
In 1948 verhuisden wij op He-
ijplaat van Vestaplein 3b naar 
Aurorastraat 5, op hetzelfde 
kleine dorp, maar gevoels-
matig met een geweldige im-
pact. Op het Vestaplein, bijna 
aangeleund tegen scheeps-
werf de RDM, zat je helemaal 
ingebouwd en woonden we 
éénhoog; nu werd het een 
kort straatje met alleen een-
gezinswoningen om ons heen. 
En als je de straat uitliep zat 
je aan de overkant gelijk met 
je laarzen in onbebouwd, met 
wilgen begroeid speelterrein. 
Ideaal om kuilen te graven, 
hutten te bouwen en hut-
ten van anderen in elkaar te 
trappen. Heel wat oorlogjes 
tussen de Openbare – en de 
Christelijke Lagere School 
zijn daar uitgevochten. 

Als je honderd meter verder liep, 
eindigde het dorp bij de Heijschedijk, 
die zich vanaf hier via de buurtschap-
pen het Waterschip en De Heij naar 
Pernis slingerde en daar ongeveer bij 
de Hervormde Kerk eindigde. Vanaf 
de dijk keek je zo vier à vijf meter 
lager de polder in. Het enige object 
dat aan de rand van de dijk stond, was 
een gietijzeren urinoir. Deze pisbak 
stond er nog lang nadat de polder al 
helemaal verdwenen was.
Omdat we toen nog winters hadden 
met veel sneeuw, bleek de glooiing 
van de dijk een heerlijk speelterrein. 
In de jaren ‘49 tot en met ‘53 zijn we 
daar heel wat keren vanaf gesuisd. 
Tientallen kinderen van Heijplaat wa-
ren daar, inclusief hun ouders, bezig.

Tikkertje
Maar de hele polder buiten Heijplaat 
was bedoeld als toekomstig haven- en 
industriegebied en daarvoor moest 
er worden gebaggerd en opgespoten. 
Zodoende veranderde ons speelgebied 
continue, maar wij pasten ons daar 
rimpelloos bij aan.
Zo was 1952, denk ik, het laatste jaar 
dat wij in dat stukje polder, vlakbij 
het dorp, konden spelen. Het grasland 
werd niet meer onderhouden, een 
zijtak van het riviertje de Koedood 

kon zijn water niet meer kwijt, her en 
der lagen palen en stukken prikkel-
draad. Daar gingen Jan Kerkhof, Nico 
Kroon, Nico Jongebreur, ik en nog een 
hele groep in banjeren. Mijn kleine 
broertje Jan was er ook bij. Op zeker 
ogenblik gingen we tikkertje doen in 
dat zompige gras. Het water spetterde 
alle kanten op. Iedereen rende. Mijn 
broertje ook. Maar toen hij bij een put 
kwam die helemaal bedekt was met 
kroos, dacht hij dat het gras was en 
rende gewoon door. Ineens zagen we 
hem verdwijnen. Maar... nog vlugger 
aan de andere kant van de put weer 
omhoog kruipen. Helemaal bedekt 
met van dat slijmerige kroos. Wat mijn 
ouders gedaan en gezegd hebben toen 
ze mijn druipnatte broertje zagen? Ik 
zou het echt niet meer weten. Hijzelf 
kon ook niet vermoeden dat hij jaren 
later aan datzelfde stukje dijk in een 
mooi, groot huis zou wonen.
Nu is die plek waar hij kopje-onder-
ging ongeveer de entree van de 
wijk Heijplaat, Het is nu een mooi 
grasveld, vijf meter hoger gelegen 
dan toen, waarop een groot, ijzeren 
kunstwerk staat. En de Heijschedijk? 
Daar bleven alleen de laatste honderd 
meter van over. De overige kilometers 

verdwenen in de krakende, vraatzuch-
tige bakken van de baggermolens van 
de fi rma Volker.

Springstof
In de weken daarna gingen we met 
een groep op Pier 7 spelen. Heerlijk 
strandje, midden in de Waalhaven. 
Veel ruig terrein, waar je allerlei 
spelletjes kon doen. Maar toen we er 
kwamen, zagen we een drietal mannen 
gaten boren in een grote betonplaat, 
die wij altijd al wel hadden zien 
liggen, maar waar we verder nooit 
aandacht aan schonken. Ze vonden het 
niet leuk dat we kwamen, probeerden 
ons weg te sturen, maar wij waren veel 
te nieuwsgierig naar wat zij deden. 
Toen ze klaar waren met boren, deden 
ze in de gaten buisjes met lange kabels 
er aan. Toen beduidden ze ons dat we 
met hen mee moesten gaan. Een meter 
of dertig verderop, want ze hadden 
wel door dat wij toch niet weggingen. 
Daarom legden ze ons wat uit. “We 
hebben zo geboord dat het puin zo 
meteen met de windrichting mee weg-
waait.” Dat geloofden we direct, want 
er stond een straffe wind. “In de gaten 
zit nu springstof.” Wij vonden het 
reuze spannend! “Toch gaat het soms 

mis, daarom: allemaal jullie koppen in 
het zand steken, vooral niet proberen 
te kijken, plat in het zand gaan liggen. 
Jullie pappie en mammie willen jullie 
onbeschadigd terug.”

Moppen steen
Wij voelden nu wel de ernst van de 
zaak en deden precies wat ze zeiden. 
Een kerel drukte op een knop, daarop 
volgde een geweldige explosie, stof, 
zand en bonken steen ratelden om 
ons heen. Toen we weer durfden te 
kijken, zagen we dat het gewapend 
beton veranderd was in een wirwar 
van stukken verwrongen ijzer met 
moppen steen eraan. Wij vroegen wat 
het geweest was. Volgens één van de 
drie was het het draagvlak voor een 
stuk zwaar Duits afweergeschut, dat 
daar in de oorlog stond. Nu moest de 

betonplaat wijken, vanwege de plan-
nen om in de toekomst Pier 7 geschikt 
te maken voor eventuele bedrijven. 
Achteraf denk ik wel eens: hebben die 
mannen ons niet een beetje bij de neus 
genomen met hun uitleg en de behan-
deling van ons? Misschien wel, maar 
wij namen hen toen bloedserieus. Als 
iets dergelijks tegenwoordig gebeurt, 
wordt de omgeving streng afgezet en 
publiek op verre afstand gehouden: 
wij lagen er met onze neus bovenop! 
Van indiaantjespelen op Pier 7 kwam 
die middag niets meer, wij hadden 
veel te veel spannende dingen thuis te 
vertellen.
Dit waren zo maar wat jeugdherinne-
ringen uit de beginjaren vijftig.

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl    

 Bijna verzopen bij de Heijschedijk   
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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,-

Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

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

 Heijschedijk 1955   
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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)

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.

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

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

GRATIS BOODSCHAPPEN

Win een AH Cadeaukaart t.w.v. €25,-

Ga naar www.detzo.nl/weggeefactie 
voor meer informatie.

Actie geldig tot: 30 april 2021

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Christel Oudshoorn
Back Offi  ce Medewerkster

www.uzk.nl

Juist bij een overlijden heeft u een 
uitvaartverzorger nodig die met een enkel 

woord begrijpt wat de wensen zijn. 
Die kan bogen op een jarenlange ervaring. 

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

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

U mag weer
heerlijk komen
shoppen

U mag weer
heerlijk komen
shoppen
Bel voor een afspraak
Middenbaan 93
Barendrecht
Tel. 0180 - 453111
       06 - 21881447
www.zegmaarmar.nl

         vanaf

€798,-€798,-€798,-
BOXSPRINGLOODS.COM

BOXSPRINGS
Leeuwenhoekweg 4A
2661CZ Bergschenhoek 
Tel. 0651649857

1 of 2 persoons Elektrisch verstelbaar 
Hoofd- en Voeteinde

Max 2 weken levertijd
Gratis bezorgen 
en plaatsen

Bel gerust voor een afspraak!

Rodenrijselaan 54 - 3037XG Rotterdam
010-467 53 23 • schoenmakerijagterberg.nl

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

Tel. 0180-820244
Bel Larissa of Heleen

Adverteren?



Vanaf de Kastanjesingel was de eerste 
winkel op nummer 150 de Vishandel 
Goed en Goedkoop van Koos ver A 
Jr., die ook patat verkocht. Als moeder 
op maandag, wasdag, geen zin meer 
had in koken, kregen we patat.

Aardappelsnijmachine
Ik heb menigmaal in de winkel 
gestaan en herinner mij de plafond-
ventilator waar het nodige vet op 
was neergeslagen, het kastje van de 
draadomroep dat in een nis hing, de 
stenen pot met Luycks mayonaise op 
de toonbank en een grote aardap-
pelsnijmachine waarmee de patatten 
werden gesneden.

Kerstversiering
Naast de vishandel zat Textielhandel 
Bergma’s Bijenkorf in een dubbele 
winkel, men verkocht kleding en 
huishoudtextiel en in december ook 
kerstversiering. Circa 1973 nam Van 
Baal Textiel de zaak over.

Koekkruimels
Banketbakkerij De Zeeuw zat op 156, 
waar je achterom voor weinig geld 
een zak koekkruimels kon kopen. Het 
werd rond 1965 Banketbakkerij J.J.M. 
v.d. Maath en vanaf circa 1973 J.A. 
Wolmerstett.
Daarnaast zat de chemische was-

serij D. van Alphen. Op 160 was de 
bloemenzaak van J.B. Sjerp. Rond 
1970 werd deze winkel toegevoegd 
aan de op 162 gevestigde ijzerwaren 
en gereedschappenwinkel van W. 
Stoppelenburg.

Levertraan
Op nummer 164 wordt het even 
onduidelijk, ik vermoed een winkel 
in kaas en/of zuivel (wie kan dit 
aanvullen?). Namen op dit adres zijn 
mogelijk F. Zirkzee en Van de Müs-
sen. Vanaf 1970 werd het De Kaashal. 
Daarnaast was de groentewinkel van 
G.J. Veth en dan kwam Drogisterij de 
Larix, waar ik in de jaren zeventig nog 

wel eens een flesje levertraan kocht 
voor de parkieten.

Eerste zelfbedieningswinkel
De Coöperatieve Verbruiksvereniging 
Vooruitgang Rotterdam UA beter 
bekend als de Coöp had een winkel op 
170-172, dit was de eerste zelfbedie-
ningswinkel van deze coöperatie in 
Rotterdam en op 174-176 was J.M. 
Verschoor, woninginrichting en meu-
bel- en scheepsstoffeerder gevestigd. 
Vanaf 1964 kwam Hage Woningin-
richting er in, die de zaak gestaag 
uitbreidde van nummer 170 tot en met 
178. De stoffeerderij van Verschoor 
verhuisde naar de Lupinehof.

Zijspan
De op 176 gevestigde huiswerkschool 
Studio, van mevrouw Kingma-Valken-
burg, verhuisde in 1965 naar nummer 
180 en schoenhersteller C.M. van 
Esch zat tot 1969 op 178, op nummer 
180 hoek Dalkruidstraat zat Rijwiel-, 
Motor- en Sporthandel Jakro Service 
van de heer Kuijper, waarvan ik mij 
herinner dat hij op een BMW motor 
met zijspan reed, waar meestal zijn 
herdershond in zat.

J. van der Heiden
molensloot@kpnmail.nl

De Peppelweg zoals het vroeger was
Alweer vijf jaar geleden schreef ik in De Oud-Rotterdammer over 
het gesloopte blok Peppelweg hoek Clematisstraat. Inmiddels is 
ook de andere zijde van de ‘Oude’ Peppelweg aan de slopershamer 
ten prooi gevallen. Hieraan heb ik ook nog wat herinneringen.
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Want ik besef hoe dat toen gegaan is 
in die tijd. Een boek lezen tussen alle 
beslommeringen door, dan heb je toch 
geen honderd procent concentratie, 
kennelijk. Het was ook altijd zo dat als 
ik het boek een paar dagen had weg-
gelegd ik net zo goed weer overnieuw 
kon beginnen. Alleen in de vakanties 
las je een boek wel eens in een keer uit.

En nu heb ik de hele dag de tijd om er 
eens lekker in te verdwijnen. En dat 
doe ik dan ook.

Een van mijn favorieten is natuurlijk 
Gerard Reve, op de voet gevolgd trou-
wens door “zijn geleerde broer” Karel.

De eerste keer dat ik Reve ontmoette 
was bij een tv-programma waar ik een 
kabaretliedje zong, en wel “De tango 
met God”. Van Guus Vleugel en Ruud 
Bos. Het was een voor die tijd gewaagd 
liedje, hoewel, tegenwoordig zijn er 
ook alweer tientallen dingen “die je 
niet mag zeggen”, nou gewoon alles 
blijven zeggen mensen, maar dan met 
verstand. Het lied begon zo:

“God is niet dood, al hoor je dat ook 
vaak beweren,

Je kunt wel degelijk met God communice-
ren…”  

En het bleek dan dat ik dat deed door de 
tango met hem te dansen:

“Ik dans met God zo goddelijk de 
tango,  

Want op de tango zijn wij allebei ver-
zot…”

Tijdens dat programma, het heette 
geloof ik “Ja, nee, geen mening”, was 
er dan iemand die vond dat zo’n liedje 
niet kon, aanstootgevend was, en dat 

was in dit geval dominee Buskens, 
weet u nog, en iemand die het verde-
digde en dat was Gerard Reve. Daar 
heb ik toen nog een kleine correspon-
dentie mee gevoerd. Hij schreef vanuit 
zijn “Huize Algra” in Friesland, heel 
aardige brieven, die dan bijvoorbeeld 
wel eindigden met “P.S. Toch moet je 
duchtig over de knie, dunkt me”. 
Begin jaren zeventig ging Rob Touber 
“De grote Gerard Reve-show” maken, 
en daar werd ik voor gevraagd. Toen 
heb ik Reve van wat nabijer mee-
gemaakt. Een heel gekke man. Aan 
één stuk door bezig met de boel in de 
maling te nemen. Humor tot aan het 
gaatje. En soms er overheen. Als we in 
een restaurant zaten te lunchen, zat ie 
gewoon keihard boeren te laten, en dan 
wist je niet altijd waar je moest kijken. 
We hebben veel gelachen. Zelf zei hij, 
en hij schreef dat ook, dat als hij niet 
zou schrijven dat ie dan krankzinnig 
zou worden. Nu viste ik uit de kast zijn 
boek “Brieven aan Simon Carmiggelt”, 
een ander idool van me, en dan begin je 
dat te begrijpen. Een hels in zijn hoofd 
verscheurde man, met onpeilbaar diepe 
depressies, waar ie dan met veel humor 
over schreef.

“Als je bij alles stil staat, hang je je 
eigen op”.

“Erg leeg en uitgeput en schier inge-
stort ben ik enz.”

“Ongehoord depressief. “Niet meer 
willen leven”, bijvoorbeeld. Nou vraag 
ik je.”

Maar dat alles doorspekt met een supe-
rieure humor. Het zal nog wel te koop 
zijn, bij Snoek bijvoorbeeld, op de 
Meent, zeg maar dat ik u gestuurd heb. 
Wel netjes eerst een afspraak maken.

Lezen
Toen ik een maandje geleden 
klaar was met de film, die 
u ergens in september zult 
kunnen gaan zien als covid 
het wil, was ik wel een beetje 
aan het einde van mijn Latijn. 
Ik vond het dan ook helemaal 
geen straf om thuis te zitten, 
en dat vind ik nog steeds niet. 
U weet het, ik spit mijn boe-
kenkasten om en vind allerlei 
lezenswaardigs, zelfs als ik 
het al eens gelezen heb.
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De Peppelweg zoals het vroeger was, met elke winkel z’n eigen zonnescherm

De Peppelweg van nu, met de gezamenlijke luifel
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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.

CU

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,-

Houd afstand
Vermijd drukte 

Reis veilig 
Koop/lease een brommobiel! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brommobiel.nl
Microcar-Ligier dealer 

Bijna 20 jaar hèt vertrouwde 
adres voor u en uw brommobiel  

Tiendweg West 14 
2941 EP  Lekkerkerk 
Bellen: 0180-661551 
www.brommobiel.nl 

www.brommobielrotterdam.nl   

Nu bij Brommobiel.nl: Zie hier de Exclusieve Ligier JS60.  
Ivm. corona:Persoonlijk showroombezoek/proefrit op afspraak. 
Vergelijk zelf deze SUV met de Microcar MGo X  stuurbekrachtiging.  
Tevens volop tweedehands 45km auto’s in onze ruime showroom. 

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



Ken je dit nog? Aan de Coolsingel gebeurde in 1985 iets moois. Een traditie werd in ere gehouden. Weet 
u welke? Was u erbij? Heeft u er herinneringen aan? Wie herkent u bijvoorbeeld op de foto? We zijn weer 
nieuwsgierig! Schrijf ons uw anekdotes, verhalen en herinneringen, zodat we ze met anderen lezers kun-
nen 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.  

Ria Zwaan-Marcus: “Dit zijn de Amazing 
Stroopwafels en zeer waarschijnlijk op het Bin-
nenwegplein. Mijn man was een grote fan en toen 
we 45 jaar getrouwd waren heb ik als verrassing 
voor mijn man de Stroopwafels gevraagd en met 
zo’n doorslaand succes dat ze bij ons vijftigjarig 
huwelijksfeest ook weer aanwezig waren met hun 
liedjes ‘Breng me maar naar Capelle Scholle-
vaar’, ‘Ik ga naar Frankrijk’ en ‘Sla, tomaten en 
radijzen’ (mijn man zat namelijk in de groenten-
export). Het waren fi jne mannen, zonder drukte. 
Bij mijn vraag wat ze in de pauzes wilden eten of 
drinken was steevast het antwoord: geef ons maar 
een pot thee.”

Johan Ouwerkerk: “Dit zijn the Amazing Stroop-
wafels. Ze speelden vaak bij Termeulen. Het 
leuke was: zij speelden ‘De dievenwagen’; “Jon-
gens, kom kijken, de wagen staat voor…” Op dat 
moment komt een Chevrolet van de politie aanrij-
den en gelijk moesten ze stoppen met spelen. De 
heren speelden zonder muziekvergunning…”

Marianne van Erkel: “Volgens mij zijn het de 
Amazing Stroopwafels, die regelmatig speelde bij 
het pand van Ter Meulen.”

Hans Sassenburg (Zwitserland): “Dat zijn de 
Amazing Stroopwafels, zaterdagmiddag bij Ter-
meulen (destijds) op de Lijnbaan. Altijd gezellig!

Job Malta: “Ik zal het wel mis hebben, maar de 
artiesten op de foto zijn volgens mij The Amazing 
Stroopwafels. Als ik het goed heb, zijn dat geen 
Rotterdamse, maar Vlaardingse artiesten, heb ik 
altijd gedacht. De bassist woont in ieder geval 
nog steeds in Vlaardingen.”

Paul van ’t Hof: “Ja, dat is bekend hoor, de foto 
van Ken je dit nog, nummer 239. Dat zijn de in 
Rotterdam wereldberoemde Amazing Stroopwa-
fels. Op de foto te zien spelen ze “uit”, want ze 
staan voor het stadhuis op de Coolsingel. Hun 
vaste plekkie was echter, in de jaren zestig en ze-
ventig, dacht ik, naast Ter Meulen op de Lijnbaan. 
Onder het afdak daar, want dan klonk het beter. 
Het was altijd een hele oploop, want iedereen 
hield van die gasten. Leuke nummers en dan Wim 
Kerkhof, die op gezette tijden tegen de achterkant 
van zijn bas schopte. Speciaal daarvoor was een 
metalen plaat tegen de achterkant van die bas 
aangebracht. En hij keek daarbij altijd wild in 
het rond. Met van die ogen, die te groot leken 
voor zijn brilletje (of was zijn brilletje te klein 
voor zijn ogen, wie het weet mag het zeggen). 
Het was altijd gezellig op de zaterdagen, daar. En 
dan stond achter de toeschouwers Ome Japie met 
zijn kar met Berliner Bollen, die dan vaak een 
schreeuw van Wim Kerkhof nadeed. Die Ome 
Japie verkócht Berliner Bollen, maar hij róók 

sterk naar jenever. Gouden tijden!”

Peter Klawer: “Dit zijn Wim Kerkhof op staande 
bas en zanger en Rien de Bruin op gitaar, beide 
deel uitmakend, vanaf de oprichting in 1979, van 
The Amazing Stroopwafels. Hier spelen ze op de 
Lijnbaan in Rotterdam. Het moet tussen 1979 en 
2005 zijn geweest. Ik werkte in het centrum van 
Rotterdam en maakte dan altijd een wandeling 
in de lunchpauze om de benen te strekken en 
het hoofd leeg te maken. Zodoende heb ik vele 
malen hun optreden meegemaakt. Zodra zij zich 
installeerden, verzamelde zich al heel snel een 
groep mensen, die, naarmate het optreden langer 
duurde, steeds groter werd. Het was een welkome 
afl eiding en niet in het minst door de originele 
wijze van muziek maken (Wim schopte en sloeg 
zijn staande bas of het een drumstel was) en zong 
er toepasselijke volksliedjes bij over de haven van 
Rotterdam, ome Koos, die zijn been verloren was 
aan een haai, en de Reus van Rotterdam en nog 
vele andere. Nog steeds wanneer ik ze op de radio 
hoor, zet ik deze wat harder.”

Peter Forsell: “Foto 239 is van The Amazing 
Stroopwafels. Te zien zijn: Wim Kerkhof (bas 
en zang) en Rien de Bruin (gitaar en zang). Ze 
traden op bij Ter Meulen in de Lijnbaan. Ik heb 
ze daar nooit gezien, maar wel na afl oop van een 
hockeytoernooi bij HC Rotterdam. Hun nummer 
Oude Maasweg staat in de top 2000!”

Corrie Gorissen; “De artiesten zijn De Amazing 
Stroopwafels en ze staan volgens mij op de 
Coolsingel voor het Stadhuis. Maar ook op het 
Binnenwegplein voor Ter Meulen heb ik vaak 
van hun liedjes genoten. Alle liedjes zijn super 
gezellig als je er naar stond te luisteren, werd je 
vrolijk. Aan één nummer hebben we zeker een 
dierbare herinnering: De Oude Maasweg.”

Hans van Vliet: “Als eigenaar van Autobedrijf 
Binnenmaas te Heinenoord organiseerde ik regel-
matig shows als er weer eens een nieuw model 
Nissan geïntroduceerd werd. Medio jaren ‘90 had 
ik bij zo’n presentatie The Amazing Stroopwafels 
gecontracteerd voor een optreden. In de show-
room, tussen de nieuwe auto’s, hebben zij toen 
een spetterend optreden verzorgd. Enkele jaren 

eerder had ik Gerard Cox eens voor zo’n klusje 
kunnen regelen. Dat verliep via zijn manager, 
terwijl het in de Hoekse Waard onze overbuur-
man was. Bij Wim ging dat eenvoudiger, gewoon 
bellen, prijs afmaken en op tijd komen met die 
grote rode Volvo stationcar. Verder geen wensen, 
dus ook geen afgeplakte kleedkamer....Op mijn 
verzoek hadden zij een aantal CD’s meegenomen, 
die we aan de klanten uitgedeeld hebben. Al met 
al een groot succes en daarmee warme herinnerin-
gen aan Wim, Rien en Arie.”

John de Vries: “Twee zeer goede muzikanten, 
later met z’n drieën. Een ervan woonde bij ons 
in de wijk Delfshaven. Aan de Watergeusstraat, 
hoek Tweede Schansstraat. In de jaren zeventig 
speelden ze ook regelmatig in Delfshaven. In 
de Spanjaardstraat, tussen de patatzaak en de 
bloemenboer. Ik had een grote hond uit het asiel 
gehaald, die nogal een nerveuze indruk maakte. 
Zijn naam was Debo. Wij kwamen langs de 
Stroopwafels. Die stonden te spelen en de basspe-
ler met het John Lennon-brilletje zag de nerveuze 
houding van mijn hond en improviseren konden 
ze als geen ander. Ze speelden gelijk ‘Kees Kees 
zenuwpees’. Is me altijd bij gebleven. Hun num-
mer ‘Oude Maasweg’ vind ik fantastisch.”  

 ‘Stroopwafels’ speelden stiekem op straat
Nou, de Ken je dit nog-foto nummer 239 van vier weken geleden bleek geen moei-
lijke raadplaat. We werden bedolven met mailtjes en briefjes met ‘de juiste oplos-
sing’. Maar gelukkig ook allerlei leuke anekdotes over... de Amazing Stroopwafels 
natuurlijk! Bijna elke (oud-)Rotterdammer heeft ze wel eens live zien spelen op 
straat in Rotterdam of tijdens een optreden. Waar de foto was genomen, bleek een 
stukje moeilijker. Dat was namelijk niet bij Ter Meulen, waar ze vaak speelden, 
maar aan de Coolsingel bij een demonstratie van ambtenaren tegen de Centrum-
partij die in de gemeenteraad kwam. Het was in april 1986... Lees hieronder mooie 
herinneringen aan een heerlijk stel muzikanten, dat nog steeds actief is!
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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.

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,-

Ambachtelijke
• Meubelstoffeerderij
• Antiekrestauratie
• Meubelspuiterij/logerij
• Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

Bij ons staat persoonlijk
contact, kwaliteit en
service hoog in het
vaandel!

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

Showroom en
open werkplaats:

Martin Descendre
IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808

 
 
 

               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.



Mijn zus is onlangs plotseling 
overleden. Ze woonde in een 
huurwoning, maar heeft net, 
van het geld dat ze van onze 
ouders heeft geërfd, een wo-
ning gekocht, die over twee 
weken door de notaris wordt 
geleverd. Zijn wij als erfgena-
men verplicht die woning af 
te nemen?

In een nalatenschap bevinden zich alle 
bezittingen en schulden en ook alle 
verplichtingen die de overledene is 
aangegaan, zoals – evenals bij u – de 
door uw zus gekochte woning. Nadat 
alle partijen een handtekening onder 
de koopovereenkomst hebben gezet, 
hebben partijen nog drie dagen (week-
ends niet meegerekend) om zonder 
kosten of problemen van de koop af 
te zien. Daarna zitten partijen aan de 
koop vast. Deze tijd is in uw situatie 
al verstreken.
Het kan zijn dat uw zus een ontbin-

dende voorwaarde in de koopover-
eenkomst heeft opgenomen, zoals 
het kunnen krijgen van een hypo-
theek, hoge onderhoudskosten na een 
bouwkundig onderzoek of overlijden. 
Een fi nancieringsvoorbehoud zal 
waarschijnlijk niet zijn gemaakt, 
omdat uw zus over voldoende liquide 
middelen beschikte. Wellicht is er een 
bouwkundig onderzoek gedaan, maar 
is u dat ontgaan in de verwarring die 
na het overlijden is ontstaan. Mocht 
dit toch gedaan zijn (vraag dit aan de 
makelaar), dan kan dat mogelijk tot 
ontbinding van de koopovereenkomst 
leiden. Ervan uitgaande dat u deze 

woning liever niet wilt verwerven, 
zou u kunnen kijken of er een ontbin-
dende voorwaarde in de koopover-
eenkomst staat vermeld, die ingaat bij 
overlijden; meestal is dit echter niet 
het geval.
Als al deze voorwaarden inderdaad 
ontbreken, bent u als erfgenaam 
van de koper (uw zus) verplicht de 
woning af te nemen. Na het overlijden 
gaan rechten en plichten van de koper 
immers over op zijn of haar erfgena-
men; dus ook de verplichting uit het 
koopcontract om het huis af te nemen 
en het betalen van de koopprijs.
De laatste uitweg die open blijft, is 

om te onderzoeken of de koper en 
verkoper een boeteclausule hebben 
opgenomen in de koopovereenkomst. 
Is dat het geval, dan moet de partij die 
de koop afblaast een boete betalen. 
In de meeste contracten is dat tien 
procent van de koopprijs. Is er geen 
boeteclausule opgenomen, dan kunt 
u zonder kosten de koop ongedaan 
maken (misschien moet u wel de 
makelaar en notaris betalen voor het 
reeds verrichte werk). Is er wel een 
boeteclausule opgenomen, dan moet u 
afwegen wat voordeliger en verstan-
diger is: toch kopen en spoedig weer 
verkopen of de boete betalen.
Heeft uw zus de woning goedkoop 
gekocht of zijn de prijzen fl ink 
gestegen, dan kan het laten doorgaan 
van de koop en de woning direct weer 
doorverkopen (en de overdrachtsbe-
lasting terug ontvangen als de woning 
binnen zes maanden weer wordt 
verkocht) nog gunstig uitpakken.

N.B. Vraag de verhuurder van haar 
huidige woning of opzeggen wat 
uitgesteld mag worden, zodat u meer 
tijd heeft om uit te zoeken en op te 
ruimen.  

 Gekocht maar nog niet 
geleverd huis in de erfenis   
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Geen medische volmacht 
Is er geen gelegenheid geweest een 
medische volmacht af te geven (nota-
rieel of onderhands), dan moet de arts 
de volgorde van de wet aanhouden 
voor het verlenen van toestemming 
voor een medische handeling als 
de patiënt dat niet (meer) zelf kan 
aangeven. De arts kijkt eerst of er 
een gevolmachtigde is en of deze ook 
wil en kan handelen. Is die er niet, 
dan wordt een beroep gedaan op de 
partner van de patiënt. Is die er ook 
niet of wil/kan deze geen beslissing 
nemen, dan zijn ouders, kinderen, 
broers en zus, in die volgorde, aan de 
beurt. Goede vrienden komen in dit 
rijtje niet voor. Zorg dus, zeker als u 
alleenstaand bent en geen kinderen 
heeft, dat u iemand machtigt voor 
medische besluiten voor het geval u 
dat zelf niet meer kunt.

Woning verbouwd; denk aan 
de opstalverzekering
Na een verbouwing is het meestal 
nodig uw opstalverzekering aan te 
passen. Het is dan van belang te 
weten óf en zo ja, hoeveel uw woning 
door de verbouwing in waarde is ge-
stegen en voor welk bedrag u precies 
bent verzekerd. Als de opstalverzeke-

ring niet is aangepast aan de hogere 
waarde van uw woning, kan het dat 
u bij schade niet het volledige bedrag 
uitgekeerd zult krijgen. Vaak bieden 
deze verzekeringen wel een garantie 
tegen onderverzekering, maar bij de 
meeste verzekeringsmaatschappijen 
komt deze garantie te vervallen als 
u een verbouwing niet aan hen hebt 
doorgegeven. Hierdoor krijgt u in dat 
geval, ondanks de garantiebepaling 
in de polisvoorwaarden, niet het vol-
ledige schadebedrag uitgekeerd.

Wel of niet aanvaarden?
Om een of andere reden willen 
erfgenamen altijd haast maken met 
de afwikkeling. Die haast is vaak niet 
nodig en vaak ook niet verstandig. 
Beter is het eerst eens een inventari-
satie te maken waar de nalatenschap 
uit bestaat, voordat u besluiten neemt. 
Geen haast maken is iets anders 
dan treuzelen en inventariseren mag 

geen daden van zuivere aanvaarding 
inhouden. Is dat wel het geval, dan 
loopt u het risico voor de schulden 
van de erfl ater op te draaien, ook als 
er onvoldoende middelen zijn om de 
schulden te betalen.

Een nieuw feit
Heeft u de aangifte inkomstenbelas-
ting al verzonden, maar ontdekt u dat 
u toch nog een aftrekpost heeft of er 
juist een teveel heeft opgegeven (die 
niet toegestaan is): geen paniek! De 
laatste aangifte telt; log opnieuw in 
bij de Belastingdienst, pas de aangifte 
aan en verstuur deze opnieuw. Dit 
kan totdat u de defi nitieve aanslag 
heeft ontvangen. Daarna kunt u met 
een nieuw feit nog tot vijf jaar terug 
een ambtshalve verzoek indienen 
om de inspecteur de aanslag met het 
nieuwe feit te laten aanpassen. U 
vraagt daarmee een gunst, maar die 
wordt in veel gevallen gehonoreerd.

Uit de praktijk

Een van de grote problemen waar wij 
– net als bijvoorbeeld de notaris – bij 
onze werkzaamheden tegenaan lopen, is 
de vraag of iemand (nog) wilsbekwaam 
is. Dat wil zeggen: kan deze persoon 
voldoende overzien wat de gevolgen 
van zijn/haar handelen zijn. Dus: kan 
de klant zijn of haar wil voldoende 
kenbaar maken en blijft dit ook in 
volgende gesprekken hetzelfde. Vooral 
wanneer iemand verschijnselen van 
dementie vertoont, is dit lastig. Niet 
alleen voor de persoon zelf, ook voor 
ons. Zo is bijvoorbeeld een (opdracht)
overeenkomst, een testament of een 
huwelijk slechts geldig, als iemand 
voldoende wilsbekwaam is. Het is extra 
lastig, omdat steeds meer mensen een 
rechtsbijstandverzekering hebben en 
daar ook soms te gemakkelijk gebruik 
van maken. Wat is er eenvoudiger dan 
zeggen dat de klant niet meer wilsbe-
kwaam was, als iemand meent in zijn 
belangen te zijn geschaad. Ook al is het 
onterecht, je tegen dit verwijt verdedi-
gen is niet eenvoudig. Voorzichtigheid 
is geboden. Een verklaring van een arts, 
waaruit blijkt dat de klant wilsbekwaam 
is, helpt, maar vertraagt ook; tijd, die er 
niet altijd is.
De les die wij u meegeven: wacht beter 
niet te lang met uw wil op papier te 
zetten of een gevolmachtigde aan te 
stellen. Zulke documenten helpen bij 
het behoud van de regie over het eigen 
leven en de afwikkeling van de nalaten-
schap. Het zijn geen documenten die 
helpen tegen ruzie en rechtszaken, maar 
maken het weerleggen wel makkelijker.  

?

Neem de bus  Reizen met de 
bus is vaak een stuk goedkoper dan 
met de trein of eigen vervoer. Een 
kaartje van Flixbus of Eurolines is 
vaak maar een derde van de prijs 
die de trein kost. U bent wellicht 
iets langer onderweg, maar van het 
voordeel koopt u wel een lunch of 
iets lekkers.

Sluit levensverzekering 
over  Levensverzekeringen 
waren vroeger vele malen duurder 
dan nu. Heeft u nog een oude 
levensverzekering, kijk dan eens 
op internet naar wat het momenteel 
zou kosten bij uw huidige leeftijd 
en verbaas u over het verschil.

Meer tijd voor aangifte  Door 
computerproblemen in de eerste 
week van april is de sluitingsdatum 
voor de aangifte inkomstenbelas-
ting een week later: 8 mei. Lukt 
het dan nog steeds niet, vraag dan 
uitstel aan bij de Belastingdienst.
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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.

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in 
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. 
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te 
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

•  Geschikt voor alle soorten tapijt en karpetten,
  ook Perzische kleden en berbers
• Direct beloopbaar (droogreiniging)
• Gegarandeerd geen terugkerende vervuiling
• Meubilair eenvoudig verplaatsbaar
• Behandeling meubilairreiniging (dry foam)
  zoals alcantara, velour, bouclé en weerstoffen
• Kostenbesparend en levensduur verlengend

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl
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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,-

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.

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

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

Henny Jansen

Uitvaartcentrum Wildzang

Wildzang 35

3075 DS  Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

INKOOP ZILVER TEGEN VERZAMELPRIJZEN
Hoger dan juwelier; gratis en vrijblijvende taxatie/aanbieding!

Bereikbaar via:    sjorsbeans@gmail.com      Tel. 06 40 77 05 72 

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 5,9510 kilo

Kleibintjes  0180
619 411

bandjeverstandje.nl

Verstand van banden, prijzen en service
Paul Bestebreurtje Barendrecht

voorraad

>3.000
24 uursservice

LOS  AFHALEN, 24u  i.o.

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUURWE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR

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.

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

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

Henny Jansen

Uitvaartcentrum Wildzang

Wildzang 35

3075 DS  Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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   
Ook een 

Oud-Rotterdammertje 
plaatsen?

Bel 0180-820244



de stad was dat niet echt nodig, vond 
men toen en als je maar hard genoeg 
werkte, werd je vanzelf wel warm. 
Later in de vrachtwagen werkten de 
kachels ook niet bepaald optimaal. 
Was het in de zomer vaak veel te heet, 
zonder hemeltje in de cabine, doordat 
de hitte van de zon op het dak recht-
streeks op je neer daalde, in de winter 
was het te koud door tocht en slecht 
werkende verwarming.
U wilt niet weten hoe vaak de kabel 
van de kachel brak en je of zonder ver-
warming in de kou zat of in een juist 
weer veel te warme cabine. Waarbij 
in dat laatste geval ook nog je eigen 
vergeetachtigheid kon meespelen als 
je tijdens de rit vergat de speciale hoes 
voor de motor te trekken, die je via 
een kettinkje in de cabine bediende, 
zodat je de rijwind kon beperken en 
bedoeld was om de motor sneller op 
temperatuur te laten komen. Met soms 
een wel erg warme cabine en kokende 
koelvloeistof tot gevolg, waarbij de 
damp in grote wolken voor je voorruit 
verscheen. Door snel de hoes te laten 
zakken, kon je erger voorkomen en je 
rit zonder problemen vervolgen. De 
airco, die nu bijna standaard in auto’s 
zit, moest nog uitgevonden worden 
en over de luxe van voorverwarmde 
stoelen, die we veel later kregen, kon 
je alleen maar dromen.

Kookpunt
Is overigens ook niet alles, die 
verwarmde zittingen van je stoel. 
Zeker als door een systeemfoutje 
de verwarming niet meer uitgaat en 
de eieren het kookpunt naderen. De 
zekering verwijderen is dan je enige 
optie. Mooi hoor, de luchtgeveerde 
moderne stoelen, die automatisch de 
vooraf ingestelde hoogte aannemen 

als je gaat zitten. Maar je kan aardig 
in paniek raken als dat besturings-
systeem een eigen leven gaat leiden. 
Zo werd ik ooit tijdens een rit op de 
snelweg overvallen door een stoel die 
zomaar naar de hoogste stand ging. 
Niet alleen zat ik beklemd tegen het 
dak van de cabine, maar tot overmaat 
van ramp kwamen mijn voeten los van 
de pedalen, terwijl ik nog net met mijn 
ene hand het stuur vasthoudend met de 
andere hand verwoed alle knoppen en 
schakelaars van de stoel uitprobeerde. 
Om uiteindelijk zonder ongelukken 
met een vaartje naar de laagste stand 
te zakken en, net over het stuur kij-
kend, zonder enige vering van de stoel 
mijn bestemming te bereiken. Mijn 
verwensingen van dat moment zijn 
niet voor herhaling vatbaar en zal ik u 
dan ook zeker besparen.

IJs en ijskoud
Niet alleen in de cabine kon het ‘s 
winters behoorlijk fris zijn, ook bij het 
laden in de laadbak van de vrachtwa-
gen of de oplegger van je combinatie 
stond je vaak te klappertanden van de 
kou. Zeker als je een beetje ongun-
stig stond, de wind vrij spel had en 
je alweer een tijdje stond te wachten 
op de volgende pallet die van ver 
achter de fabriek opgehaald moest 
worden. Met je armen slaand en in je 
handen blazend om een beetje warm 
te blijven. Maar hoe lekker om daarna 
in je warme cabine te kunnen kruipen. 
Voor zolang het duurde dan toch. 
Onze ritten in de regio van Rotterdam 
waren maar kort. En de Van Gend & 
Loos-loods aan de Westzeedijk, waar 
je moest lossen, tochtig en zonder 
verwarming ijs en ijskoud. Je had 
soms het gevoel dat het daar binnen 
nog kouder was dan buiten. Hoe koud 
moet de voerman op de bok van de 
paard en wagen van onze firma het 
dan niet gehad hebben. Dat waren 
echte bikkels hoor.
Nee, dan kon je beter nachtdiensten 
draaien. De ritten door het land waren 
veel langer, maar dan moest de kachel 
wel goed werken. En dat kon nog wel 
eens tegenvallen. Soms trok je uit 
wanhoop de motorkap in de cabine 
maar omhoog om wat extra warmte 
van de motor op te vangen. De uitlaat-
gassen en verschrikkelijke herrie nam 
je maar voor lief. Was wel afzien hoor. 

Tocht, door een slecht sluitende deur 
of gaten elders in de cabine, kwam 
ook vaak voor. Warm van boven, maar 
ijskoude voeten of andersom. Ik heb 
nog wel eens met een paardendeken 
over de benen achter het stuur gezeten 
om nog een beetje op temperatuur te 
blijven. Maar dat waren dan wel de 
extreme winters. De periode dat je 
een paar liter benzine door de diesel 
gooide om bevriezing van en vlokken 
in je brandstof te voorkomen. En je 

tobde met vastgevroren remmen en 
bevroren luchtleidingen.

Geen wegenwacht
Maar ook in gewone winters bleef het 
altijd koud tijdens het omkoppelen in 
de stromende regen van je oplegger 
of het lossen en laden in die koude 
loodsen in het land. Bedenk daarbij 
dat je in sommige plaatsen niet eens 
een behoorlijke loods had. In Tiel 
was de loods veel te klein en werden 
alle pallets buiten onder een afdak 
geplaatst. Reed je met je pompwagen 
met zware pallet door de sneeuw. In 
Zaandam dacht je dat je de oude loods 
in liep en ontdekte dat je op een soort 
open perron van het station terecht 
was gekomen. Had je de pech dat je 
met stukken kwam te staan langs de 
snelweg waarbij de motor het had be-
geven, kon je half bevroren uren in de 
bittere kou op de monteur zitten wach-
ten die net uit zijn bed was gebeld. 

Nee, geen wegenwacht, we hadden 
onze eigen oproepbare monteurs. En 
in die kou was daar zeker niks leuks 
aan, hoor.

Kolenkachel
Als kind had ik al genoeg met de kou 
te maken. Natuurlijk waren de winters 
veel strenger in mijn beleving en stond 
de verwarming in de huizen op een 
wel heel laag pitje. Alleen in de woon-
kamer, waar de kolenkachel brandde, 

was het nog een beetje behaaglijk. De 
vlammen loeiden als de extra schuif 
naar de schoorsteen open stond. Of 
de boel met de pook wat opgestookt 
werd. “Deur dicht!” Je hoorde niet 
anders. De rest van het huis was ijs 
en ijskoud. Boven in onze slaapka-
mer stond het ijs dik op de ramen en 
hingen de handdoeken stijf bevroren 
onder de wastafel. Soms mocht je een 
rubberen warmwaterzak mee en kroop 
je diep onder het laken en de extra de-
kens. Hoe erg was het dan de volgende 
ochtend te moeten opstaan met je blote 
voeten op dat ijskoude zeil. Soms liet 
de kraan, waar normaal alleen maar 
koud water uitkwam, het afweten. Was 
het water bevroren. Mocht je je in de 
keuken aan het aanrecht wassen met 
warm water uit de geiser. En je aankle-
den in de huiskamer, waar de kachel al 
brandde. Veel meer dan je nek, armen 
en gezicht met een washandje wassen 
werd het niet. De rest ging tijdens het 

wekelijkse bad in onze badkuip.

Ligbad
We hebben altijd een echt bad gehad. 
Geen geklooi met een zinken teil waar 
andere families met het hele gezin in 
hetzelfde water moesten baden.
Ooit logeerde ik een weekend als 
zevenjarige bij mijn vriendje Wim 
van der Kaay, die op de Westzeedijk 
woonde. Daar was ik als nummer 
zes voor het wekelijkse bad aan de 
beurt. Ik herinner mij nog dat ik veel 
te vroeg in die keuken was waar de 
teil stond opgesteld en ik tot schrik 
de blote dochters ontwaarde van het 
gezin dat net als bij ons thuis uit vijf 
kinderen bestond. Ze waren nog bezig 
met hun wasbeurt. Ik moest mij onder 
grote hilariteit van de dames met rode 
kop beschaamd terugtrekken. Om mij 
even later, na een halsbrekende toer 
in het lauwe en naar groene zeep rui-
kende troebele water te laten zakken 
in een grote zinken teil die boven op 
een keukentafel stond. Er in en er net 
zo snel weer uit.
Wij hebben thuis gelukkig altijd een 
echt ligbad gehad, al moest in de 
Brouwerstraat, waar ik de eerste zes 
jaar van mijn leven doorbracht, het 
hete water nog wel bij de waterstoker 
gehaald worden. Met twee zinken 
emmers vol gloeiend heet water 
drie smalle trappen op. Je moet er 
maar niet aan denken hoe dat fout 
kon gaan. Eenmaal verhuisd naar de 
Breitnerstraat kregen we een geiser 
voor het bad. Wat een luxe om zomaar 
heet water te kunnen tappen. Ik heb 
met veel plezier menig uurtje in dat 
bad doorgebracht met een lekkere hete 
douche na afloop. In het begin nog 
spelend met mijn bootjes. Maar hoe 
relaxend is het om in je eigen vuil, zo-
als de tegenstanders met een voorkeur 
voor de douche dat zo smalend kunnen 
zeggen, in dat warme water te liggen.

Wim van der Klein
06-36305876
klein2@zonnet.nl

Klappertandende Rotterdamse koukleum 
De koude wintermaanden zijn 
weer voorbij. Wim van der 
Klein is er blij mee. Hij blikt 
in dit verhaal terug op koude 
tijden in zijn verleden.

Weet u, ik heb best een hekel aan lage 
temperaturen. En ik heb wat kou gele-
den in mijn leven. Zeker tijdens mijn 
werk als tuinman, waar je altijd buiten 
in weer en wind bezig was, maar later 
ook als vrachtwagenchauffeur. De 
kachels ontbraken nog in onze oude 
bestelwagens. Voor die korte ritjes in 
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Voor vrachtwagenchauffeurs was het vroeger vaak koukleumen in de winter

Blote voeten warmen bij de straalkachel

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

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa 
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige 
met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. 
Daarom houdt 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 miniatuur-
tjes in de kast, zijn 
die nog wat waard? 
En hebben die oude 
onderscheidingen 
en militaire spul-
letjes 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.   

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Larissa of Heleen: 0180-820244

 Zaterdagen 24 april en 1 mei

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
  Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 
24 april en 1 mei. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 
BZ Rotterdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Coronamaatregelen. Op 
afspraak: 010-2361939 (di t/m za).

    Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
  Ergens slingeren nog 
de postzegelalbums van 
opa op zolder. Een open 
inloopdag. Wie zijn of haar 
verzameling deskundig en 
gratis wil laten beoordelen, 
kan tussen 10.00 en 16.00 
uur terecht bij Heritage 
Auction Europe, Energieweg 
7, IJsselstein, nabij Utrecht. 
Ook in deze coronatijd ge-
woon geopend. Aansluitend 
is er desgewenst advies 
over verkoop of verzeke-
ring. 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 inloopdag. Daar kunt u gratis 
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan 
zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO, 
Energieweg 7 in IJsselstein. Ook in deze coronatijd 
gewoon geopend. Kom langs en wie weet blijkt u de 
eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer 
inlichtingen: bel 030-6063944.   
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Heeft uw naaste dementie? 
Laat ons weten hoe het met u gaat!

Dementiemonitor 
Mantelzorg

Ga naar  >dementiemonitor.nl  en vul de online vragenlijst in!



Bij ons thuis hadden alle drie de 
dienstplichtige jongens een regelrechte 
afkeer van de landmacht. Mijn oudste 
broer werd wel bij de landmacht inge-
deeld en werd daarom KVV-er (Kort 
Verband Vrijwilliger) bij de marine. 
Mijn jongere broer kwam automatisch 
bij de marine terecht en ondergete-
kende bij de Koninklijke Luchtmacht. 
Ik heb daar 20 geweldige maanden 
doorgebracht. Naar mijn herinnering 
werd er weinig gedaan om een vent 
van je te maken.

Rillerig
Op 24 oktober 1961 kwam ik op 
in de Generaal Snijderskazerne in 
Nijmegen. Ik verbleef daar gedurende 
tien weken als rekruut. Er moesten 
soldaten van ons gemaakt worden. 
Nou, dat ging dan een keer zo. Op 
een koude, iets regenachtige ochtend 
stonden we op het appèl met alle 
pelotons. De pelotonscommandant had 
ons verteld dat we de hele dag in de 
bossen oefeningen zouden gaan doen. 
Dus wij stonden wel rillerig tegen de 
dag aan te kijken. Na het appèl kwam 
de kazernecommandant naar buiten en 
nam van alle pelotonscommandanten 
hun rapport in ontvangst. Daarna zei 
hij: “Heren het is koud, we gaan weer 
naar binnen.” Dat vonden wij wel fijn, 
maar die pelotonscommandanten niet, 
want die moesten ons de hele dag bin-

nen bezig zien te houden. De leiding 
wist ook wel dat wij allemaal een baan 
ergens zouden krijgen, dus die deden 
weinig moeite een soldaat van ons te 
maken. We zijn wel één keer ergens 
schietoefeningen gaan doen met onze 
UZI, een Israëlisch geweer.

Dropping
Ook kwamen ze op het lumineuze idee 
het toch maar een keer te proberen en 
organiseerden een nachtelijke drop-
ping. Om middernacht werden wij uit 
bed gehaald, in legerwagens gepropt 
en ergens de bossen ingereden. Na een 
lange rit werd een groepje er uitgezet, 
met een landkaart en de medede-
ling dat ze maar terug in Nijmegen 
moesten zien te komen. Om de zoveel 
kilometer werd er weer een groepje 
uitgezet. En daar stonden we dan 
met een landkaartje; we moesten om 
uiterlijk 6 uur ’s ochtends weer in de 
kazerne zijn.
Wij, net zo min als de andere groepen, 
wisten hoe we dat moesten doen, dus 
we liepen maar een kant uit. Tegen 
6 uur zat de leiding klaar om de bin-
nenkomers op te vangen. Die kwamen 
echter niet. Toen er om 7 uur nog 
niemand binnen was, hebben ze die le-
gerwagens maar laten zoeken. Zo rond 
een uur of acht hadden ze iedereen 
van landweggetjes en uit weilanden 
geplukt en weer naar de kazerne 

gebracht. Daar werd ons verteld dat ze 
een foutje in de kaart hadden gemaakt, 
zodat wij de weg terug helemaal niet 
kónden vinden. Wij kregen een lekker 
ontbijt en konden daarna naar bed en 
kregen de rest van de dag vrij.

Telexist
Aan het eind van de rekrutentijd kre-
gen we te horen naar welke opleiding 
we zouden gaan en waar dat zou zijn. 
Voor mij werd dat een opleiding tot 
telexist bij de LETS (Luchtmacht 
Elektronische en Technische school) 
in Schaarsbergen bij Arnhem. Hier 
werd alleen maar aandacht besteed aan 
je toekomstige baan. Voor mij werd 
dat dus telexist. Nadat ik geslaagd 
was, werd ik in Hilversum geplaatst. 
Ik kwam in een klein kampementje, 
de Van Helsdingenkazerne, aan 
de Doodweg, waar voornamelijk 
verbindingsmensen zaten. Verder 
beveiliging en de Civiele dienst. In het 
kampement zelf was een telexruimte 
voor de NAVO. We werkten daar in 
ploegendienst. Daarom hadden we ook 
veel overdag vrij.

Studio’s
De sfeer in het kamp was opperbest. 
In die vrije tijd hebben we de studio’s 
bezocht van de AVRO en de NCRV. 
We gingen daar gewoon heen om het 
te vragen. Ik ging ook zingen bij het 
Luchtmachtkoor, onder leiding van 
Jacky Bulterman, die ook The Blue 
Diamonds managede. We namen pla-
ten op en traden op in de KRO-studio 
voor zo’n zaterdagavondprogramma. 
Dat werd live uitgezonden.
We waren ook het achtergrondkoor bij 
Johnny Lion en Rob de Nijs. En soms 
kwam er ’s middags iemand van een 
omroep vragen of we naar de tv-studio 
wilden komen om als klappubliek te 
dienen. Heel gezellig allemaal. Maar 
aan militaire zaken werd geen moment 
gewijd.

Aangezien niemand een zwemdiploma 

had, besloten we zwemlessen te ne-
men in Laren. Om er te komen kregen 
wij een legerwagen. Dat ging goed 
totdat we er verplicht naartoe moesten. 
Ja, toen gingen we niet meer.

Oefening snel afgelopen
Zo halverwege mijn diensttijd werd 
ik naar Nijmegen gestuurd voor een 
korporaalsopleiding. Ook dat was 
weer een geweldige tijd. Die opleiding 
duurde een maand en daar werd toch 
weer aandacht aan militaire zaken 
besteed. Op woensdagmiddag moesten 
we met een sergeant de bossen in voor 
militaire training. Wij stonden dan 
op het kazerneterrein voor de poort 
opgesteld en op het commando van de 
sergeant draafden wij de poort uit. Na 
ongeveer 100 meter keek de sergeant 
om en zag dat wij niet meer gezien 
konden worden. Daarna was de oefe-
ning gelijk afgelopen. Wij wandelden 
naar het PMT waar we bleven tot we 
terug moesten. Ongeveer 100 meter 
voor de poort gingen we weer in het 
gelid staan en stoven wij bezweet, 
onder het goedkeurend oog van de 
commandant, de poort weer in.

Weer terug in Hilversum werd ik 
ploegchef van de jongen waar ik eerst 
gewoon maatje mee was. Dat is prima 
gegaan. Mijn ploeg ging behoren bij 
de luchtverkeersbeveiliging in de Wis-
seloordkazerne, een kwartiertje lopen 
met die ploeg. In die bunker hadden 
wij contact met, en de controle, over 
alle vliegvelden in Nederland.

Broek in brand
Ik heb daar in Hilversum heel veel 
gekkigheid meegemaakt. Eén van die 
voorvallen wil ik u niet onthouden.
In de kantine hadden wij een tv staan 
en elke woensdagavond was het film-
avond. Iedereen die vrij was, zat dan 
in die kantine. Ik zat een keer omge-
keerd op een stoel, met mijn armen en 
hoofd op de stoelleuning. Plotseling 
voelde ik het wel erg heet worden in 

mijn bilnaad. Ik voelde met mijn hand 
en kwam tot de ontdekking dat mijn 
broek in de brand stond. Dat had een 
korporaal van de LBK (Luchtmacht 
Bewakings Korps) gedaan. Nou, er 
zat een fors gat in mijn broek, dus die 
kon ik niet meer gebruiken. Om een 
nieuwe te krijgen, moest ik naar de 
foerier. Die zei dat ik dat eerst aan de 
commandant moest vragen. Ik over-
legde met die korporaal en die zei dat 
hij de zijne wel aan mij zou geven en 
zelf een nieuwe zou vragen en de straf 
accepteren. De aardigheid was dat die 
jongen twee keer zo breed was als ik.
Wij togen naar de commandant en ik 
deed mijn verhaal, met de broek van 
die korporaal in mijn handen. Die 
commandant zei: “Nou, dat is aardig 
van die korporaal om jou zijn broek 
te geven, hou hem eens voor je.” Hij 
zag natuurlijk gelijk dat ik twee keer 
in die broek kon. Hij moet in een 
deuk gelegen hebben toen hij ons dat 
toneelstukje zag opvoeren. Ik kon een 
nieuwe broek gaan halen en die korpo-
raal kon gelijk met mij mee.

Varen
Na mijn diensttijd ben ik gaan varen 
op het ss Rotterdam, precies op dezelf-
de dag dat ik afzwaaide, 18 juni 1963. 
Die commandant vond het zo mooi 
dat hij alles voor me heeft geregeld. 
Om 9 uur vertrok ik van de kazerne en 
om 13.00 stond ik in een heel ander 
uniform achter de balie van de Chef 
Hofmeester, op weg naar New York.

Later, op het ss Maasdam, kwam mijn 
oude pelotonschef van Nijmegen met 
een groep luchtmachters aan boord 
om in Amerika te leren omgaan met 
de nieuwe raketten. Die sergeant her-
kende me meteen. Het werd een leuke 
herinnering aan een mooie diensttijd.

Gerard de Goede
ggdegoede@hotmail.com

In dienst als klappubliek naar de studio’s
In De Oud-Rotterdammer van een tijd geleden las ik een aantal 
militaire dienstverhalen van alleen maar de Koninklijke Land-
macht. Maar Nederland had waarachtig toch ook een luchtmacht 
en een marine. De diensttijd bij deze twee onderdelen verliep 
totaal anders dan bij de landmacht. Daar kan ik wel iets over 
vertellen.
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Ons team bij de Gloster Meteor

Mijn telexdiploma
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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
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Rotterdam Oude en Nieuwe Westen in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
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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:                                                                                                  Datum:       -      -  2021 

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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Wat was namelijk het geval? Wij had-
den een hond en die moest natuurlijk 
uitgelaten worden, dus was het ge-
woon dat ik veel op straat liep. Ik zal 8 
of 9 jaar zijn geweest. Zowat alle vol-
wassenen rookten toentertijd (dus kon 
de peukenraper zijn hart wel ophalen). 
Veel lieden in Zuid bezaten niet veel 
kapitaal en draaiden (rolden?) dus 
hun eigen sigaretten. Ook mijn vader. 
Er waren dus vloeitjes van allerlei 
merken. De minst interessante waren 
van het merk RIZLA, kennelijk de 
marktleider, ik vond er veel op straat. 
Voor zover ik me herinner was het 
een soort spel, waarbij je de voorkant 
van het houdertje had afgeknipt en die 
dan blind vergeleek met een andere 
verzamelaar. Je won zijn stapeltje als 
je een zelfde omdraaide als hij, maar 
dat kon ook bij jou gebeuren. Het was 
dus zaak veel verschillende merken te 
hebben. Waarom die pakjes op straat 
lagen is nu moeilijk te begrijpen. Ken-
nelijk stond men op straat gewoon een 
’sjekkie’ te draaien. Ik heb inderdaad 
wel eens een pakje, met vloeitjes er 
nog in, gevonden.

Metaal zoeken
Maar dat was lang niet alles. Ik was 
leerling van de RK lagere school Sint 
Louis bij de Putselaan. De broeders 
hadden relaties met missionarissen, 
die af en toe op bezoek kwamen; 
om te bedelen, jawel. Wij werden 
gevraagd allerlei zaken van waarde te 
zoeken, bij voorkeur van metaal, die 
werden dan opgeslagen in een kelder-
tje in de school en later verkocht. Als 
tegenprestatie hadden de broeders geld 
gedrukt (gestempeld) dat je bij inleve-
ring van het metaal kreeg uitbetaald. 
Met dat ‘geld’ kreeg je toegang tot een 
woensdagse fi lmvoorstelling op de 
zolder van de school. Broeder Linus 
draaide daar zwartwit fi lms van Oliver 
Hardy en Stan Laurel of een serie van 
RinTinTin, waarbij je voor de vol-
gende fi lm eerst weer geld moest gaan 
verdienen. Chantage, kinderarbeid, 
uitbuiting en dat alles voor het goede 
doel, want in Afrika en Nederlands 
Indië had men het niet zo breed, al 
verbaasde ik me soms over de buik 
van de missionaris die langskwam om 

een bedelpreek te houden in de Fran-
ciscuskerk bij het Afrikaanderplein.
Goed dan, waar vind je metaal? Wel-
aan, het enige metaal dat ik op straat 
kon vinden, waren doppen van glazen 
melkfl essen. Die lagen er nogal eens 
in de goot. Nu lijkt dat vreemd, maar 
toen had ik daar geen andere gedach-
ten bij. Voordeel voor de gemeente 
was dat er steeds minder zwerfvuil 
lag, maar of men het gemerkt heeft? 
Het leverde echter heel weinig geld 
op en ik werd soms wanhopig als ik 
RinTinTin weer eens moest missen.

Gigantische klus
De oplossing kwam. Spelend met 
mijn vriendje Bert van der Vegt in de 
Wapenstraat, zag ik een vrouw aan 
de deur staan. Brutaal vroeg ik haar 
of ze niet wat metaal in huis had dat 
ze wilde wegdoen. “Jazeker”, zei ze, 
“maar ik denk dat het wat te groot 
voor jou is, daar moet je hulp bij 
halen, want het staat op zolder.” Bert 
wilde ook graag naar de bioscoop en 
was bereid te helpen voor de helft van 
de opbrengst. De zolder was op de 

derde verdieping en het ging om een 
bedspiraal waar ooit een corpulent 
persoon op had geslapen. Voor twee 
jongetjes voorwaar een gigantische 
klus het wrak naar beneden te krijgen 
zonder op de eindeloze trap schade 
aan te richten en het dan ook nog naar 
de Putselaan te sjouwen. Resultaat 
was wel dat we allebei plotseling 
barstten van het ‘geld’. De bank moest 
bijdrukken en we hebben alle fi lms 
gezien en nog overgehouden ook, 
zakenlieden in de dop.

Postzegels

De missionarissen hadden ook graag 
postzegels, liefst uit vreemde landen. 
Dat kwam goed uit, ik was net 
postzegels gaan sparen, samen met 
mijn broer. Ik was niet zo goedgevig 
om mijn hele collectie aan de missie 
te schenken, maar was wel bereid 
de berg postzegels, in dozen in het 
keldertje, op waarde te onderzoeken. 
De missie is er niet veel rijker van 
geworden.

Ton van de Put
tilton@familievandeput.nl  

 Bedspiraal in ruil voor gratis � lms kijken    
Met plezier las ik in het vorige nummer van De Oud-Rotterdammer het smakelijke verhaaltje over 
die peukenraper, waardoor er bij mij gelijk een aantal herinneringen naar boven borrelden. Ik was 
ook een straatschoffie dat allerlei interessante zaken op straat vond. Maar wel met een ander doel, 
al hielp ik daarmee ook de straten schoon te houden.

De Rotterdamse fotograaf Bart 
Hofmeester was beroemd vanwege 
zijn luchtfoto’s van Nederland. 
Op vliegveld Zestienhoven steeg 
hij regelmatig op om foto’s van 
Rotterdam en omstreken te maken. 
Zo legde hij de wederopbouw van 
de stad en de ontwikkeling van 
de Rijnmond vast. Uit honderd-
duizenden negatieven werd een 
fraai fotoboek samengesteld. In 
Museum Rotterdam was in het 
voorjaar van 2021 een foto-ex-
positie gepland van het werk van 
Bart Hofmeester en zijn bedrijf 
AeroCamera. Het museum is 
echter gesloten. In De Oud-Rotter-
dammer publiceren we in samen-
werking met Watermerk BV foto’s 
uit het boek ‘Rotterdam vanuit de 
wolken’, waarvan inmiddels de 2e 
druk is verschenen. Telkens met de 
vraag of u, als lezers, nog iets kunt 
toevoegen aan de beschrijving van 
de foto. Een herinnering, een anek-
dote of wetenswaardigheid.  

 Foto van het gebied Beursplein, Hoogstraat en Korte Hoogstraat met nieuwe winkels HEMA, Vroom & Dreesmann, Kattenburg, C & A, Peek en Kloppenburg 
en Gerzon. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Aero-photo Nederland A3084, 16 oktober 1953 Collectie Bart Hofmeester   

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Rin Tin Tin kijken in ruil voor metaal inzamelen.   
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‘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

 

 
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 

Het Erasmus MC Sophia 
Kinderziekenhuis heeft 
jouw steun hard nodig

Het Erasmus MC Sophia is het grootste acade-
mische kinderziekenhuis van Nederland met 
alle specialistische kennis in huis om complexe 
aandoeningen bij kinderen te behandelen en 
kinderen de beste zorg te bieden.

De Stichting Vrienden van het Sophia is de fond-
senwervende organisatie voor Erasmus MC Sophia 
Kinderziekenhuis die samen met haar donateurs 
belangrijke projecten op het gebied van nieuwe 
behandelingen, innovatie en welzijn stimuleert om 
zo de beste zorg voor zieke kinderen te kunnen 
realiseren.

Geïnspireerd door haar kleindochter heeft de 
vermaarde beeldend kunstenaar Corry Ammerlaan 
speciaal voor het Sophia Kinderziekenhuis een 
levendig en eigentijds Sophietje ontworpen. Dit in 
bronslegering vervaardigde sculptuur van een kind 
met vlechtjes die alle kanten uitdansen, met 
in haar armen geklemd een ‘hart van goud’ dat 
symbool staat voor de hartelijke zorg van het 
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Een hart-
verwarmend geschenk waarvan een deel van de 
opbrengst ten goede komt aan wetenschappelijk 
onderzoek in kindergeneeskunde en projecten 
om het verblijf van kinderen in het ziekenhuis zo 
aangenaam mogelijk te maken.

Het fraaie verbronsde beeldje (16 cm) is te 
bestellen via www.artihove.nl. Prijs: € 50,- per stuk.
Via de hieronder vermelde iDEAL QR-code kan 
gemakkelijk via je eigen bank worden betaald.
Het bestelde exemplaar wordt in een geschenkver-
pakking afgeleverd. Exclusief € 3,75 verzendkosten 
binnen Nederland.

Mede namens Stichting 
Vrienden van het Sophia 
hartelijk dank.

Publicatie

“Het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis heeft jouw steun hard nodig”

Noot voor de redactie:
Namens Sophia Kinderziekenhuis verzoeken wij de redactie om door middel van free publicity aandacht te 
schenken aan deze publieksactie van de Stichting Vrienden van het Sophia, waarbij het de doelstelling van het 
Sophia is om zoveel mogelijk sculpturen te kunnen verkopen.

Graag vernemen wij over uw support bij deze blijvende herinnering aan de giften van donateurs voor het Eras-
mus MC Sophia Kinderziekenhuis.

Ton Lindeman
tlindeman@artihove.nl
www.artihove.nl
+31 (0) 6 51236084
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kinderziekenhuis van Nederland met alle specialistische 
kennis in huis om complexe aandoeningen bij kinderen 
te behandelen en kinderen de beste zorg te bieden.

De Stichting Vrienden van het Sophia is de fondsenwervende 
organisatie voor Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis die 
samen met haar donateurs belangrijke projecten op het gebied 
van nieuwe behandelingen, innovatie en welzijn stimuleert om
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beeldend kunstenaar Corry Ammerlaan speciaal voor het 
Sophia Kinderziekenhuis een levendig en eigentijds Sophietje ontworpen. Dit 
in bronslegering vervaardigde sculptuur van een kind met vlechtjes die alle 
kanten uitdansen, met in haar armen geklemd een ‘hart van goud’ dat
symbool staat voor de hartelijke zorg van het Erasmus MC Sophia Kinder-
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naam mogelijk te maken.
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Zo gunnen we spullen een 
tweede leven.

Bel voor een kijkafspraak of  
voor meer info over onze  
inboedelservice met:  
(010) 303 87 42. 

Het Goed kringloopwarenhuis
Rotterdam;  
Centrum, Charlois, Hoogvliet
hetgoed.nl

kringloopwarenhuis

Een ruimte of compleet  
huis leeghalen?
Wij helpen je graag.

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.

De OudDe Oud
Wij zoeken een student met

HBO/WO Stage- of afstudeeropdracht   
Richting sales/marketing

De Oud-Rotterdammer is een veertiendaagse uitgave, die 
zich voornamelijk richt op de vijftigplusser en wordt uitge-
geven door Uitgeverij De Oude Stad bv.
De Oud-Rotterdammer mag zich al sinds de start in 2005 
verheugen in een enorme populariteit onder de lezers en 
een groot aantal zeer trouwe adverteerders. 
Naast de papieren uitgave gaat ook bij ons het digitale 
aspect een steeds voornamere rol spelen.

Interesse
Bel voor meer informatie:  Tel 0180-820270
Reacties per brief kunt u sturen naar Uitgeverij De Oude 
Stad bv, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel 
of per mail naar administratie@deoudrotterdammer.nl



Als leerling (tegenwoordig student) aan 
de Kweekschool (tegenwoordig PABO) 
voor jongens Thomas More aan de Jan 
Kruijfstraat, kreeg ik van de directeur 
allerlei opdrachten. Deze opdrachten 
kreeg ik vermoedelijk doordat ik van 
een openbare mulo op deze katho-
lieke kweekschool was gekomen. 
Waarschijnlijk was mijn gedrag niet 
katholiek genoeg. Daarbij was ik wel 
eens afwezig, omdat ik als lid van de 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstu-
die (NJN) erg veel tijd voor planten en 
dieren nodig had.
De directeur kon geen hoogte van me 
krijgen en gaf me af en toe een klusje, 
dat niet met onderwijs te maken had. 
Zo werd ik een keer, toen een ruitje van 
een deur kapot was, er op uit gestuurd 
om een ruitje en stopverf te kopen 
en de kapotte ruit te herstellen. Mijn 
moeder vond het maar niets en zei dat 
ik op school zat om te leren en niet om 
glazenier te worden!

Kaarten controleren
Zo kreeg ik ook eens een opdracht om 
tijdens een priesterwijding in de kathe-
draal te controleren of alle bezoekers 
een toegangsbewijs hadden om de 
wijding bij te wonen. Zo stond ik op 
zondag in mijn nette pak bij een van de 
ingangen van de kathedraal toegangs-
kaarten te controleren. Het was erg 
druk. De meeste mensen kwamen van 
buiten Rotterdam, keurig gekleed om de 
wijding van familieleden bij te wonen. 
De kerk raakte aardig vol toen een 
mijnheer zonder kaartje probeerde voor 
te dringen. Toen ik hem tegen hield en 
om zijn toegangsbewijs vroeg, keek 
hij me aan en deed zijn lange jas open, 
zodat ik zag dat hij priesterkleren aan 
had. Hij stelde zich voor als de bisschop 
van Rotterdam. De volgende maandag 
werd ik bij de directeur geroepen, die 
me vroeg of ik de bisschop werkelijk 
niet herkend had en hoe ik de wijding 
vond. Ik moest hem bekennen dat ik 
geen toegangsbewijs had, dat de kerk 

stampvol was en dat ik die zondagmid-
dag een excursie in het Kralingse bos 
moest leiden.
De directeur dacht me nu beter te ken-

nen. Het jaar erop werd mij gevraagd of 
ik een uur per week biologieles wilde 
geven aan mijn eigen klasgenoten. De 
leraar geschiedenis moest dat uur geven, 
maar zag erg op tegen dit vak. In die tijd 
waren de meeste leraren op kweekscho-
len onderwijzers, die na een studie om 
hoofd van een lagere school te worden 
allerlei aktes haalden om hogerop te 
komen.

Plantenexcursie
Wekelijks stond ik voor de klas om mijn 

goed voorbereide lessen te geven. De 
leraar zat achter in de klas een sigaar 
rokend aantekeningen te maken om de 
stof in een parallelklas door te geven. 

Dit zou tegenwoordig niet meer kunnen. 
Roken in de klas. Bovendien zou men 
nu vragen ”Wat schuift het?”
Zo sprak deze leraar ook een keer met 
de klas af dat ze zich op een middag 
aan de Kralingse Plas moesten melden 
voor een plantenexcursie. Aan het eind 
van de middag zou hij komen kijken 
wat ze geleerd hadden. Het was warm 
weer en de meeste leerlingen hadden 
hun zwembroek bij zich en gingen 
zwemmen. Na het zwemmen vertelde ik 
iets over planten en bloemen en toen we 

in de verte onze leraar op de fiets zagen 
aankomen, gaf ik iedere leerling een 
bloem of een plant met de naam, die ze 
moesten onthouden. De leraar was zeer 
tevreden.

Garnalenschuit
Uiteindelijk had ik toch een speciale po-
sitie op Thomas More gekregen. Toen ik 
een keer in een Pinksterweekend met de 
NJN op Goeree was en met een groep 
op een garnalenschuit mee voer, brak 
er een storm uit en kon de boot niet de 
haven in. De volgende dag zou ik zeer 
vroeg met de fiets naar Rotterdam rijden 
om op tijd op school te kunnen zijn. 
Uiteindelijk kwam ik te laat op school. 
Een leraar sprak me daar op aan. Toen 
ik echter zei dat ik niet twee uur, maar 
twee dagen en twee uur te laat was, 
werd ik naar huis gestuurd met de me-
dedeling dat ik wel zou horen wanneer 
ik weer terug mocht komen. Toen mijn 
moeder merkte dat ik mijn excursiekle-
ding aan deed en mijn rugzak aan het 
pakken was, belde ze de directeur op dat 
ik op het punt stond weer naar Goeree 
te vertrekken. De directeur zei letterlijk: 
“Mevrouw Heij, stuur Kees voor straf 
maar weer naar school.”

Terug op oude school
Ik werd onderwijzer. Na een jaartje kon 
ik vervroegd uit militaire dienst om 
in Rotterdam het onderwijzerstekort 
te helpen oplossen. In mijn vrije tijd 
studeerde ik biologie in Utrecht. Tijdens 
deze studie kreeg ik de kans leraar te 
worden op de Katholieke jongens Pabo 
Thomas More of de meisjes PABO 
Lucia, beide in Rotterdam. Ik koos voor 
Lucia, wat me leuker leek dan mijn 
oude school Thomas More, waar de 
meeste leraren nog aanwezig waren. 
Na een aantal jaren fuseerde Lucia met 
Thomas More en kwam ik uiteindelijk 
toch weer op mijn oude school terecht.

Kees Heij
c.j.heij@hetnet.nl

Bioloog herkende bisschop niet
Bij het lezen van het verhaal van 
Wim van der Klein in De Oud-Rot-
terdammer van 6 april 2021 over 
de kathedraal aan de Westzeedijk 
herinnerde ik me een ervaring, die 
ik in 1959 in deze kathedraal had.
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Het team van mijn eerste lagere school aan de Mare in Tuindorp. Kees Heij met baard.

Tweede klas kweekschool Thomas More. Ik ben jarig.

C.J. Heij

Gouvernestraat en 
daarna

Hierbij wil ik reageren op 
De Oud-Rotterdammer 
van 9 maart. Wat leuk dat 
er iets in stond over mijn 
Gouvernestraat waar 
ik in 1945 geboren ben. 
Wij woonden op num-
mer 150b, vooraan bij de 
Nieuwe Binnenweg.

Naast ons was een poortdoor-
gang, waar ook weer huizen 
stonden. Er woonde ook een 
schillenboer die een kar had met 
z’n hond eronder om de kar te 
trekken. Zo zielig.
De Leggende Hen was om de 
hoek en bij de bakker konden we 
zaterdagavond voor weinig ge-
bak kopen dat over was. De Gou-
vernestraat was een straat waar 
altijd drukte was. Tegenover ons 
zat een waterstoker. Die verkocht 
ook warm water voor de was. 
Daarnaast was een uitgaansge-
bouw dat ‘Ons Huis’ heette. Ook 
nog een bioscoop, ‘t Venster.
Achter in de straat was een fa-
briek, die grote staven ijs maakte 
en niet te vergeten Odeon, waar 
Bep van Klaveren bokste. En als 
klap op de vuurpijl hadden we de 
Reus van Rotterdam.
Toen ik 12 jaar was, gingen we 
verhuizen naar de Da Costastraat 
47e in Spangen. Dat was wel 
even wennen. Weinig te doen. 
We konden spelen in de Spaanse 
Polder en kijken bij de fabriek 
van Van Nelle. Boodschappen 
doen op de hoek bij Van Veen en 
Vreugdenhil.
Ik ging naar de huishoudschool 
in de Graaf Florisstraat en 
daarna ben ik kapster geworden 
bij kapsalon De Graaf op de 
Heemraadsingel. ‘s Maandags 
vrij, dus lekker winkelen met 
m’n moeder in de stad. Naar Van 
Vorst schoenen en Ter Meulen 
(lekker wat drinken), kijken bij 
H.H. de Klerk en De Bijenkorf. 
Alle tijd, want m’n vader zat bij 
de marine, dus was veel varen.
Toen ik ging trouwen, hebben 
we een feest gegeven bij Alhena. 
Ik ging met m’n man in Utrecht 
wonen en sinds 1971 wonen 
wij met onze twee kinderen en 
aanhang in een dorp, in Waarder. 
Het is wel wat anders. Ik zeg 
altijd ‘ik ben en blijf een stadse’, 
dus ga ik nog veel naar Woerden.
Misschien zijn er nog oud-Rot-
terdammers die met mij op de 
lagere school hebben gezeten? Ik 
zat op de Waalse school.

R. Hielkema-Rouwenhorst
B.Hielkema@caiway.nl

Vogelexcursie op de opspuitterreinen in zuid. Foto: Flip Hallema
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over “We gaan naar de stad” als men 
ging winkelen of wat dan ook ging 
doen op de rechter Maasoever. De 
kerken en scholen op zuid waren 
toen sinds kort ook afgestemd op de 
katholieke bevolkingsgroep, daar waar 
voorheen het christelijk geloof domi-
neerde. De komst van de migranten 
uit Brabant en Zeeland was sterk be-
palend voor de bevolkingsaanwas op 
zuid, waar de nieuwe arbeiderswijken 
waren verrezen. De nieuwe havens en 
de bijbehorende werkgelegenheid had-
den een enorme aantrekkingskracht 
op de genoemde minderbedeelden die 
van elders kwamen. 

Nieuwe industrie
Nederland werd in die tijd nog altijd 
betiteld als een land van landbouw, 
visserij en veeteelt, waar de industri-
alisatie heel langzaam van de grond 
kwam. Ja, wij in Rotterdam met de 
goederendoorvoer, de diverse grote 
scheepswerven, fabrieken enzovoorts., 
hadden toch een vrij ruime beroeps-
keuze. Limburg had zijn kolenmijnen, 
Twente de textiel, Noord-Brabant 
schoenen, sigaren en Philips.
Veel van die industrie is inmiddels 
verdwenen naar de zogenaamde. lage 
lonenlanden en nieuwe producten 
hebben de plaats ingenomen van het 
vroegere zo arbeidsintensieve werk. 
De olie- en de chemische industrie is 
zo’n nieuwe industrie.

De industriële ontwikkeling is vooral 
na de oorlog enorm gestimuleerd en 

toegenomen en men had op een zeker 
moment een tekort aan arbeidskrach-
ten. Men ging ze toen maar werven in 
de voor ons verre en vreemde landen, 
zoals Spanje, Joegoslavië, Turkije, Ita-
lië en ook Portugal. De Marokkanen 
kwamen wat later. De “gastarbeiders” 
was een veel gebruikte term en die 
had bij de doorsneeburger geen beste 
klank.

Maar velen hebben zich toch geves-
tigd in ons land en de meesten van hun 
hier geboren kinderen hebben zich 
correct aangepast aan de Nederlandse 
leefgewoonten, hoewel zij de afkomst 
van hun buitenlandse ouders voor 
altijd met zich meedragen.
Wat ook zijn intrede deed door hun af-

komst was de religie uit hun land van 
herkomst, het geloof in Allah en de 
Koran. En zo maakten vele kerken in 
ons land plaats voor de moskee, waar 
de islam het voor ons vrij onbekende 
geloof is gebleven. Hoe de groei van 
het een en ander zich verder ontwik-
kelt is nog vrij onvoorspelbaar.

Digitale tijdperk
Wat wij als ouderen wel kunnen, is 
terugblikken en constateren dat het 
stoomtijdperk verdwenen is. Wij 
hebben de komst van elektriciteit en 
de elektromotor ervaren. Het kunnen 
bezitten door Jan met de pet van ons 
troeteldiertje de auto en als klap op de 
vuurpijl: de komst en toepassing over 
de gehele wereld van het nog lang niet 

voltooide digitale tijdperk. Zoals in 
het door mij in de aanhef genoemde 
dorp Charlois vaak voor waarheid 
verkondigde gezegde “De Heere geeft 
en de Heere neemt”, zegt de bekende 
fi losoof uit Amsterdam, geboren in ’t 
Betondorp, terecht: “Ieder voordeel 
heb zijn nadeel”, wie het weet mag het 
zeggen.
Wat wij ouderen wel ervaren als 
realiteit is de toename van de ma-
terialistische welvaart. Afstanden 
zijn overbrugbaar door middel van 
de reismogelijkheden nu ten opzicht 
van vroeger. Stapvoets, paard, rijtuig 
en vaartuig toen en nu trein, auto en 
vliegtuig, wat een ontwikkeling. Al 
zijn rollator en de scootmobiel niet 
weg te denken bij ons bestaan op deez’ 

aard. Het is natuurlijk wel zo dat het 
verplaatsen van mensen op zoek naar 
betere omstandigheden onrustbarende 
vormen aanneemt.

Maar zoals mij opoe zaliger al zei: 
“Het zal mijn tijd wel duren, jochie.” 
Ja, ik heb opoe nog gekend, al was 
ik nog een jongen toen zij haar ogen 
sloot. Zij had immer zo’n wit kanten 
kapje op haar hoofd en twee zgn. gou-
den krullen opzij van haar slapen.

Het is maar om een indruk te geven 
via dit beeld naar de leefomstandighe-
den nu en dat alles in een tijdspanne 
van ruim tachtig jaren.

Jan van ‘t Hof  

 Ook aan de ‘boerenzij’ veranderde veel   
Ik ben geboren te Charlois in 
1928, een dorp geannexeerd 
door Rotterdam in 1895. Maar 
wat was het daar nog dorps, 
zo rond de jaren dertig van de 
vorige eeuw. De Rotterdam-
mers van de rechter Maas-
oever spraken dan ook wat 
minachtend over die van zuid, 
het Overmaasse of zelfs de 
boerenzij.

En op de linker Maasoever wonend 
was het heel normaal als men sprak 

  Bouw “Rotterdam” bij de Rotterdamse Droogdog mij (RDM) in Rotterdam, maart 1958 (foto Anefo/Nationaal Archief)   

Voor nieuwtjes en leuke weetjes 
volg ons ook op Facebook

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

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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op gereageerd. Door de publicatie 
in De Oud-Rotterdammer heb ik 
zwart op wit het bewijs van mijn 
gelijk. Mag ik het artikel overne-
men in onze dorpskrant Fendert 
Lokaal?’’ Natuurlijk mag dat Ger, 
wel graag een exemplaar toezenden 
waarin het staat afgedrukt.

Paard en wagen
Fred van den Bogaard (fbgrd@
zeelandnet.nl) reageerde op de op-
roep voor gegevens van brood- en 
melkbezorgers, die tientallen jaren 
actief zijn geweest in Rotterdam en 
omgeving. “Ik heb in Rotterdam op 
de Hogere School voor Scheeps-
werktuigkundigen een gedegen 
opleiding genoten. Van augustus 
1966 tot de zomer van 1968 reed 
ik op de fiets van het Centraal 
Station naar de Willem Buyte-
wechstraat heen en terug, want ik 
woonde toen in Leiden. Met enige 
regelmaat zag ik in het centrum 
een paard en wagen rijden. Ik kan 
mij niet meer herinneren of dat een 
melkboer of een bakker was. Maar 

het was in die tijd toch ook wel een 
bijzonder gezicht in het centrum 
van Rotterdam zo’n combinatie 
tussen het toen toch ook al drukke 
autoverkeer, trams en bussen door 
te zien schuiven. Ik ben benieuwd 
of iemand hier meer van weet en of 
er nog meer mensen zijn die zich 
dit herinneren. En misschien weten 
wie de wagenmenner was. Succes 
met de goed leesbare artikelen in 
De Oud-Rotterdammer.’’

Riederlaan
In mijn jeugd was de Riederlaan 
een heerlijke en goede woon- en 
winkelstraat. Lekker breed, leuke 
gevels en een breed scala aan 
winkels. Als ik op speurtocht was 

naar het onbekende, liep ik graag 
door deze verbindingsstraat – met 
veel zijstraten – tussen de Rand-
weg en West-Varkenoordseweg. 
De voorlaatste zijstraat was de 
Donkerslootstraat, ook zo’n mooie 
woonstraat met veel portieken. Die 
gebruikten de bewoners onder meer 
om hun bak met schillen en/of oud 
brood een plek te geven. Later op 
de dag kwam een schillenboer de 
inhoud ophalen. Aan het eind van 
de route werd de lading gelost bij 
een schillenboot in de hoek van de 
Maashaven bij de Bananenstraat 
en de houten hulppost van de 
GG&GD. Zeker twintig ophalers 
van Zuid kwamen daar dagelijks 
opgehaald voedselafval inleveren. 

Het rook er bepaald niet lekker. 
De zakken met schillen en brood 
werden naar boeren in Brabant en 
de Zeeuwse eilanden gevaren, die 
het afval als extraatje trakteerden 
aan hun veestapel. Soms vergat 
moeder de vrouw het schillenmesje 
uit de afvalbak te vissen. De oplet-
tende schillenboer haalde het uit de 
restanten. Er waren altijd wel huis-
vrouwen die aan zijn kar kwamen 
vragen of hij een mesje te koop 
had. Dat leverde hem een zilveren 
duppie op per mesje, tien centen.

Wijkorgaan
Op nummer 35 in de Riederlaan 
had kapper Jan van Saus zijn heren-
salon. Het kon er erg druk zijn. Dat 
kwam door de voetballerij. Jan was 
secretaris van voetbalvereniging 
Hillesluis en penningmeester van 
het erkend voorlopig wijkorgaan 
Hillesluis. Ik stond aan de wieg van 
deze bewonersclub en heb eraan 
bijgedragen dat het orgaan na een 
verblijf in een oud C70-paviljoen 
op de Polderlaan kon verhuizen 
naar een ruimte in winkelpassage 
Colosseum aan de Beijerlandsel-
aan. Ook schreef ik over protesten 
tegen het rangeerterrein West-IJs-
selmonde, dat later verhuisde naar 
de Kijfhoek bij Zwijndrecht. Later 
kwam op de plek van rangerende 
treinen en wagons met gevaarlijke 
stoffen een wijkpark en de Colos-
seumweg.

Speeltuinen
De Donkerslootstraat was in mijn 
jonge jaren favoriet omdat er twee 
speeltuinen waren: St.-Odilia naast 
het stadionviaduct en Hillesluis aan 
de Donkerslootstraat. Ik speelde 
er graag. Het clubgebouw van St.-
Odilia was beginjaren zeventig de 
protestlocatie tegen het rangeerter-
rein van de Nederlandse Spoorwe-
gen. Sander Mosterd en Cees Rijke 
waren de buurmannen die de wijk 
wakker schudden voor de gevaren 
langs hun woningen. Na die eerste 
protestbijeenkomst volgden er meer 
en werden meer zaken aan de kaak 
gesteld, die bewoners een doorn in 
het oog waren.

(Reacties reinwol@outlook.com)

Ger Laheij (delevensgenieter47@live.nl), een geboren en getogen Rotterdammer, woont al 
een halve eeuw in Fijnaart in Noord-Brabant en behoort tot de grote en trouwe schare natio-
nale en mondiale lezers van De Oud-Rotterdammer. Hij was jarenlang begaan met het carna-
val in Rotterdam en stortte zich in menige polonaise van de Keilebijters en de Grote Lupardi. 
Ger was zeer verguld met het artikel over ruim honderd jaar carnaval in zijn geboortestad, 
zes weken geleden in De Oud-Rotterdammer.

“Hiermee kan ik eindelijk mijn 
huidige woonomgeving bewijzen 
dat langs de Nieuwe Maas ook op 
grootse wijze het feest van de leut en 
gein werd gevierd. Als ik dat in de 
Fijnaartse carnavalswereld onder de 
aandacht bracht, werd er wat honend 

Bevrijdingsfeest in de Rieder-
laan in 1945. Foto’s verzameling 

Rein Wolters

Paard in 
druk stadsgewoel

In de Riederlaan kwam een vrouwelijke melkboer aan de deur

Een vrouwelijke schillenophaler was actief in de Riederlaan. Wie weet bijzonderheden?

Tweede woningnood
Ja, woningnood, dat is een pro-
bleem van deze tijd, voor jong en 
oud. Starters kunnen niet aan een 
woning komen, of het nu om ko-
pen of huren gaat. Oude mensen, 
die problemen krijgen in hun wo-
ning met trap lopen of met te veel 
onderhoud, kunnen bijna nergens 
terecht.

In feite wordt de generatie die net voor, in 
of net na de oorlog is geboren voor de twee-
de keer geconfronteerd met woningnood. 
Toen wij, zeventigers en tachtigers, in de 
jaren vijftig en zestig wilden trouwen en het 
huis van onze ouders wilden verlaten, was 
het ook schier onmogelijk aan een huur- of 
koopwoning te komen. Voor een koopwo-
ning had deze generatie vaak niet voldoende 
geld en voor een huurwoning had je een 
huurmachtiging nodig om een woonvergun-
ning te verkrijgen en om eraan te komen 
moest je samen omstreeks zestig jaar zijn 
en/of anderhalf kind hebben. In die tijd ging 
men dan vaak inwonen, bij de ouders of 
bij een vreemde. Zo hebben wij vier en een 
half jaar ingewoond in de Zaagmolenstraat, 
alvorens we met een zoontje van twee jaar 
en een tweede kindje op komst, onze eerste 
huurflat kregen. En dat nog wel door een ge-
lukkig toeval. Men sprak toen nog niet over 
starterswoningen, een mooi woord voor je 
eerste zelfstandige onderkomen. Wij hebben 
circa acht jaar op het Noordereiland in een 
flat gewoond, eerst in een driekamer- en 
later in een vierkamerflat. Dit waren trap-
penhuisflats van vier lagen, zonder lift. Wij 
woonden beneden en twee verdiepingen ho-
ger woonde de familie Spruit, met een zoon 
en een dochter. Van hen hebben wij onze 
eerste kampeerspullen kunnen overnemen. 
Zij waren echte kampeerders en dat zijn wij 
toen ook geworden. Het toeval wil dat de 
zoon Jos, met zijn vrouw Marian, nu net als 
wij in Papendrecht woont. Dat is af en toe 
even een gezellig kletspraatje.
Momenteel zit deze generatie, die voor 
een groot deel een behaaglijke eigen of 
huurwoning bewoont, maar bij het stijgen 
van de leeftijd toch uitkijkt naar een meer 
levensloopbestendige woongelegenheid, 
met het probleem dat ze niet kunnen verhui-
zen naar een betaalbaar appartement of een 
kleinere woning met zorgmogelijkheden. 
Om over de bejaardenhuizen maar niet te 
spreken. Onze overheid heeft, zonder goed 
na te denken over de toekomstige behoefte 
van de steeds groter wordende groep oude-
ren aan dit soort voorzieningen, alles maar 
afgebroken of opgeheven. Nu zitten we 
met de gebakken peren. Hierdoor is het ook 
niet mogelijk meer plaats te scheppen voor 
jonge gezinnen. Op deze manier zit ‘onze 
generatie’ dus in een tweede woningnood. 
Het is daarom te hopen dat de partijen die 
het in de toekomst in de samen te stellen re-
gering voor het zeggen krijgen, dit probleem 
eens stevig zullen aanpakken. Het ziet er 
anders naar uit dat wij als ouderen, net als 
vroeger bij onze ouders , nu moeten gaan 
‘inwonen’ bij onze kinderen. En dát lijkt ons 
niet de bedoeling.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl
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Herenmodezaken
Waar is de tijd gebleven dat Rotter-
dam over een groot aantal bekende 
herenmodezaken beschikte. Uit een 
ver verleden spreek ik over Esders, 
waarover De Oud-Rotterdammer al 
eens melding maakte. Maar er waren 
ook de bekende zaken als Kreymborg, 
Berrevoets en Peek en Cloppenburg. 
En natuurlijk Coster, voor vader en 
zoon. ‘Voor de gewone man’, zei 
men altijd. Met een horloge cadeau 
bij aanschaf. van een kostuum. Alles 
verleden tijd.
Ik weet uit mijn jeugdjaren dat mijn 
zus, vijf jaren ouder, de opdracht 
kreeg voor mij een pak of een overjas 
te gaan kopen. Ik keek bij de onafzien-
bare rijen met kostuums en wist wel 
wat ik wilde, maar had niet op zus 
gerekend, die natuurlijk ook naar de 
prijs keek. “Nee joh, veel te duur, zoek 
maar wat anders.” Haar wil was wet 
en ik had me er maar naar te schikken. 
Nu was het ook nog zo, dat er een he-
renkledinggroothandel bestond, Schef-
fer, op de tweede of derde verdieping 
van het groothandelsgebouw. Die 
leverde aan zaken in de omtrek van 
Rotterdam, zoals in Bleiswijk. Hoe het 
zo is gekomen dat er ook particulier 
kon worden gekocht ben ik helaas 
vergeten, maar wel dat daar ook wel 
kleding werd aangeschaft voor beide 
broers en mezelf.
Ja, de tijden zijn veranderd. Het is er 
gewoon niet meer. Natuurlijk zijn er 
later wel herenmodemagazijnen bijge-
komen. Maar toch hadden die niet de 
allure die de door mij genoemde zaken 
uitstraalden. En dan natuurlijk de prijs 
maar vergeten. Die is inmiddels wel 
vier keer over de kop gegaan.

Jan Dammes
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

De meisjes- en dameskapper
Na het lezen van het verhaal in De 
Oud-Rotterdammer van 9 maart over 

de kapper die jongens knipte, nu een 
verhaal over meisjes. Want ook bij 
meisjes en dames was het altijd een 
groot avontuur. Gelukkig ging het 
meestal goed bij zo’n ukkepuk. De 
ponnie moest recht afgeknipt worden, 
maar oeps, dat ging weleens mis: te 
kort of te scheef helaas. Maar het 
groeide wel weer aan, al kon dat een 
aardig tijdje duren. Nou ging het bij 
mij gelukkig altijd goed. Een grote 
strik in mijn haar en klaar was ik.
De jaren gaan voorbij; je wordt tiener 
en het wordt tijd voor de dameskap-
per. Ook dat viel mee (makkelijk 
haar, zei de kapper). Ik ging met een 
vriendinnetje op dansles bij De Klerk 
en ja, dan had je ook een balavond. Op 
naar de kapper. We gingen op advies 
naar een kapper op de Mathenes-
serweg. Ik weet zijn naam niet, maar 
hij liep altijd in een witte overall, 
dus kon niet missen. Het was echt 

een binnenkomer. Ik kon er niets aan 
doen, maar kreeg ter plekke de slappe 
lach. Het eerste wat we zagen was een 
kapotte stoel plus spiegel. Maar toen 
we verder liepen, waar ons haar werd 
gewassen (er was een heel lange goot-
steen die meer op een paardendrink-
bak leek), op naar het kapgedeelte. 
Ons haar werd gedaan naar de laatste 
mode: hoog getoupeerd. Nou, toen we 
buiten kwamen, gingen we nog net 
niet de lucht in. We hebben de rest van 
de tijd met een sjaaltje op gelopen om 
het een beetje in een kleiner model 
te krijgen, want wassen ging niet. 
Dan kwamen we in tijdnood. Maar 
eind goed, al goed. We hadden een 
superavond en een herinnering aan 
een bijzonder kappersavontuur.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com

Noordereiland 10 mei 1940
Als nu 86-jarige heb ik er behoefte 
aan ook te reageren. Op 10 mei 1940 
woonde ik als vijfjarige met mijn ou-
ders en broertjes van twee jaar precies 
op de hoek aan de Van der Takstraat, 
pal tegenover de Koninginnebrug op 
de tweede etage.
Mijn vader, die later onderwijzer werd 
op de Sint Franciscusschool en de bij-
naam ‘de kale’ had, was gemobiliseerd 
en vocht voor zijn leven bij de Dordtse 
brug. Met mijn moeder en broertje be-
leefde ik in de vroege morgen van die 
tiende mei vreselijke angstige uren en, 
naar later zou blijken, onvergetelijke 
dagen. Nu nog. Nog steeds zie ik mij 
als kleuter voor het raam staan en zie 
ik een soldaat, kruipend over de afrit 
van genoemde brug. Dagen later wist 
mijn grootvader, wonend juist aan de 
overkant, ons op te halen. Weer wat 
later kregen we onderdak bij een oom 

en tante, wonend in de Laurierstraat, 
tegenover het bedrijf waar mijn oom 
werkte, WELCA geheten. We sliepen 
daar in een lascel. Na dagen ging het 
gerucht, dat wij van het Noordereiland 
af mochten. Met op de achtergrond 
een brandende Statendam stonden 
we in het donker in een lange rij 
tevergeefs te wachten. Een dag of mis-
schien later vertrokken we naar Zuid. 
Op de Beijerlandselaan 32a kregen we 
een etagewoning boven een zaak waar 
mijn moeder al voor het uitbreken van 
de oorlog onze kinderkleding kocht. 
Vijf, veelal angstige en zeker geen 
leuke kinderjaren zouden volgen. 
Jaren waarin ik heb leren incasseren. 
Fysiek en geestelijk. En waaraan ik 
steeds moet terugdenken bij het zien 
van die verschrikkelijke oorlogsbeel-
den op de televisie.

J.A. van Lieshout
Niels Bohrplaats 217
3068 JK Rotterdam

Vergeetachtig
Nu is er weer een naam waar ik 
niet op kan komen. Een vroegere 
geschiedenisleraar in Rotterdam. 
Hij gaf les op de Beukelsdijk op het 
Franciscuscollege. En ook in de Aert 
van Nesstraat bij Sint Lucia, aan 
toekomstige hoofdonderwijzers. Ik 
kan zijn gezicht uittekenen. En ik zie 
nog voor me wat hij op het schoolbord 
schreef: ‘De Ondergang van Ninive’. 
Donderend stortten die hoge muren in 
elkaar. Ongelooflijk. Overweldigend. 
En dan klom hij op zijn stoel achter 
de hoge lessenaar en vertelde over de 
hangende tuinen van Semiramis: “De 
Godin die trouwde met een mens, wel 
een koning natuurlijk”, zei de kleine 
docent en in de tram naar huis zat 
ik nog aan die wonderlijke dame te 
denken en op de Coolsingel keek ik of 
ons stadhuis er nog wel stond.

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

Steeds Hooger

Er dreigt weer een ‘Rotterdams 
Monument’ te verdwijnen. 
Tenminste, als wethouder Sven 
de Langen zijn zin krijgt. Voor 
voetbalclub Steeds Hooger, 
opgericht 10 mei 1907, schijnt 
geen plaats meer te zijn. Het 
is fuseren met Leonidas, dan 
wel ophouden met voortbe-
staan. Dat mag eigenlijk niet 
gebeuren. Als mijn vader en 
zeker zijn broer, mijn ome Jan 
van Schaik, dit nog zouden 
meemaken. Echte Steeds Hooger-mensen. En zo zijn er 
nog velen, denk ik. Dus zeker voor die getrouwen deze oproep om naar de site van Steeds Hooger te gaan en de petitie te 
ondertekenen.
Ik heb zelf mijn hele jeugd bij RFC gevoetbald. Ook zo’n geweldige club, die al verdwenen is. Dus laten we niet te ge-
makkelijk alles maar wegstrepen. Op bijgevoegde foto uit de jaren dertig zit mijn vader op de voorste rij als tweede van 
rechts achter het kampioensbordje. Ik heb nog meer foto’s uit die periode. Dat waren betere tijden voor de club.

Dus kom op, geef Steeds Hooger bestaansrecht.

Charles van Schaik
cjvanschaik@ziggo.nl
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. schelden en tieren; 7. plaats in Noord-Holland; 12. op grote afstand; 13. dierentuin in Amsterdam; 14. dochter van Cadmus; 
15. maanstand (afk.); 17. roem of eer; 19. leesmiddel; 21. laatstleden (afk.); 22. boomsoort; 24. hulpdienst; 27. reuzenslang; 
28. openbaar vervoermiddel; 30. oud Chinees leider; 31. Europeaan; 32. uitroep van schildwacht; 33. glazen visbakje; 35. 
insect; 37. watervogel; 38. uitvinder van de gloeilamp; 41. hoogste punt van een huis; 42. Noorse strijder; 44. vangwerktuig; 
46. steekwapen; 47. drietal; 48. luchtklep van een fietsband; 49. delfstof; 50. niet schoon; 52. groentesoort; 54. zwakbegaafd; 
56. beschonken; 58. treiteren en pesten; 61. opstootje; 62. niet slagen; 64. pasvorm; 65. lage rugpijn; 67. geneesmiddel; 68. 
boomsoort; 70. glasruit; 72. muzieknoot; 73. invulbiljet; 76. sneeuwschaats; 77. oude lengtemaat; 78. geparachuteerde sol-
daat; 79. gewicht; 81. stuurboord (afk.); 82. vurig strijdpaard; 83. deel van een trap; 84. ontkenning; 86. onderzeese bom; 87. 
naaktloperij.

Verticaal
1. plaats in Italië; 2. openbaar vervoer (afk.); 3. lidwoord; 4. schaaldier; 5. vals of nep; 6. woonplaats; 7. dier op de noordpool; 
8. melkklier; 9. deel van een vis fuik; 10. muzieknoot; 11. onachtzaam en laks; 16. Russisch ruimtestation; 18. ledemaat; 20. 
sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. plezier; 23. uniformstof; 25. twaalf uur ’s-middags; 26. deel van een molen; 27. Indonesisch 
eiland; 29. inwoner van Moskou; 32. stotteraar; 34. in de grond levend zoogdier; 36. populaire balsport; 37. groef in karton; 
39. rangtelwoord; 40. fijne mist; 42. in overvloed; 43. besef (inzicht); 45. snijwerktuig; 46. scheepsvloer; 51. dun en mager; 53. 
soort loofboom; 54. nagerecht; 55. leeshulpmiddel; 56. trekkende vis; 57. zinken wasbak; 59. hard doorschijnend materiaal; 
60. land in Afrika; 62. jaarlijkse audio- en videobeurs; 63. vooroverbuigen (hellen); 66. aardkluit; 67. duw of zet; 69. ingaande 
(vanaf); 71. grote bijl; 73. ontwikkelingsperiode; 74. online taxidienst; 75. Afrikaanse munt; 78. muziekgenre; 80. bloeimaand; 
82. Rolls Royce (afk.); 85. loofboom.

De oplossing van de vorige puzzel maken we nog niet bekend, omdat de inlevertijd wat langer was dan anders en 
inzendingen uit de vorige krant tot donderdag 22 april 12.00 uur nog welkom zijn.

Dat betekent dat we dus ook nog geen prijswinnaars bekend kunnen maken. Dat volgt allemaal in de volgende krant. 
Maar natuurlijk is er wel al weer een nieuwe puzzel!

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer vijf prijzen klaarliggen. Het zijn exemplaren van het boek ‘Rotterdam 
Delfshaven Schiedamseweg en omgeving in de twintigste eeuw’ uit de succesreeks van Tinus en Bep de Does.

Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat 
uw inzending bij ons binnen is voor DONDERDAG 29 APRIL 
2021 12.00 UUR. U kunt de oplossing sturen naar: info@deoudrotterdammer.nl 
of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. 
U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal 1. schelden en tieren; 7. plaats in Noord-Holland; 12. op grote afstand; 13. dierentuin in
Amsterdam; 14. dochter van Cadmus; 15. maanstand (afk.); 17. roem of eer; 19. leesmiddel; 21. laatst-
leden (afk.); 22. boomsoort; 24. hulpdienst; 27. reuzenslang; 28. openbaar vervoermiddel; 30. oud Chi-
nees leider; 31. Europeaan; 32. uitroep van schildwacht; 33. glazen visbakje; 35. insect; 37. watervogel;
38. uitvinder van de gloeilamp; 41. hoogste punt van een huis; 42. Noorse strijder; 44. vangwerktuig; 46.
steekwapen; 47. drietal; 48. luchtklep van een fietsband; 49. delfstof; 50. niet schoon; 52. groentesoort;
54. zwakbegaafd; 56. beschonken; 58. treiteren en pesten; 61. opstootje; 62. niet slagen; 64. pasvorm;
65. lage rugpijn; 67. geneesmiddel; 68. boomsoort; 70. glasruit; 72. muzieknoot; 73. invulbiljet; 76.
sneeuwschaats; 77. oude lengtemaat; 78. geparachuteerde soldaat; 79. gewicht; 81. stuurboord (afk.);
82. vurig strijdpaard; 83. deel van een trap; 84. ontkenning; 86. onderzeese bom; 87. naaktloperij.

Verticaal 1. plaats in Italië; 2. openbaar vervoer (afk.); 3. lidwoord; 4. schaaldier; 5. vals of nep; 6. woon-
plaats; 7. dier op de noordpool; 8. melkklier; 9. deel van een vis fuik; 10. muzieknoot; 11. onachtzaam en
laks; 16. Russisch ruimtestation; 18. ledemaat; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. plezier; 23. uni-
formstof; 25. twaalf uur ’s-middags; 26. deel van een molen; 27. Indonesisch eiland; 29. inwoner van
Moskou; 32. stotteraar; 34. in de grond levend zoogdier; 36. populaire balsport; 37. groef in karton; 39.
rangtelwoord; 40. fijne mist; 42. in overvloed; 43. besef (inzicht); 45. snijwerktuig; 46. scheepsvloer; 51.
dun en mager; 53. soort loofboom; 54. nagerecht; 55. leeshulpmiddel; 56. trekkende vis; 57. zinken was-
bak; 59. hard doorschijnend materiaal; 60. land in Afrika; 62. jaarlijkse audio- en videobeurs; 63. vooro-
verbuigen (hellen); 66. aardkluit; 67. duw of zet; 69. ingaande (vanaf); 71. grote bijl; 73. ontwikkelingspe-
riode; 74. online taxidienst; 75. Afrikaanse munt; 78. muziekgenre; 80. bloeimaand; 82. Rolls Royce
(afk.); 85. loofboom.

KRUISWOORDPUZZEL

Sjaak Hooftman
Ik zoek bekenden of familie van 
Sjaak Hooftman. Hij is van april 1953 
en heeft in de zomer van 1974 (o.a. 
samen met mij) zijn Groene Baret 
gehaald bij het Korps Commandotroe-
pen. Hij heeft bij de Belastingdienst 
gewerkt en is 7 januari 2021 overle-
den. Hij was een echte Rotterdammer.

Hennie van Lokven
lokvenkap@zeelandnet.nl

Loonzakje
Ik heb een vraag over het ouderwetse 
loonzakje met een smal doorzichtig 
strookje. Ik denk dat veel lezers dit 
ook hebben meegemaakt. Ik weet niet 
of er een speciale naam voor was. 
Maar zijn er mensen die er ook een 
bijzondere herinnering aan hebben? 
Ik werkte in 1967 bij Banketbakkerij 
J.P. Vroon op het Mathenesserplein 
in Rotterdam en was toen 16 jaar. 
Een oudere medewerker heette Schot 
en deze man was een vakman op het 
gebied van bonbons maken en andere 
chocolade-artikelen. Deze man was, 
denk ik, achter in de veertig en ge-
trouwd en had een paar schoolgaande 
kinderen thuis. Maar nu komt het. 
Meneer en mevrouw Vroon gingen 
met vakantie en het personeel kreeg 
voor drie weken vast de bekende loon-
zakjes. Ik verdiende toen 34 gulden 
en 34 cent per week. De boekhouder 

had wel drie zakjes van 34,34 gulden 
gemaakt, maar in één van die zakjes 
zat het loonstrookje van meneer Schot 
en die verdiende maar 142 gulden en 
42 cent. Ik heb het negen maanden 
volgehouden en ben toen in de ban-
ketbakkerij begonnen bij Magazijn de 
Bijenkorf op de Coolsingel. Daar had-
den we wel een maandsalaris, maar 
omgerekend had ik toen een weekloon 
van Fl.75,00 en vele andere goede 
sociale voorzieningen.

Ronald Schotte
ronald-schotte@kpnmail.nl

Scheepvaartboeken
Te koop: 25 scheepvaartboeken. Van 
alles wat. Vracht, sleep, cruise, stoom, 
Rijnvaart, Spido, coasters, enzovoort. 
Ruilen kan ook. Voor een mooi sleep-
bootmodel van Smit of een vracht-
bootmodel voor in de vitrinekast. Voor 
meer informatie: neem contact met 
mij op.

Arie van der Knijff
Pr. Hendrikstraat 345
3151 AK Hoek van Holland
tel. 0174-387197

Autobiografie Marja Wismeijer
Mijn naam is Marja Wismeijer. Op 24-
12-2019 zijn mijn herinneringen aan 
mijn jeugd in de Oranjeboomstraat 
114b gepubliceerd in DOR. Nu, 1,5 

jaar later, heb ik mijn herinneringen 
aan de periode 1947/1963 in een 
autobiografie verwerkt en laten druk-
ken. Ik hoop dit te kunnen delen met 
leeftijdgenoten en verdere geïnteres-
seerden uit die tijd. Ik zoek heel wat 
mensen waar ik veel mee omging. 
Zoals: Tinie Zijdenbos(ch), Rudie Ko-
lenbrander, Dick de Leeuw, Annie van 
Eck, Ria de Jong, Sija de Jong, Lydia 
Bruurmeijn, Sonja Bruurmeijn, Lenie 
de Wit, Lenie Taalman, Jan Taalman, 
Chris Holst en Beppie Binnendijk. 
Mijn autobiografie gaat over mijn 
leven thuis, op straat, en op school; de 
Groen van Prinstererschool met den 
Bijbel, bij hoofdmeester B.G. Zink-
weg, beter bekend als Kale Zinkweg 
en bij juffrouw Janse op de Openbare 
Lagere School aan de Oranjeboom-
straat. Het was een enerverende tijd 
in de jaren vijftig; je groeide op en 
kreeg vriendjes en vriendinnetjes. Ik 
zou het heel leuk vinden iets van jullie 
te horen. Zelf ben ik nu 77 jaar en 58 
jaar getrouwd met Herman Selhorst. 
Samen hebben we 
een zoon en een 
dochter en twee 
kleinzoons.

Marja Selhorst- 
Wismeijer
siei53xs@kpnmail.
nl

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.

Cowboys
Onlangs overleed mijn broer en in zijn nalatenschap kwam ik bijgaande foto 
tegen, waarop wij beiden staan. Ik kende de foto nog wel, maar had hem 
zelf niet. Ik kan mij nog herinneren dat dit tafereel op een laadbak stond 
(van een vrachtauto of aanhangwagen) en dat je voor een bepaald bedrag 
verkleed op de foto ging. Wij woonden toen op de Putselaan en mijns inziens 
werd de foto gemaakt vlak bij onze school aan de Putselaan-Putsebocht, De 
Egelantierschool. Wellicht dat anderen van Zuid ook herinneringen hebben 
aan deze scene.

Dirk Wuister
dewuister@hotmail.com
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Horizontaal 1. schelden en tieren; 7. plaats in Noord-Holland; 12. op grote afstand; 13. dierentuin in
Amsterdam; 14. dochter van Cadmus; 15. maanstand (afk.); 17. roem of eer; 19. leesmiddel; 21. laatst-
leden (afk.); 22. boomsoort; 24. hulpdienst; 27. reuzenslang; 28. openbaar vervoermiddel; 30. oud Chi-
nees leider; 31. Europeaan; 32. uitroep van schildwacht; 33. glazen visbakje; 35. insect; 37. watervogel;
38. uitvinder van de gloeilamp; 41. hoogste punt van een huis; 42. Noorse strijder; 44. vangwerktuig; 46.
steekwapen; 47. drietal; 48. luchtklep van een fietsband; 49. delfstof; 50. niet schoon; 52. groentesoort;
54. zwakbegaafd; 56. beschonken; 58. treiteren en pesten; 61. opstootje; 62. niet slagen; 64. pasvorm;
65. lage rugpijn; 67. geneesmiddel; 68. boomsoort; 70. glasruit; 72. muzieknoot; 73. invulbiljet; 76.
sneeuwschaats; 77. oude lengtemaat; 78. geparachuteerde soldaat; 79. gewicht; 81. stuurboord (afk.);
82. vurig strijdpaard; 83. deel van een trap; 84. ontkenning; 86. onderzeese bom; 87. naaktloperij.

Verticaal 1. plaats in Italië; 2. openbaar vervoer (afk.); 3. lidwoord; 4. schaaldier; 5. vals of nep; 6. woon-
plaats; 7. dier op de noordpool; 8. melkklier; 9. deel van een vis fuik; 10. muzieknoot; 11. onachtzaam en
laks; 16. Russisch ruimtestation; 18. ledemaat; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. plezier; 23. uni-
formstof; 25. twaalf uur ’s-middags; 26. deel van een molen; 27. Indonesisch eiland; 29. inwoner van
Moskou; 32. stotteraar; 34. in de grond levend zoogdier; 36. populaire balsport; 37. groef in karton; 39.
rangtelwoord; 40. fijne mist; 42. in overvloed; 43. besef (inzicht); 45. snijwerktuig; 46. scheepsvloer; 51.
dun en mager; 53. soort loofboom; 54. nagerecht; 55. leeshulpmiddel; 56. trekkende vis; 57. zinken was-
bak; 59. hard doorschijnend materiaal; 60. land in Afrika; 62. jaarlijkse audio- en videobeurs; 63. vooro-
verbuigen (hellen); 66. aardkluit; 67. duw of zet; 69. ingaande (vanaf); 71. grote bijl; 73. ontwikkelingspe-
riode; 74. online taxidienst; 75. Afrikaanse munt; 78. muziekgenre; 80. bloeimaand; 82. Rolls Royce
(afk.); 85. loofboom.

KRUISWOORDPUZZEL

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 
van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.mpo.nl
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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 stadsvernieu-
wing.
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€ 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:                                                                                              Datum:       -        - 2021 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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