose in de familie
In 2020 werd de wereld getroffen door een besmettelijke ziekte, 
Covid 19. In dit jaar hebben we mijn familiearchief bekeken. 
Mijn moeders familie is in de oorlog getroffen door een andere 
besmettelijke ziekte: tuberculose. Er was veel materiaal in ons 
familiearchief. Ansichtkaarten, familiefoto’s en familieverhalen. 
Maar ook een dagboek van mijn moeder over haar verblijf in het 
Zeehospitium. Een van de kinderen kreeg bovendien een fotoal-
bum van een verpleegster van het Zeehospitium. Reden genoeg 
ons te verdiepen in deze familiegeschiedenis.
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Kinderen uit Rotterdam in het Zeehospitium

Personeel van het Zeehospitium met mondkapjes. Ook toen al...

Vervoer van een tbc-patiëntje naar het Zeehospitium Katwijk met de trein
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Zelf porselein beschilderen met uitleg
  Museum Prinsenhof Delft heeft een nieuw leuk initatief. Naar aanleiding van de tentoonstelling 
Jingdezhen. 1000 jaar porselein’ is een speciale thuisworkshop porselein beschilderen ontwik-
keld. Het workshoppakket daarvoor is nu leverbaar. Het pakket bevat onder andere oefentegels, 
twee porseleinen borden, speciale verf en penselen. Ook zitten er sjablonen bij, dit zijn objecten 
rechtstreeks afkomstig uit de tentoonstelling. Onze conservator Suzanne Klüver geeft uitleg 
en tips in een bijbehorende YouTube videotutorial. En met een bijgeleverd wierookstokje, een 
gelukskoekje en speciale Spotify playlist haal je even de Chinese sfeer uit Jingdezhen in huis. (Zie 
ook elders op deze pagina!)

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

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige 
met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. 
Daarom houdt 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 mili-
taire 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 opbren-
gen 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.

Online presentatie kijken vanaf de bank
  Mensen herontdekken massaal de Nederlandse natuur. Dit doen ze vooral op eigen houtje, want 
de excursies van Natuurmonumenten zijn geannuleerd. Frank Schipper is excursieleider bij 
Natuurmonumenten Rotterdam en bedacht een alternatief voor zijn excursies: een online presen-
tatie met prachtige foto’s van het Rotterdams platteland en Midden-Delfl and. Deze excursies zijn 
bedoeld als introductie. Deelnemers kunnen daarna zelf naar buiten om op zoek te gaan naar de 
weidevogels. Wat is een weidevogel eigenlijk? Hoe herken je ze en zie je het verschil tussen een 
grutto, tureluur of kievit? Vanuit verschillende uitpunten bij de Ackerdijkse Plassen en in Polder 
Noord-Kethel kun je deze oer-Hollandse vogels zien of horen, Frank geeft alle tips! Ook vertelt hij 
wat Natuurmonumenten doet om weidevogels te beschermen. (Zie elders op deze pagina!)   

 Vanaf vandaag

Thuisworkshop porselein schilderen
  In Museum Prinsenhof Delft staat de nieuwe tentoonstelling Jingdezhen. 
1000 jaar porselein klaar om bezichtigd te worden. In afwachting van 
de heropening van musea en het bekijken van de schitterende tentoon-
stelling, heeft Museum Prinsenhof Delft een thuisworkshop porselein 
schilderen ontwikkeld, waarbij mensen thuis zelf met penseel en verf 
aan de slag kunnen gaan. Het pakket is geschikt voor max. 2 personen 
en is te koop voor € 10 (excl. verzendkosten)of stuur een e-mail naar 
reservering-prinsenhof@delft.nl onder vermelding van jouw naam en 
adresgegevens. Je ontvangt een bevestigingsmail met informatie over de betaalwijze. Na ontvangst van 
de betaling wordt het pakket verstuurd. Houd rekening met een levertijd van 2 weken.(Verzendkosten: 
1-3 pakketten € 4,95, 4 en meer: € 9,90 (2x verzendkosten)) (Zie ook elders op deze pagina.)

    Zaterdagen 10 en 17 april

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
  Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 10 
en 17 april. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rot-
terdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Coronamaatregelen. Op afspraak: 
010-2361939 (di t/m za).

    Donderdagen 15 en 29 april

Online excursie weidevogels op Rotterdams platteland
  Na het succes van onze winterexcursies, start Natuurmo-
numenten een reeks online excursies waarbij deelnemers 
worden meegenomen door de wereld van de weidevogels 
op het Rotterdams platteland en in Midden-Delfl and. Excur-
sieleider Frank Schipper neemt u mee door de gebieden en 
vertelt over de beste plekken om weidevogels te spotten. 
Boek een ticket voor deze online excursie. Dit kan via de 
agenda op www.natuurmonumenten.nl/delfl and. De excur-
sies duren van 19.45 tot 20.30 uur.

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op 
zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling 
deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 
en 16.00 uur terecht bij Heritage Auction Europe, Energie-
weg 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 vrijblij-
vende 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 in-
loopdag. 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.   
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Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Larissa of Heleen: 0180-820244

Holiday on ice

supernova
Journey to tHe stars
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Rustige tuinderij waarop ook ouderen 
de ruimte hebben om plantjes te kopen.

• Halen & brengen vanaf de opstapplaats
• volpension, thuiszorg, lift aanwezig
• dag- & middagtochten, incl boottocht
• Avondentertainment 
• Toeslag eenpersoonskamer v.a. € 55,00

Onze speciale senioren weekarrangementen

• Twee overnachtingen incl ontbijt & lunchpakket
• Koffie/thee met lekkers bij aankomst
• Iedere avond driegangen diner met afsluitend koffie/thee
• Gratis parkeren & wellness
• Leuke routes om uw dag te vullen
• o.b.v. eenpersoonskamer
• tweepersoonskamer € 25,00 korting pp 

Kijk ook op www.hotelhetlandhuis.nl voor onze wandel & fietsarrangementen 

€

575,=€
v.a.

p.p.

Hotel Het Landhuis
Bentheimerstraat 118

7573 EC Oldenzaal
Tel.nr: 0541-512496

Mail: info@hotelhetlandhuis.nl

Start 8 Mei

3 daags Senior-Junior Arrangement 157,50
p.p.Samen met uw kinderen, buren/vrienden zelf de 

Twentse omgeving verkennen met de auto 
of elektrische fiets. (te huur)

Compleet verzorgt weekarrangement 
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• dag- & middagtochten, incl boottocht
• Avondentertainment 
• Toeslag eenpersoonskamer v.a. € 55,00

Onze speciale senioren weekarrangementen

• Twee overnachtingen incl ontbijt & lunchpakket
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• Iedere avond driegangen diner met afsluitend koffie/thee
• Gratis parkeren & wellness
• Leuke routes om uw dag te vullen
• o.b.v. eenpersoonskamer
• tweepersoonskamer € 25,00 korting pp 
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• Twee overnachtingen incl ontbijt & lunchpakket
• Koffie/thee met lekkers bij aankomst
• Iedere avond driegangen diner met afsluitend koffie/thee
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• Halen & brengen vanaf de opstapplaats
• volpension, thuiszorg, lift aanwezig
• dag- & middagtochten, incl boottocht
• Avondentertainment 
• Toeslag eenpersoonskamer v.a. € 55,00
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• Twee overnachtingen incl ontbijt & lunchpakket
• Koffie/thee met lekkers bij aankomst
• Iedere avond driegangen diner met afsluitend koffie/thee
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p.p.Samen met uw kinderen, buren/vrienden zelf de 
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Compleet verzorgt weekarrangement 

VOLLEDIG VERZORGDE 
VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN 
IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK!
 • U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND 
           GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
 • IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENETEN VAN 
           ONZE UITMUNTENDE KEUKEN. 

• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA 
           MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF MET PERSOONLIJKE 
AANDACHT! VRAAG NAAR ONZE FOLDER EN ZOMER ARRANGEMENT

4-11 juni / 25 juni- 2 juli volgeboekt / 23-30 juli volgeboekt / 27 aug-3 sept 

Wanneer u met eigen vervoer komt zijn er meerdere data beschikbaar

Tel: +31 (0)13  528 2555
Mobiel +31 (0)6 3002 17 76

info@hoteldepaddestoel.nl
www.hoteldepaddestoel.nl

Ons gastvrije hotel ligt in het prachtige buitengebied 
van Oisterwijk, te midden van bossen en vennen. 
U kunt heerlijk ontspannen op het ruime terras en 
genieten van de natuur, die volop aanwezig is. Wij 
bieden volledig verzorgde vakantieweken aan op 
basis van vol pension. Dat wil zeggen logies, ontbijt, 
lunch en diner. Onze arrangementen zijn geschikt 
voor alleenstaanden, echtparen, grote en kleine groe-
pen. In een huiselijke sfeer en met veel persoonlijke 
aandacht bieden wij een volledig dag- en avondpro-
gramma met diverse halve dagtochten, bingo, fi lm, 
een spelletjesavond, etcetera.
Bij ons kunt u genieten van een uitmuntende keuken, 
waar we vanzelfsprekend rekening houden met 
eventuele dieetwensen. Onze comfortabele ruime 
kamers zijn allemaal op de begane grond en goed 
toegankelijk, ook met rollator. Alle kamers kijken uit 

op de tuin en zijn voorzien van een eigen terras met 
zitje. U hoeft dus geen trap te lopen en kunt direct 
naar buiten, heerlijk toch!

Corona
Bij ons kunt u veilig op vakantie komen. Voor de 
gezondheid, veiligheid en het welzijn van ons allen 
hebben wij de nodige maatregelen genomen. Van-
zelfsprekend houden wij ons aan de door het RIVM 
opgelegde maatregelen.
Mocht uw vakantieweek vanwege door overheid 
opgelegde maatregelen niet kunnen doorgaan, kijken 
wij in overleg met u of de reis verzet kan worden naar 
een later tijdstip dit jaar of het door u reeds betaalde 
bedrag aan u wordt teruggestort. U kunt dus zonder 
risico een vakantie bij ons boeken.

Een seniorenvakantie 
in de Oisterwijkse natuur
Heeft u ook weer zo’n zin een weekje weg te gaan? Al meer dan 35 jaar organiseren wij als familie-
bedrijf vol passie volledig verzorgde seniorenvakanties in de parel van Brabant, Oisterwijk!
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

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

Vanaf
€ 34,95exclusief bezorgkosten

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 prin-
ter. 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.

Bestel in onze webshop 
www.deoudrotterdammer.nl/

webshop/

DE SKYLINE VAN ROTTERDAM AAN JE MUUR?

ECH WEL!
ROTTERDAM AAN JE MUUR?

verwijderd / verplaatst worden zonder beschadigingen en kleefresten.

€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 

 
 
 

               RIJNMOND 

 

    
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam  
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl 
                                    www.rynmond.com 

 
 

 
 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 1 mei. Uw verzameling 
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s) 
op ons kantoor is gratis (na afspraak). 
 
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de 
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe 
locatie die goed met de auto als openbaar vervoer bereikbaar is. 
  

 
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf 

      brengen. 
 

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 
 
 

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

                            RENTELOOS VOORSCHOT. 
 

        

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING 

Onze volgende 84ste veiling wordt gehouden op 
18 en 19 juni 2021

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

Op  de  83ste  (laatste)  veiling in November werden  enorme prijzen 
gehaald.Oorzaak  (vermoedelijk)  de Covid-crisis. Mensen gaan niet op 
vakantie en willen "postzegelen". Nu is het moment om in te leveren.

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

    € 6,985 kilo
Malta’s  

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Wilt u ook 
in deze rubriek staan?

Neem dan 
contact met ons op!

tel. 0180-820244

Adverteer in 
dé krant voor 
de Rotterdammer 
die zijn stad 
nooit vergeet!

Bel Heleen 
of Larissa voor 
meer informatie:
tel. 0180-820244
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De Natte T-Doek
De Natte T-Doek is 
terug! Al enige tijd 
was dit populaire 
product uitver-
kocht, maar er 
is een nieuwe voorraad 
binnen. Wees er snel bij, want ze vliegen de deur uit! Leuk 
als cadeautje voor verjaardagen, jubilea of als stille hint naar 
huisgenoten. Een ludieke theedoek in de kleuren van de Rot-
terdamse vlag met de tekst ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. 
De kwalitatief hoogwaardig gewoven theedoek met ophanglus 
is van 100 procent katoen, meet 50x70 cm, is opgevouwen en 
voorzien van een banderol.

Rotterdam vanuit de 
wolken
De Rotterdamse fotograaf 
Bart Hofmeester was 
specialist in luchtfoto-
grafie. Over zijn werk 
verscheen vorig jaar het 
boek ‘Rotterdam vanuit 
de wolken’. En dat blijkt een absolute bestseller. Het boek geeft 
een unieke kijk op de wederopbouw van de Maasstad vanuit de 
lucht gezien. Het bestaat uit een selectie van 350 foto’s uit de 
tienduizenden die Hofmeester er maakte. Het boek is inmiddels 
aan de tweede druk toe.

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

Wandbord Rotterdam als
paradijs

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

De Hand in Handdoek
De Hand in Handdoek is 
uit! Hij is helemaal nieuw 
en minstens zo geinig als 
z’n kameraad de Natte 
T-Doek. Eigenlijk horen 
ze onafscheidelijk bij elkaar. Samen vormen ze een mooie set in 
de keuken. Maar natuurlijk is de handdoek ook apart te bestel-
len. De Hand in Handdoek is uitgevoerd in dezelfde groen-wit-
groene kleuren van de Rotterdamse vlag, is van 100 procent 
katoen en is 40 bij 60 centimeter. Met ophanglus. Een origineel 
cadeau voor de echte Rotterdammert.

Wandbord ‘Een echte 
Rotterdammert’

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

Rotterdam Zuidplein in de 20e 
eeuw

In de serie Rotterdam in de 20e eeuw 
stelde Tinus en Bep de Does een 
mooi fotoboek samen over Zuidplein. 
Hoeveel Rotterdammers hebben daar 
wel niet voetstappen liggen? Het 
winkelcentrum is al vanaf 1972 een trekpleister. En 
anders wel het tegenover gelegen Ahoy: bekend van concerten, 
sportmanifestaties en beurzen. Het Zuidpleingebied onderging 
afgelopen eeuw een ware metamorfose. Lees erover in dit boek.

Rotterdam Zuidwijk in de 20e 
eeuw

Fer Huizer verzamelde in de loop der 
jaren een immens archief aan foto’s 
van Zuidwijk, de wijk waar hij zelf op-
groeide. Enthousiast geworden door de 
boeken van het echtpaar De Does over 
andere Rotterdamse wijken, besloot hij zelf ook zo’n boek 
over Zuidwijk te maken. Na een zeer grondige selectie bleven 
er ruim 200 foto’s over die de geschiedenis van Zuidwijk schit-
terend in beeld brengen.

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

€ 8,95 € 39,95

€ 7,50

€ 9,95 € 8,95

€ 9,95

€ 14,95 € 14,95 € 24,95

Hand in Handdoek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95
Rotterdam vanuit de wolken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 29,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €   7,50
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs’ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De gast uit het Rifgebergte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 21,99
Wandbord ‘Een echte Rotterdammert’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
Rotterdam Zuidplein in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,95
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €  14,95
Rotterdam Vreewijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Rotterdam Oude en Nieuwe Westen in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €  29,95

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

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

Ja, ik bestel:

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

Driemanssteeweg 68-072    
3084 CB  Rotterdam
Tel: 06-53179158 (dag en nacht)
www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Dorpsstraat 119 (0180) 63 11 11    Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen   voorbrood.nl    zaterdag 10:00-17:00

PS ONTRUIMINGEN
voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft  te doen

Uw contactpersoon:

Peter Sla  06 - 47 55 59 07
E: psontruimingen@gmail.com

www.psontruimingen.nl

De OudDe Oud

Wij zijn nu ook te 
vinden op LinkedIn

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

Ontwerp uw
droomsieraad

 Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een

tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

Of weet u niet wat te doen met oud
goud? Jewel Trend Juweliers Ridderkerk

kunt u hierbij helpen!
Wij hebben namelijk een eigen atelier en kunnen als

goudsmeden uw visie omtoveren tot een prachtig
sieraad. Van het restylen van een trouwring en het
laseren van een handschrift, tot het verwerken van
een vingerafdruk, niets is ons te gek! Bovendien zijn

wij ook gespecialiseerd in assieraden. Met vele
mogelijkheden die wij u bieden, wordt het een uniek

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

Jewel Trend Ridderhof 90-91
2981 ET Ridderkerk | Tel. 0180 497170
info@jeweltrend.nl | www.jeweltrend.nl
Whatsapp: 06-24030740

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1550,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

www.budget-uitvaartverzorging.nl 
email: info@uvvw.nl Tel. 0180-820244

Bel Larissa of Heleen
Adverteren?



Epiloog
Annie van der Meulen ervoer tijdens 
haar drie barre voedseltochten dat 
vrouwen in moeilijke tijden hun 
mannetje staan. Ze ging twee keer op 
pad met haar schoonzusje en een keer 
alleen. Ze deed ook andere ervaringen 
op: leuke, maar ook minder leuke. 
Maar dat is een ander verhaal.

Dochter Edith van der Meulen trad, 
ter voorbereiding van de familie-
viering van de 100ste geboortedag 
van haar moeder, in mei 2020 in het 
voedselspoor van haar moeder, Annie 
van der Meulen. Ze werd 83 jaar en 
overleed in 2003 in Capelle aan de 
IJssel. Reisgenoot/schoonzus Rini van 
der Meulen werd 61 jaar en overleed 
in 1987.

In de zomer van 2019 besloot Edith 
op zoek te gaan naar de plaatsen waar 
haar moeder op haar barre zoektocht 
naar voedsel was geweest. Als aan-
knopingspunten had ze de plaatsnaam 
Halle en de naam boer Rozegaar. In 
het digitale telefoonboek trof ze twee 
adressen bij die naam in Halle. Samen 
met haar vriendin Albertha ging ze 
maandag 9 september 2019 op pad. 
Albertha is geboren en getogen op 
een boerderij in de Achterhoek, tussen 
Halle en Ruurlo. Zij raadde aan niet 
tussen 12.00 en 13.00 uur aan te klop-
pen, want dan plachten boeren te eten 

en daar willen ze niet graag bij worden 
gestoord.

Dus gingen ze na 13.00 uur ’s mid-
dags naar het eerste adres. Daar 
bleek een oude weduwe te wonen. 
Met hun aanbellen hadden de twee 
haar onbedoeld uit haar middagdutje 
gewekt. Aarzelend deed ze deur open 
en zag daar twee onbekende vrouwen 
staan. Edith kon eerst niet goed 
uitleggen wat ze kwamen doen, maar 
toen Albertha in Achterhoeks dialect 
vertelde, waar zij vandaan kwam, was 
het ijs snel gebroken en werden de 
twee allerhartelijkst binnen ontvangen. 
Er ontstond een geanimeerd gesprek, 
waarin de oude dame vertelde over 
haar jeugd in de oorlogstijd. “Als er 
vliegtuigen overkwamen, moesten de 
kinderen op school de schuilkelder in. 
Maar als ze buiten waren en niet snel 
genoeg naar binnen konden, moesten 
ze in een karrespoor gaan liggen, om 
niet op te vallen.”
Edith las een stukje voor van de tekst 
van de barre tocht van haar moeder, 
waarop het vrouwtje zei: “Zo te horen 
moeten jullie niet hier zijn, maar in 
de boerderij van mijn schoonouders. 
Maar die leven niet meer en hun zoon 
en schoondochter, die de boerderij 
hebben overgenomen, ook niet meer. 
Nu woont er wel een ongetrouwde 
andere zoon, mijn neef Gerard.”

Onderduikers
Het adres dat zij opgaf 
kwam overeen met het 
tweede adres uit het tele-
foonboek. Daar ontving 
de huidige bewoner hen 
eveneens zeer hartelijk, 
ook een Rozegaar. Hij 
wist nog veel te vertel-
len over de oorlog. Die 
had hij weliswaar niet 
zelf meegemaakt, maar 
hij kende een heleboel 
verhalen en liet foto’s 
van gestorven familiele-
den zien.
Op deze boerderij 
hadden zijn ouders 
veel meegemaakt. In 
het voorhuis zaten het 
laatste halfjaar van de 

oorlog Duitse soldaten ingekwartierd. 
In het achterhuis zaten Joodse onder-
duikers verstopt. In de hongerwinter 
kwamen veel mensen uit het westen 
van het land, vooral uit Rotterdam en 
omgeving, om eten vragen. Met een 
man uit Den Haag, die toen als kind 
samen met zijn vader langskwam, had 
hij nog contact. Die kwam daar bijna 
elke zomer met vakantie. Inmiddels 
was hij 80 jaar. Gerard belde hem 

tijdens het bezoek op, om naar zijn 
oorlogsherinneringen te vragen. De 
namen Annie en Rini deden echter 
geen belletje rinkelen, wel dat er heel 
veel bedelende mensen langs waren 
geweest.

Volgend adres
Gerard vertelde dat er ook een 
boerderij met de naam Rozegaar was, 
waarvan de boer een andere naam had. 
Hij legde Edith en Albertha uit hoe ze 
daar konden komen.
Ze troffen er een vriendelijke boer aan 
het werk. Hij vertelde dat zijn moeder, 
Lijs, als kind op deze boerderij had 
gewoond en raadde aan met haar te 
gaan praten. Ze woonde niet meer op 
de boerderij, maar in een woonhuis in 
het dorp. Hij wilde haar op bezoek van 
de twee voorbereiden en belde haar 
op, maar kreeg geen gehoor. “Ach, 
dat zegt nog niets”, zei hij, “ze is zo 
slecht ter been, dat ze waarschijnlijk 

niet op tijd bij de telefoon kon ko-
men.” Daarom reed hij op de trekker 
naar haar toe en nodigde Edith en 
Albertha uit achter hem aan te rijden. 
Zij bleek in de tuin aan het werk en 
hij introduceerde hen bij haar. Zij liet 
meteen haar werk liggen en nodigde 
de twee uit mee naar binnen te gaan. 
In de oorlog was zij 9 tot 14 jaar en nu 
inmiddels 88 jaar.

Interview
Er volgde een geanimeerd gesprek 
en zij kon zich nog veel uit de oorlog 
herinneren, vooral 
doordat ze onlangs 
door een krant over die 
periode was geïnter-
viewd. Het interview 
had haar geheugen 
behoorlijk opgefrist. Ze 
wist van het spinnen-
wiel, het grote fornuis 
en warme stoven. Soms 
vulde ze Edith’s zin-
nen aan, nog voordat 
ze was uitgesproken. 
Bijvoorbeeld het citaat: 
“Na een uurtje werd de 
tafel gedekt en tot onze 
verbazing kwam er een 
grote pan op tafel. Dat 
waren wij niet gewend 
voor het naar bed gaan.” 
Nog voordat Edith 

verder voorlas, riep Lijs prompt: “Pap, 
dan aten we pap.” En inderdaad bleek 
het bij verder lezen roggepap te zijn. 
Ze liet haar bezoek ook voorwerpen 
zien, die haar ouders als dank hadden 
gekregen van mensen die ze hadden 
geholpen.

Edith na het geslaagde bezoek: “Ik 
weet niet waar mijn moeder precies 
is geweest. Maar ik heb wel dezelfde 
hartelijkheid van de boeren ervaren als 
mijn moeder toen. Ook nu kwamen 
hier onverwacht twee vreemdelingen 
aankloppen met vragen en werden 
we overal gastvrij met open armen 
ontvangen.”

Boekje
Er kwamen verzoeken uit diverse 
richtingen voor een bundeling van de 
tien afleveringen met illustraties van 
‘Barre voedseltocht in hongerwinter’. 
Of dit inderdaad gebeurt, is afhanke-
lijk van de belangstelling. Het boekje 
gaat 14,95 euro kosten. Reserveren 
kan via reinwol@outlook.com of 010-
4154419 of 06-18848646 van Sjaan 
Horeweg.

Rein Wolters

Barre voedseltocht in hongerwinter (slot)
Verhalen van soms gruwelijke loop- en fietstochten in 1944-1945 
naar de noordelijke en zuidelijke provincies van Nederland voor 
het bedelen van voedsel zijn er legio. Maar ondanks alle ellende 
onderweg, veroorzaakt door vervelende Duitse soldaten, sme-
rig opererende NSB’ers en andere landverraders, werd ook 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 realis-
tische verhaal gaat over haar eerste tocht in januari 1945 van 
twaalf dagen per fiets en soms lopend vanuit Charlois in haar 
geboortestad Rotterdam naar de Achterhoek. In deze tiende en 
laatste aflevering de bevindingen van haar dochter Edith die in 
2018 met de auto de route reed die haar moeder en schoonzus 
Rini aflegde en ook nazaten opspoorde van boerengezinnen waar 
de twee voedsel kregen.
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De Zuidhoek met bakker Bas Zaanen, waar Annie dagelijks brood kocht. Foto verzameling Rein Wolters

Annie kort na haar huwelijk in de Tweede Wereldoorlog. Foto 
Edith van der Meulen

Sneeuw lag in een dik pak bij de Graansilo en de Mijnsherenlaan en Dordtselaan. Foto verzame-
ling Rein Wolters

Nogmaals Annie maar dan een halve eeuw na haar voedsel-
tochten. Foto Edith van der Meulen
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Rotterdam Crooswijk in de 20e 
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prach-
tig 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.

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 ge-
slagen. 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.

Rotterdam Zuidplein in de 20e 
eeuw
Een prachtboek over een stuk Rotter-
dam-zuid dat we nu vooral kennen van 
het winkelcentrum Zuidplein, maar 
na het bombardement van 1940 werd 
gebruikt voor de bouw van noodwo-
ningcomplex het Brabantse Dorp aan het Zuidplein. Een dorp 
met ee cultureel centrum, een kerk en diverse verenigingen. Dat 
dorp werd in de jaren ‘60 afgebroken. Het komt uitgebreid voor 
in dit boek, net als het winkelcentrum en het Ikazia-ziekenhuis.

Bestelbon ‘t Winkeltje

Rotterdam Delfshaven Schie-
damseweg 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.

Rotterdam Feijenoord Noorder-
eiland 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 verkeersverbin-
dingen 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 Rotterdam-
mer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

Rotterdam Oude en Nieuwe 
Westen Middelland Dijkzigt 
Scheepvaartkwartier in 20e 
eeuw
Een mooi fotoboek over het Rotterdam 
van de rechtermaasoever, zeg maar 
tussen de Westersingel en de Delftse 
Schie. Met zelfs nog foto’s van boerde-
rijen van weleer. In het boek ook aandacht voor het dem-
pen 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!

   
Rotterdam IJsselmonde in de 
20e eeuw

Weer een pracht boek van Tinus en 
Bep de Does, deze keer over Rot-
terdam IJsselmonde. Aan bod komen 
onder andere de komst van de Van 
Brienenoordbrug, het koetshuis van modekoning 
Theo Sijthoff, de watertoren, de Sagenwijk, de stadionweg, de 
suikerwerkfabriek Van Melle, de scheepswerf van Piet Smit en 
nog veel meer. Een boek vol momentopnames van mensen en 
gebouwen waaraan zoveel herinneringen verbonden zijn.

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 bete- re 
woonomstandigheden gunden. Op foto’s zijn bekende plekjes 
uit de wijk terug te zien en komen de gedenkwaardige momen-
ten van afgelopen eeuw naar voren.

Rotterdam Bloemhof in de 20e 
eeuw
De wijk Bloemhof ligt in de deelge-
meente 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

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95 € 14,95 € 14,95
Bestelbon ‘t Winkeltje

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

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.

Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Pendrecht Wielewaal in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Delfshaven Schiedamseweg en omgeving in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     14,95
Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Oude en Nieuwe Westen Middelland Dijkzigt Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Tuindorp Vreewijk De Vaan Valkeniersbuurt in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Bloemhof in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
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Wandbord Rotterdam als paradijs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95
Wandbord Een echte Rotterdammert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95

Ja, ik bestel:



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 6 april 2021 pagina 17

aanstaande was. Hij tipte direct 
Sjanie en zodoende kon ze er gaan 
wonen in het huisje onder de huur-
waarde. Tot oktober 1976 hebben 
de twee er gewoond om daarna te 
verhuizen naar Capelle aan den IJs-
sel, waar ze nu nog wonen.
Dat helpen bij het vinden van een 
(andere) woning was een van de 
sociale taken van een brood- of 
melkbezorger. Bij een geslaagde 
missie viel er doorgaans een vette 
fooi op te strijken.
“Ik heb van augustus 1967 tot juni 
1975 bij Van Berkel op kantoor 
gewerkt in de Dynamostraat. Jeetje, 
50 jaar geleden alweer”, memo-
reert Sjanie verbaasd. Ze herinnert 
zich diverse collega’s: “Corrie, 
Ed, Cock, Jeanet, Ineke en Marja 
den Hartog, dochter van Giel van 
Berkel. Ik nam ook regelmatig 
telefoontjes voor jou aan, Rein, van 
Het Vrije Volk. Opdrachten, waar 
jij na je bezorgwijk naartoe moest 
om verslag te doen voor de krant. 
Ooit heb ik een grap met je uitge-
haald door het telefoonnummer van 

diergaarde Blijdorp op te schrijven, 
met het verzoek daar te vragen naar 
meneer De Leeuw. Jij kon er niet 
om lachen, omdat de telefoniste 
van Blijdorp niet al te vriendelijk 
tegen je deed. Ik beloofde plechtig 
dit nooit meer te doen...!’’

Loonzakjes
“Van de jaren dat ik op kantoor bij 
van Berkel werkte, kan ik mij nog 
veel herinneren. Zoals de samen-
stelling van het bedrijf, maar ook 
van het personeel, namen, en de 
daarbij behorende werkzaamheden, 
zoals voorraadbeheer en uitgifte 
van goederen. Alles nog zonder 
automatisering en met de hand 
uitgewerkt, ook het berekenen, 
uitschrijven en wekelijks vullen 

van de loonzakjes.”
Er zijn meer herinneringen en 
foto’s gestuurd, die binnenkort een 
plekje krijgen in De Oud-Rotter-
dammer. Ik wil ze bundelen tot een 
lees- en fotoboek. Verhalen over en 
foto’s van brood- en melkbezorgers 
en hun knechten blijven welkom.

An Soeters-van Vugt (anwout@
gmail.com) nam wederom plaats 
achter haar toetsenboord en com-
plimenteert: “Wat een leuk stuk is 
het geworden van de Riederlaan en 
kruidenier De Zwaluw. Al direct 
na verschijning van de krant, kreeg 
ik een reactie van een nicht. Ik 
ben met andere nichten vernoemd 
naar dezelfde opoe”, komt ze 
terug op de eerdere publicatie van 

drie Reinen in de eerste lijn die 
vernoemd zijn naar hun grootvader 
Reinier van Wijk, die woonde op 
Katendrecht.”
Met hulp van haar echtgenoot 
Wout, geboren en getogen in de 
Overijselsestraat, blikt ze terug 
naar de middenstand-van-toen van 
de Riederlaan. “De Elektrozaak 
op nummer 76 heette Cito, met 
daarnaast op 74 de drogisterij, verf- 
en glashandel van D.J. Jacobs. De 
vernoemde boekhandel was van 
Adrie en Miep van Kampen.”

De 86-jarige Arie Diephout (adiep-
hout@outlook.com) veerde op bij 
het lezen van de naam Annie van 
Hattem, een van de verkoopsters 
van De Zwaluw. “Die familie 
ken ik nog van vroeger, van de 
Lindtstraat in het Witte Dorp achter 
de Groene Hilledijk. Rein, de broer 
van Annie, was ook een vriendje 
van mij. Andere gezinsleden waren 
Wim, Koos, Corrie en Joop. Met 
hen zou ik graag in contact komen 
via 010-4320108. Ik heb gewoond 
aan het Hendrik Idoplein 8.”

Vishandel
Peter Rietveld (p.rietveld6@chello.
nl) mailde correcties en aanvul-
lingen. “De slagerij van Sander 
Mosterd zat niet op de hoek van 
de Hollandsestraat/Riederlaan. 
Daar zat wel een slagerij van twee 
oudere mannen. De slagerij van 
Mosterd zat verderop in de Rieder-
laan, op nummer 72. Ook op dat 
rijtje op 68 de viszaak van A. Sala 
(later Gerard Rog), groenteboer 
Rieborn op 60a en de boekwinkel 
en -verhuur van Van Kampen, dus 
niet van Gerrit van Driel uit de 
Beijerlandsestraat. De genoemde 
elektrazaak van G. Schuiling 
kwam later en zat op de hol, het 
hellende deel van de Riederlaan 
naar de Randweg. Hij verhuisde 
van de knik aan het einde van de 
Hollandsestraat naar de Overijsel-
sestraat. Alles is alweer lang gele-
den en door de tijd heen worden er 
soms zaken door elkaar gehaald, 
maar van wat ik hier opgeschreven 
heb ben ik 100 procent zeker.”

Reacties: reinwol@outlook.com

In voorgaande edities heb ik al eens geschreven over de ruim tien jaar die ik in diverse 
functies in loondienst was van Van Berkel’s Melkinrichting. En dat was ik niet alleen. Sjanie 
Herfst-Koonings was nichtje van directeur Aad van Berkel en werkte op kantoor van het 
familiebedrijf. Ze was een vriendelijke jonge vrouw die van augustus 1967 tot juni 1975 op 
werkdagen van de Christiaan de Wetstraat naar haar werkplek in de Dynamostraat fietste. 

Die woning hadden Sjanie en haar 
man, Ferry Herfst, toegewezen 
gekregen door oplettendheid van 
melkbezorger Toon Hoekman, die 
voor Van Berkel in die omgeving zijn 
bezorgwijk had. Hij woonde zelf in 
de Johannes Brandtstraat en was te 
weten gekomen dat er een verhuizing 

Riederlaan in de richting van 
West-Varkenoordseweg. Foto’s 
verzameling Rein Wolters

Loonzakjes 
handmatig vullen

Nog een gedeelte van de Riederlaan van omstreeks 1950

Winkelpand van visboer Sala

Specialisten
De ouderen onder ons zullen 
nog wel weten dat specialisten, 
zoals longartsen, KNO-artsen, 
oncologen en anderen, ik denk 
wel tot begin jaren 70 nog 
niet in de ziekenhuizen actief 
waren. Nee, de specialisten 
hadden praktijk aan huis. Rot-
terdam telde aan de chique 
Mathenesserlaan vele specialis-
tenpraktijken.

Mijn vader van 1903 was een zwaar 
longpatiënt. Als hij ‘s morgens uit bed 
kwam, kon je hem van kilometers ver 
horen hoesten. Hij gebruikte ook hele 
zware medicijnen. Vanaf mijn kinderja-
ren weet ik dat hij de bekende Rot-
terdamse longarts Katan consulteerde. 
Zeker eens in drie maanden reed hij naar 
de Mathenesserlaan.
Op een keer vroeg hij mij eens mee te 
gaan. In de praktijk mocht ik mee naar 
binnen. Hij kende vader (bijna 2 meter 
lang) natuurlijk al vele jaren. “Lange”, 
zei hij “denk erom dat je niet rookt , 
slecht voor de longen.”
Katan zat achter zijn bureau met een 
dikke sigaar in de mond… Kun je het 
je voorstellen? Door het vele medicijn-
gebruik had hij waarschijnlijk ook een 
zwak hart gekregen en overleed op 54 
jarige leeftijd.
Mijn zus was zonder kommen in de 
beide heupen geboren en consulteerde 
bij de beroemde Leidse orthopeed Van 
Nes. Zij werd naar zijn praktijk gereden 
door mijn vader en ook tientallen keren 
geopereerd.
Er werd wel enigszins op afspraak gehol-
pen, maar ik weet nog dat vader en zus 
nagenoeg een hele dag in de wachtkamer 
verbleven.
Mijn eerste eigen specialistervaring was 
bij de bekende neus- en keelarts Voets 
aan de Straatweg, schuin tegenover de 
Kleiweg. Een boom van een vent. Mijn 
amandelen werden in zijn praktijk ver-
wijderd, nagenoeg zonder verdoving. Ik 
was toen 17 jaar oud. Het was van Voets 
bekend dat hij rekende naar inkomen en 
dus vroeg hij: “,Wat doet je vader?” Nou, 
die was inmiddels overleden, maar ik 
deelde hem wel mede dat we een bedrijf 
hadden in stookolie , transport en een 
tuinderij. De toepassing van het inkomen 
heb ik natuurlijk nooit aan de factuur 
kunnen toetsen.
Alles verleden tijd. Specialisten prak-
tiseren nu in de ziekenhuizen en alles 
keurig op afspraak. Toch had dit vanaf 
voor mei eind veertiger jaren tot begin 
zeventig wel iets romantisch. Maar zoals 
het nu gaat, is het natuurlijk ook prima 
en ik geef de specialisten op hun eigen 
vakgebied een grote pluim voor kennis 
en inzet.

Jan Dammes
Terrastuin 25
2665 VL Bleiswiijk
tel 010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl
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Ontsnapte apen
Ik groeide in de jaren vijftig op in de 
Boreelstraat in Blijdorp. De dier-
gaarde was op een steenworp afstand. 
Op een gegeven moment ontsnapten 
de bavianen en tot mijn grote vreugde 
kozen ze ons huizenblok als de vrije 
apenrots. Hoe mooi was het, als je uit 
school kwam, de rij bavianen te zien, 
hoog op de nok van het dak. Weken-
lang bivakkeerden ze in de Boreel-
straat en werden flink gevoerd door de 
bewoners. Veel vruchteloze pogingen 
werden gedaan om de apen te vangen. 
Dan maar afschieten had de politie 
besloten. De hele straat stond als een 
man op, “handen af van onze apen”. 
Uiteindelijk konden ze de apen met 
lekkernijen en zo weer overmeesteren.

Jan Wanrooij
j.wanrooy1@upcmail.nl

Specialisten
De ouderen onder ons zullen nog 
wel weten dat specialisten, zoals 
longartsen, KNO-artsen, oncologen en 
anderen, ik denk wel tot begin jaren 
70, nog niet in de ziekenhuizen actief 
waren. Nee, de specialisten hadden 
praktijk aan huis. Rotterdam telde 
aan de chique Mathenesserlaan veel 
specialistenpraktijken.
Mijn vader van 1903 was zwaar 
longpatiënt. Als hij ‘s morgens uit 
bed kwam, kon je hem van kilometers 
ver horen hoesten. Hij gebruikte heel 
zware medicijnen. Vanaf mijn kinder-
jaren weet ik dat hij de bekende Rot-
terdamse longarts Katan consulteerde. 
Zeker eens in drie maanden reed hij 
naar de Mathenesserlaan.
Op een keer vroeg hij mij eens mee te 
gaan. In de praktijk mocht ik mee naar 
binnen. Hij kende vader (bijna 2 meter 
lang) natuurlijk al vele jaren. “Lange”, 
zei hij “denk erom dat je niet rookt , 
slecht voor de longen.”
Katan zat achter zijn bureau met een 
dikke sigaar in de mond… Kun je het 
je voorstellen? Door het vele medi-

cijngebruik had vader waarschijnlijk 
een zwak hart gekregen en hij over-
leed al op 54-jarige leeftijd.
Mijn zus was geboren zonder kommen 
in de beide heupen en consulteerde bij 
de beroemde Leidse orthopeed Van 
Nes. Mijn vader reed haar naar zijn 
praktijk en zij werd tientallen keren 
geopereerd. Er werd wel enigszins op 
afspraak geholpen, maar ik weet nog 
dat vader en zus nagenoeg een hele 
dag in de wachtkamer verbleven.
Mijn eerste eigen specialistervaring 
was bij de bekende neus- en keelarts 
Voets aan de Straatweg, schuin 
tegenover de Kleiweg. Een boom van 
een vent. Mijn amandelen werden in 
zijn praktijk verwijderd, nagenoeg 
zonder verdoving. Ik was toen 17 jaar 
oud. Het was van Voets bekend dat hij 
rekende naar inkomen en dus vroeg 
hij: “Wat doet je vader?” Nou, die was 
overleden, maar ik vertelde hem wel 

dat we een bedrijf hadden in stookolie, 
transport en een tuinderij. Of hij de 
inkomenstoets heeft toegepast, heb ik 
nooit aan de factuur kunnen toetsen.
Alles verleden tijd. Specialisten prak-
tiseren nu in de ziekenhuizen en alles 
keurig op afspraak. Toch had dit voor 
mij, vanaf eind jaren veertig tot begin 
zeventig, wel iets romantisch. Maar 
zoals het nu gaat, is het natuurlijk ook 
prima en ik geef de specialisten op 
hun eigen vakgebied een grote pluim 
voor kennis en inzet.

Jan Dammes
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

H.H. de Klerk
Ik las de oproep van A. van der Togt 
in De Oud-Rotterdammer van dinsdag 
9 maart over herinneringen aan de 
firma H.H. de Klerk. Ik heb weliswaar 

nooit voor deze firma gewerkt, maar 
De Klerk heeft toch een groot deel 
van mijn jeugd beïnvloed. Mijn vader, 
Anton ofwel Toon Vermeij, geboren 
in 1928 en in 2019 overleden, werkte 
vanaf eind jaren 50 tot aan het faillis-
sement van H.H. de Klerk & Zonen 
voor dit bedrijf en wij hebben zelfs 
vanaf 1960 (ik was nog maar 6 jaar 
oud) in een bedrijfswoning van De 
Klerk in de Spaanse Polder gewoond. 
Hij werkte daar als chef expeditie en 
tevens als een soort conciërge. Toon 
kende veel mensen die voor De Klerk 
werkten, vooral in de Spaanse Polder, 
maar hij kwam ook vaak in de andere 
filialen en ging bijna elke dag wel een 
of twee keer naar filiaal Binnenweg 
om post te brengen en te halen. Wij 
hadden in de bedrijfswoning ook een 
telefoon, die voor ons privé doorde-
weeks na 18.00 u en in het weekend 
te gebruiken was, overdag was het 

nummer in gebruik voor de admi-
nistratie van De Klerk in de Spaanse 
Polder. Wij kregen daardoor vaak ’s 
avonds of in het weekend telefoon-
tjes van klanten van De Klerk, die 
wij dan meestal doorverwezen naar 
filiaal Binnenweg: “Belt u maar met 
dubbel 1, dubbel 7, dubbel nul…” 
Wij kenden ook allemaal de heer De 
Klerk (althans Jonge Henk) zelf en 
veel andere werknemers in de Spaanse 
Polder, waaronder directeur Brauti-
gam. Omdat ik zelf als zoon van Toon 
Vermeij tot 1978 in de Spaanse Polder 
heb gewoond, heb ik natuurlijk best 
wel wat verhalen over H.H. de Klerk 
opgedaan via mijn vader en zou daar 
de heer A. van der Togt wel een en 
ander kunnen vertellen.

Roel Vermeij
iuku78ik@kpnmail.nl

Sneeuw in 1979
Terug uit Curaçao waren wij. Het 
contract was ten einde. Wat een 
vreselijke winter gaf Nederland te 
zien. Metershoge sneeuw, gebotste 
auto’s, totaal afgesloten dorpen. Wit, 
alles was wit. De sneeuwstormen 
maakten het onmogelijk het Sandelin-
genplein en de Groene Hilledijk over 
te steken. Hillevliet, Lange Hilleweg, 
alles bevroren. Toen ik nog leraar was 
op ons verre warme eiland, kwam ik 
een dame tegen die op vakantie naar 
Nederland wilde. “Om een frisse neus 
te halen”, zei ze nuffig. Ik dacht dat zij 
krankzinnig geworden was. En vele 
malen zei mijn zoontje: “Papa, was 
nou maar in de tropen gebleven. In dit 
land zijn de straten wit.”

Dr Anton de Man
ademan@planet.nl

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

Stoom vanaf het water
Toen onze boot, de ss Jacobus (Willem 
van Driel), niet meer aan de gestelde 
eisen van het stoomwezen voldeed, is 
hij verkocht. Mijn vader kocht toen 
een andere boot en ging daarmee in de 
Rotterdamse havens aan het werk. Deze 
boot moest een vogelnaam hebben, 
omdat mijn vader zich aansloot bij de 
Stoomsleepdienst Maas; daar hadden 
alle boten een vogelnaam. Het werd 
“Roek“. Met de Roek hebben wij bijzon-
dere tijden beleefd. Bijvoorbeeld stoom 
leveren aan zeetankers waarvan de olie 
te dik was om op zee overgepompt te worden. Dan werden er slangen aangekoppeld vanaf de ketel van de Roek om de 
olie te verwarmen, zodat deze weer vloeibaar werd. Voor mijn vader een heel bijzondere tijd. Hij moest vaak tegen een 
touwladder opklimmen om met de kapitein van de zeetanker te overleggen. Zijn scheenbenen waren bont en blauw van 
het bonken tegen het zeeschip. Ook werd de Roek bekend op televisie door het reclamevaren voor Smarties, de boot werd 
hiervoor helemaal versierd. Zijn kleinkinderen hebben daarvan genoten. Nu, zoveel later, heeft de Roek een bijzondere 
plek in onze familie, als hij als museumboot door Nederland vaart (Dordt In Stoom, Rotterdamse Havendagen en Sail 
Amsterdam). Wij zijn daar soms bij als familie en denken met trots terug aan onze vader, een geweldig goede kapitein die 
heel veel jaren van zijn leven gevaren heeft over de Hollandse rivieren. Toch bleef Rotterdam altijd zijn thuishaven.

Janny Wervenbos – Van Driel
078-6129665, mail: sarawerve888@gmail.com

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

Adverteren:
Larissa Arends, Heleen Theeuwkens 
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: larissa@deoudrotterdammer.nl
            heleen@deoudrotterdammer.nl

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.

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.

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
  

                  

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.

  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:



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 6 april 2021 pagina 19

Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. plaats in Amerika; 7. omheining (afrastering); 12. Pan American Airways (afk.); 13. gezelschapsspel; 14. afstammeling; 
15. economische zaken (afk.); 17. toilet; 19. zuivelproduct; 21. muzieknoot; 22. brandje; 24. plaats in Zeeland; 27. licht 
slaapje; 28. bevallig en mooi; 30. afgemat; 31. Europeaan; 32. woning; 33. soort dakbedekking; 35. stekelige plant; 37. 
vogeleigenschap; 38. streek in Noord-Brabant; 41. kever; 42. houtsoort; 44. heldendicht; 46. binnenwater; 47. metaal; 48. 
beweegreden (gevolg); 49. windrichting; 50. mand voor balsport; 52. eb en vloed; 54. zeer lage temperatuur; 56. opstootje; 
58. heel kwaad; 61. plechtige belofte; 62. bloedgever; 64. tennisterm; 65. vuursprank; 67. voor (Lat.); 68. vrouwtjesschaap; 
70. zintuig; 72. wilde haver; 73. hoofdstad van Hongarije; 76. borstbeen; 77. gouverneur-generaal (afk.); 78. plaats in 
Zwitserland; 79. agrariër; 81. laatstleden (afk.); 82. boerderijdier; 83. graansoort; 84. muziekgenre; 86. onderwijzeres; 87. 
deel van Scandinavië.

Verticaal
1. hoofd van de keuken; 2. internetprovider (afk.); 3. ruiter pet; 4. mestvocht; 5. koning van de elven; 6. snijwond; 7. steek-
vlieg; 8. deel van de wang; 9. jongensnaam; 10. Europees record (afk.); 11. Friese balsport; 16. trek (animo); 18. rivier in 
Utrecht; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. werkschuw (laks); 23. zeer rustig; 25. luizenei; 26. melkklier; 27. sprong in 
het water; 29. ontbijtkoek; 32. kwartaalblad voor huurders van de Woonbond; 34. grote loofboom; 36. toezicht houden; 37. 
klein hertje; 39. Franse wijnstreek; 40. windrichting; 42. sportprijs; 43. plaats in Duitsland; 45. tegenslag (flop); 46. automa-
tisch wapen; 51. bejaard; 53. handbagage; 54. visetend vogeltje; 55. graafschap in Engeland; 56. kleur van de regenboog; 
57. deel van een geweer; 59. tafelgast; 60. buitenblad van een sigaar; 62. Nederlands dialect; 63. Russische munt; 66. deel 
van het gelaat; 67. duw of zet; 69. fotografische term; 71. nachtroofvogel; 73. groot roofdier; 74. karakter; 75. opgeworpen 
heuvel; 78. reuzenslang; 80. waadvogel; 82. krypton (scheik. afk.); 85. familielid.

De oplossing van de puzzel die in de vorige krant stond was een regel uit een nummer van de betreurde 
cabaretier Jeroen van Merwijk en luidde:

Hoera, hoera, het is weer lente

Dat bleek voor velen niet al te moeilijk. Uit de goede oplossingen die werden ingezonden lootten wij vijf 
prijswinnaars die ieder een exemplaar van het boek ‘Rotterdam Crooswijk in de 20ste eeuw’ van Tinus 
en Bep de Does krijgen toegestuurd. De prijswinnaars zijn: J. Hoogenboezem, J.P. Verhart, D. Boogerd, 
Peter Jaspers en J. Betten.

Voor de nieuwe puzzel hebben we een heel bijzon-
dere prijs klaarliggen. Het gaat om vijf keer twee 
toegangstickets voor Holiday On Ice in Ahoy. In 
december wordt daar de spektakelmusical ‘Super-
nova’ opgevoerd. (Hopelijk zijn dan de coronape-
rikelen verleden tijd!) Maar liefst 40 internationale artiesten doen mee aan deze ijsshow.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat uw inzending bij ons 
binnen is voor DONDERDAG 22 APRIL 12.00 UUR. U kunt de oplossing sturen naar: 
info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieu-
werkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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24 48 59 35 9 54 26 34 53

58 5 41 83 43 56 62 4 46

65 44 80 36 70 20 28 11 39 40

Horizontaal 1. plaats in Amerika; 7. omheining (afrastering); 12. Pan American Airways (afk.); 13. gezel-
schapsspel; 14. afstammeling; 15. economische zaken (afk.); 17. toilet; 19. zuivelproduct; 21. muziek-
noot; 22. brandje; 24. plaats in Zeeland; 27. licht slaapje; 28. bevallig en mooi; 30. afgemat; 31. Europe-
aan; 32. woning; 33. soort dakbedekking; 35. stekelige plant; 37. vogeleigenschap; 38. streek in
Noord-Brabant; 41. kever; 42. houtsoort; 44. heldendicht; 46. binnenwater; 47. metaal; 48. beweegreden
(gevolg); 49. windrichting; 50. mand voor balsport; 52. eb en vloed; 54. zeer lage temperatuur; 56.
opstootje; 58. heel kwaad; 61. plechtige belofte; 62. bloedgever; 64. tennisterm; 65. vuursprank; 67. voor
(Lat.); 68. vrouwtjesschaap; 70. zintuig; 72. wilde haver; 73. hoofdstad van Hongarije; 76. borstbeen; 77.
gouverneur-generaal (afk.); 78. plaats in Zwitserland; 79. agrariër; 81. laatstleden (afk.); 82. boerderij-
dier; 83. graansoort; 84. muziekgenre; 86. onderwijzeres; 87. deel van Scandinavië.

Verticaal 1. hoofd van de keuken; 2. internetprovider (afk.); 3. ruiter pet; 4. mestvocht; 5. koning van de
elven; 6. snijwond; 7. steekvlieg; 8. deel van de wang; 9. jongensnaam; 10. Europees record (afk.); 11.
Friese balsport; 16. trek (animo); 18. rivier in Utrecht; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. werkschuw
(laks); 23. zeer rustig; 25. luizenei; 26. melkklier; 27. sprong in het water; 29. ontbijtkoek; 32. kwartaal-
blad voor huurders van de Woonbond; 34. grote loofboom; 36. toezicht houden; 37. klein hertje; 39.
Franse wijnstreek; 40. windrichting; 42. sportprijs; 43. plaats in Duitsland; 45. tegenslag (flop); 46. auto-
matisch wapen; 51. bejaard; 53. handbagage; 54. visetend vogeltje; 55. graafschap in Engeland; 56.
kleur van de regenboog; 57. deel van een geweer; 59. tafelgast; 60. buitenblad van een sigaar; 62.
Nederlands dialect; 63. Russische munt; 66. deel van het gelaat; 67. duw of zet; 69. fotografische term;
71. nachtroofvogel; 73. groot roofdier; 74. karakter; 75. opgeworpen heuvel; 78. reuzenslang; 80. waad-
vogel; 82. krypton (scheik. afk.); 85. familielid.

KRUISWOORDPUZZEL

Uit erfenis beschikbaar
Drie oude Rotterdamse olieverf 
schilderijen:
Schilderij 1: Oud-Rotterdam begin 
20e eeuw; afbeelding Delftsevaart, 
Delftsepoort, achtergrond toren van de 
Laurenskerk afmetingen: 95 x55 cm, 
schilder C.Verburgh.
Schilderij 2: Havengezicht oud-Rot-
terdam Waalhaven, zeeschip aan een 
boei, rijnaak, enz., afmetingen: 94 x 
52 cm, schilder J.Bent.
Schilderij 3: Groot havengezicht 
Maashaven oud-Rotterdam, schepen 
aan de kade op stoom, graaneleva-
toren, enz., afmetingen: 120x75 cm, 
schilder M.de Jong
Wie heeft interesse??

Ad Barkmeijer
0180-557620
a.barkmeijer7@upcmail.nl

Boot John John
In de jaren zestig hebben wij met mijn 
vader een boot gebouwd. Deze boot 
heeft rond 1998 jaren in de Kralingse 
plas gelegen onder de naam John 
John. Er heeft een man met een hond 
op gewoond. Ik zou graag willen 
weten of iemand weet wie deze boot 
heeft of waar deze naartoe is verkocht.

Piet Huijgen
06-48689965
piethuijgen@casema.nl

Scheepvaartspulletjes
Ik probeer mijn verzameling petten/
losse petemblemen koopvaardij, sleep-
vaart en reddingswezen uit te breiden. 
Ik hoop dat er (oud)zeelieden zijn, die 
mij kunnen helpen. Ik heb ook inte-
resse in andere scheepvaartspulletjes. 
Alle hulp wordt zeer gewaardeerd en 
kosten worden vergoed.

D.P.G. van der Horst
0512-471706
dpg.vanderhorst@chello.nl

Oude provinciale kenteken-
platen
Ik zoek voor de uitbreiding van mijn 
verzameling oude, Nederlandse, num-
merborden provinciale kentekenplaten 
van vóór 1951 (beginnend met letters 
A t/m X). Wie heeft er nog eentje 
op zolder liggen, of in de schuur of 
garage hangen? Verder zoek ik kente-
kenplaten uit voormalig Nederlands 
Oost Indië (B is b.v. Batavia), en 
voormalig Nederlands Nieuw Guinea 
(b.v. NG). Ook kentekenborden uit 
Suriname, Saba en Sint Eustatius zijn 
meer dan welkom. Wie o wie kan mij 
een helpende hand toesteken?

Linda Bereczki
linda@roneco.com

Foto’s Waelestein (2)
Na vermelding in een eerdere De Oud-

Rotterdammer zijn er 
weer nieuwe foto’s 
gevonden van oud-
bewoners en personeel 
van Waelestein. Mis-
schien zitten er foto’s 
van uw familie tussen. 
U kunt deze ophalen. 
Bel 06-22932730 en 
spreek een boodschap 
in. Wij bellen u terug 
voor een afspraak.

Personeel Waelestein
Charlois

Klasgenootjes 
gezocht
Klas 6 1967 van de 
Zuiderparkschool Rot-
terdam Charlois zoekt 
nog zes klasgenoten: 
Henk van den Bos, 
Peter de Bruin, Gerrit/
Gerard Pors, Letty 
van Rij, Annette Sewcharan en Marja 
Verbeek. Allen zijn nu ca. 66 jaar oud. 
Voor het contactherstel zijn 36 van 
de 42 leerlingen opgespoord. Alle 
informatie over deze zes klasgenoten 
is welkom bij Lex Wiersema, ltvc.
wiersema@planet.nl

Bibliotheek zoekt vrijwilligers
De Bibliotheek AanZet is een plek 
waar iedereen welkom is. Een (online) 

plek waar jong en oud zich kan ont-
wikkelen en zich thuis voelt. Dit lukt 
niet zonder de hulp van onze vrijwil-
ligers. Voor Bibliotheek Carnisselande 
in Barendrecht zijn we daarom op 
zoek naar enthousiaste mensen voor 
verschillende vrijwilligersfuncties. 
Steek jij maar wat graag je handen uit 
de mouwen om een ander te helpen? 
Meld je aan via het debibliotheekaan-
zet.nl/vrijwilligers.

Verhalen over oorlog en be-
vrijding
In onze krant van 4 mei willen we 
weer extra aandacht besteden aan 
oorlog en bevrijding in Rotterdam. 
Nieuwe verhalen over persoonlijke 
belevenissen zijn van harte welkom. 
Stuur ze, liefst met foto, naar: info@
deoudrotterdammer.nl of Redactie 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

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

Het mysterie van de brug en de trein

Tijdens het opruimen van een kast kwam ik een oude ansichtkaart tegen, die ik hierbij mees-
tuur. Bij deze foto van de Hefbrug vraag ik me af hoe het kan dat er een trein rijdt, terwijl de 
hef omhoog is.

Lyn Bos
029-0614247
boslyn2010@gmail.com
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Horizontaal 1. plaats in Amerika; 7. omheining (afrastering); 12. Pan American Airways (afk.); 13. gezel-
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aan; 32. woning; 33. soort dakbedekking; 35. stekelige plant; 37. vogeleigenschap; 38. streek in
Noord-Brabant; 41. kever; 42. houtsoort; 44. heldendicht; 46. binnenwater; 47. metaal; 48. beweegreden
(gevolg); 49. windrichting; 50. mand voor balsport; 52. eb en vloed; 54. zeer lage temperatuur; 56.
opstootje; 58. heel kwaad; 61. plechtige belofte; 62. bloedgever; 64. tennisterm; 65. vuursprank; 67. voor
(Lat.); 68. vrouwtjesschaap; 70. zintuig; 72. wilde haver; 73. hoofdstad van Hongarije; 76. borstbeen; 77.
gouverneur-generaal (afk.); 78. plaats in Zwitserland; 79. agrariër; 81. laatstleden (afk.); 82. boerderij-
dier; 83. graansoort; 84. muziekgenre; 86. onderwijzeres; 87. deel van Scandinavië.

Verticaal 1. hoofd van de keuken; 2. internetprovider (afk.); 3. ruiter pet; 4. mestvocht; 5. koning van de
elven; 6. snijwond; 7. steekvlieg; 8. deel van de wang; 9. jongensnaam; 10. Europees record (afk.); 11.
Friese balsport; 16. trek (animo); 18. rivier in Utrecht; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. werkschuw
(laks); 23. zeer rustig; 25. luizenei; 26. melkklier; 27. sprong in het water; 29. ontbijtkoek; 32. kwartaal-
blad voor huurders van de Woonbond; 34. grote loofboom; 36. toezicht houden; 37. klein hertje; 39.
Franse wijnstreek; 40. windrichting; 42. sportprijs; 43. plaats in Duitsland; 45. tegenslag (flop); 46. auto-
matisch wapen; 51. bejaard; 53. handbagage; 54. visetend vogeltje; 55. graafschap in Engeland; 56.
kleur van de regenboog; 57. deel van een geweer; 59. tafelgast; 60. buitenblad van een sigaar; 62.
Nederlands dialect; 63. Russische munt; 66. deel van het gelaat; 67. duw of zet; 69. fotografische term;
71. nachtroofvogel; 73. groot roofdier; 74. karakter; 75. opgeworpen heuvel; 78. reuzenslang; 80. waad-
vogel; 82. krypton (scheik. afk.); 85. familielid.
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• 3- en 4-kamerappartementen 

• Woonoppervlakte ca. 85 tot 120 m² 

• Luxe keuken en moderne badkamer 

• Gratis vloer in de hele woning 

• Nu een maand huurvrij

W o n e n  m e t  j e  h o o f d 

i n  d e  w o l k e n  e n  m e t  j e 

v o e t e n  i n  d e  s t a d !

S c h r i j f  j e  n u  d i r e c t  i n !      h u r e n i n f o r u m . n l

Per direct 
beschikbaar

F O R U M

Boek een bezichtiging 
via hureninforum.nl

l u x e  c i t y 

a p a r t m e n t s 

i n  f o r u m 

r o t t e r d a m
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