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Ook dit jaar heeft De Oud-
Rotterdammer weer gekozen 
voor een speciaal nummer 
over de Tweede Wereldoorlog 
en bevrijding die veel van 
onze lezers hebben meege-
maakt. En hoewel dat er wel 
steeds minder worden, blijft 
het belangrijk de verhalen 
over de oorlog door te vertel-
len. Al was het maar omdat 
er zoveel overeenkomsten 
zijn met hedendaags racisme 
en discriminatie. Dat vindt 
ook regisseur en stemacteur 
Peter Lems. Hij schreef en 
regisseerde een theaterstuk 
getiteld ‘Ik ga op reis, Pie-
ter!’, dat speelt in Rotterdam 
Kralingen in de oorlog. Hij 
koos voor een geheel nieuwe 
manier om het oorlogsverhaal 
voor het voetlicht te brengen: 
door kinderen.

“Historisch besef is van groot belang”, 
stelt Peter Lems. “Het is nodig om 
nieuwe oorlogen te voorkomen. Maar 
minstens zo belangrijk is het bewust 
worden van stereotypering, vooroor-
delen, uitsluiting, racisme, antisemi-
tisme, verdrijving en vernietiging. We 
kunnen daar niet alert genoeg op zijn. 
Daar gaat het dan ook over in  Ik ga op 
reis, Pieter .”
Het theaterstuk was eigenlijk al be-
doeld voor vorig voorjaar en had toen 
ook een aantal succesvolle try-outs 
in de zalen. Schoolvoorstellingen én 
familievoorstellingen voor jong en 

oud, waar ook opa’s en oma’s met 
hun kleinkinderen naar toe kwamen. 
Hun oordeel was lovend: indrukwek-
kend, aangrijpend en meeslepend. 
Toen kwam echter corona en gingen 
de theaters dicht. Dit voorjaar besloot 
Lems het over een andere boeg te 
gooien. Hij liet in lege theaterzalen het 
stuk verfi lmen en zendt dit nu, tegen 
een kleine bijdrage van de kijker, uit 
via streaming op internet. Op 4 en 5 
mei stonden de laatste voorstellingen 
in Rotterdam-Kralingen gepland. Dat 
is nog steeds zo, maar nu dus te zien 

via de computer, laptop, tablet of 
smartphone. De voorstelling op 4 mei 
begint om 20.30 uur, na Dodenherden-
king. De voorstelling op Bevrijdings-
dag 5 mei is om 15.00 uur.

Viool
In  Ik ga op reis, Pieter  spelen Esther en 
Pieter de hoofdrollen. Het stuk begint 
in de tegenwoordige tijd als een klein-
zoon, Johan, zijn opa vragen stelt over 
de Tweede Wereldoorlog. Die gaat 
vertellen. Het verhaal dat dan volgt, 
gaat over het joodse meisje Esther, 
dat aan haar beste vriendje Pieter haar 
viool in bewaring geeft, als ze hoort 
dat ze ‘op reis gaat’. In werkelijkheid 
eindigt ze in een concentratiekamp 
van de Duitsers.
Voor het verhaal gebruikt Lems drie 
verschillende casts met verschillende 
kinderen voor de hoofdrollen. De kin-
deren leefden zich in en bezochten de 
locaties van het verhaal in Kralingen, 
waar het zich afspeelt: het vroegere 
woonhuis van Pieter en Esther, de 
boekhandel, de sjoel (synagoge), de 
kerk, de onderduikruimte achter het 
orgel, het Rozenburgpark waar ze 

speelden: Lems: “Zij ‘zijn’ Esthers en 
Pieters geworden.” Drie generaties 
later is Johan, kleinzoon van Pieter, 
inmiddels grootvader, verbaasd, 
verbijsterd, verontwaardigd over wat 
er allemaal is gebeurd. Vooral over 
het racisme. Als kind van zijn tijd 
realiseert hij zich: ‘’Het kan zomaar 
weer gebeuren, opa!’’ Het leidt tot een 
vlammende act in de slotscène met 
vuur en rook!
‘Ik ga op reis, Pieter!’ is een multi-
mediaal verhaal: een theaterstuk met 
fi lmfragmenten, maar er is ook een 

boek over verschenen voor kinderen 
en er is een GPS-route door Kralingen 
langs de locaties uit het verhaal, die 
je met je smartphone kunt lopen. Op 
ikgaopreispieter.nl kunnen bezoekers 
een ticket van 5 euro bestellen en de 
streaming bekijken. Geschikt voor 11 
tot 80-plus. Het bijbehorende boek 
met AV-link bij de voorstelling is 
verkrijgbaar bij Boekhandel Amesz, 
Voorschoterlaan 145 in Rotterdam-
Kralingen.

Peter Schilthuizen    
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GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

Wij zijn gewoon geopend!

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

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.nlHESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER
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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.
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3811 AT Amersfoort
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Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Michel Aalberts
Logistiek Planner

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 helpenPS 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
EEN RELATIE 

NIET VOOR HEEL EVEN, 
MAAR VOOR HET LEVEN

Hester Guit Maassluis e.o.:
Bel:010-3075688

Of  088-0221900 (overige regio’s)

De hoogste slagingskans 
met persoonlijke bemiddeling

www.mens-en-relatie.nl



In 1931 waren zij getrouwd, vader, 
acht jaar zonder werk, stiekem 
bijverdienend als timmerman, bang 
voor ontdekking. Vier keer verhuisd 
als de huur te hoog voor hen werd. 
Kindje verloren, slechts elf maanden 
oud. Eindelijk had hij werk gevonden 
als huismeester bij Van Pelt en Van 
der Heijden op de Wijnhaven. Op de 
tweede verdieping stonden bij de trap 
een paar koffers klaar met hun scha-
mele waardevolle eigendommen, zoals 
foto’s en wat zilverwerk.

Schuilkelder
Toen begonnen begin mei de ‘scher-
mutselingen’ bij de Maasbruggen. Ook 
rond de Wijnhaven werd gevochten. 
Mijn ouders besloten te vluchten in de 
schuilkelder van Van Mees en Hope en 
af te wachten tot de gevechten waren 
opgehouden. Op een zeker moment 
vroeg mijn moeder aan mijn vader om 
schone broekjes te halen voor Mie-
neke, die van schrik ineens niet meer 
zindelijk was. “En?”, vroeg mijn moe-
der toen mijn vader terugkwam: “Heb 
je ze kunnen vinden?” Tot grote schrik 
van mijn moeder moest hij vertellen 
dat hij geen broekjes had gevonden, 
maar dat het hele pand en de panden 

ernaast allemaal platgebrand waren.
Ze zijn toen te voet gevlucht naar 
Kralingen. Mijn moeder had alleen 
nog een handtasje bij zich en mijn 
vader had mij op de arm. Onder-
weg stopten ze bij een café om wat 
water te drinken. Daar dachten ze 
toen dat ze te doen hadden met een 
stel zigeuners. Bij de broer van mijn 
moeder wisten ze nog van niets. In de 
Wildeveenstraat konden ze niet langer 
blijven. Vier volwassenen en twee 
kleine kinderen was teveel voor een 
bovenwoning.
Het grote bombardement van 14 mei 
was een ramp en natuurlijk niet te 
vergelijken met de tiende mei. Na niet 
al te lange tijd konden mijn ouders een 
woning betrekken in de Deensestraat, 
in een toen heel nieuwe wijk. Vader 
kreeg 400 gulden voor het inrichten 
van het huis. Later kreeg hij bericht 
dat hij 200 gulden moest terugbetalen, 
want hij had teveel gekregen. Het geld 
was toen al uitgegeven en hij was 
weer zonder werk.

Brieven
Uit nagelaten brieven van mijn oom 
uit Soest blijkt dat de hele familie 
linnengoed en serviesgoed opstuurde. 

Alle brieven uit die dagen heb ik nog. 
Toen kwam er een brief uit Alkmaar, 
van de broer van mijn vader. Die had 
een goede baan bij de PTT en zou 
er voor zorgen dat mijn ouders een 
huis kregen in Alkmaar en mijn vader 
werk, als los werkman bij de PTT.

Hun hele leven heeft het voorval op 
10 mei 1940 invloed gehad op mijn 
ouders. Ze moesten hun uiterste best 
doen om nog rond te komen. Door 
15 jaar te studeren, te solliciteren 

naar een hogere rang, te verhuizen 
naar Middenmeer, Breda, Haarlem 
en Dordrecht en door oud papier in te 
zamelen en te verkopen, klusjeswerk 
te doen en mijn moeders geliefde thee-
meubel te verkopen, kwam mijn vader 
aan inkomen voor zijn gezin. Toen 
hij op 63-jarige leeftijd om gezond-
heidsreden vervroegd met pensioen 
werd gestuurd, kon hij mijn inmiddels 
invalide moeder gaan verzorgen.
Financieel heeft 10 mei 1940 dus al-
tijd een enorm gevolg gehad voor hun 

verdere leven. Ze kwamen er maar 
niet bovenop. Pas na hun 65e kregen 
ze het beter. Maar elk jaar rond 10 mei 
kwamen de herinneringen weer boven 
en waren ze stilletjes. Mijn moeder is 
83 jaar geworden. Mijn vader 90.

Mieke Bruinsma-Kagenaar
010-4711755
paulenmiekebruinsma@hetnet.nl

Op één dag alles kwijt
Wat mij elk jaar weer opvalt, is dat er nooit iets wordt geschre-
ven over Pinksteren 10 mei 1940 in Rotterdam. Ik ben nu 82 jaar 
en ik herinner mij steeds op 10 mei het verhaal van mijn ouders.
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Misschien wel de laatste keer dat ik 
hem ontmoet heb, was bij de ingang 
van het theater dat vastzat aan het Kur-
haus. Daar speelde hij in de zomer.

Dat was een oude traditie, ik denk 
begonnen met Louis Davids in de jaren 
dertig. Die ging daar dan een maand 
staan en liet een programma schrijven 
door zijn vaste tekstschrijver, Jacques 
van Tol. Die betaalde hij daarvoor 
duizend gulden, dat was een hoop geld, 
maar dan waren alle auteursrechten 
ook van Davids. Ja, zo ging dat. Eind 
jaren dertig debuteerde Wim Son-
neveld in zo’n programma. Die barstte 
van de zenuwen, maar Davids stelde 
hem gerust… “Jongen, als ze het leuk 
vinden, geven ze geen krimpie. En als 
ze het niet leuk vinden, geven ze ook 
geen krimpie…” Sonneveld kwam op 
en stond bovenaan een trapje. Hij zei: 

“Dames en heren goedenavond. Mijn 
eerste nummer is…” en toen lazerde 
hij van de zenuwen van het trapje. Hij 
stond op en zei:

“… en mijn tweede nummer is…”

Bij de ingang van dat theater ontmoette 
ik dus, ergens in de jaren zeventig, 
Wim Kan, die in een hemelsblauw 
joggingpak bruingebrand van het 
strand kwam. Ik zei dat ie er zo goed 
uit zag. En hij, met die typerende stem: 
“Meneer Cox, dank u wel, wat wilt u 
van mij drinken..!”

Want het was altijd “meneer”. Zijn 
trouwe manager, Wout van Liempt, 
zei ook altijd “meneer Kan”, en hij 
“meneer Van Liempt”. Deze meneer 
Van Liempt zei mij eens: “Aan de 
onderschatting van de smaak van het 

publiek heeft nog nooit iemand geld 
VERLOREN…” Ik heb nooit helemaal 
begrepen wat ie daarmee bedoelde. Met 
Wim Kan deed hij toch niet bepaald 
aan onderschatting.

In die tijd had Van Liempt nog een 
compagnon, Flink geheten. Meneer 
Flink was een kleine jodenman in een 
morsig driedelig pak met veel sigarenas 
op zijn vest. In 1974, ja jongelui het 
is allemaal lang geleden, begonnen 
Frans Halsema en ik aan het tweede 
seizoen van ons programma “Wat je 
zegt dat ben je zelf” en onze mana-
ger Tobi had voor het gemak de hele 
maand september aan Flink en Van 
Liempt verkocht, tegen onze uitkoop-
prijs van 1600 gulden per avond. Dat 
hadden we maar vast binnen, had hij 
gedacht. Maar de heren verkochten ons 
aan alle grote theaters van Nederland, 
zo ver waren wij toen inmiddels. We 
stonden zes keer in de schouwburg 
van Utrecht, 900 plaatsen, een kaartje 
kostte toen toch ook wel gemiddeld 
een tientje, dus reken maar uit, het was 
altijd uitverkocht. Dus kwam ik op een 
avond in Utrecht binnen, en daar stond 
opgewekt meneer Flink met zijn sigaar. 

“Goedenavond meneer Flink”, zei ik, 
“Is het weer uitverkocht?” Hij keek 
me stralend aan en zei: “Ja, hoezo? 
Wou je met me delen?” Het was ONS 
programma…

Maar in tegenstelling tot wat je wel 
eens hoort, interesseerde geld ons geen 
bliksem, wij zagen de humor er wel 
van in.

Wim Kan: “Beethoven, ik krijg tranen 
in m’n ogen als ik het hoor. Ja, het 
is niet de enige Duitser die me aan ’t 
huilen heeft gemaakt…”

Over een erg weifelmoedige fractie-
voorzitter, ik geloof Andriessen van 
de KVP: “Dat vind ik net een slak die 
afremt in de bocht…”

Over het kabinet Den Uyl: “Wie 
ook zéér bekwaam is dat is die Van 
Kemenade… die is van Onderwijs… 
dat schijnt hij zelf ook genoten te heb-
ben…”

Achter al het applaus dat we nu nog krijgen,
Wacht reeds de donkere doos met paardevijgen.
Die is van Wim Kan. Wonderlijk toch hoe succesvol die man was 
en toch zo zwaarmoedig. Als je zijn dagboeken leest, veel droefe-
nis, weinig humor, en die bezat hij toch rijkelijk. U zult misschien 
denken “daar heb je hem weer”, maar ik denk elke week nog altijd 
een paar keer aan hem. Van de week nog, toen ging het over de 
Raad van State. Kan zei daarover: “Het één na oudste beroep van 
de wereld.” Dat is briljant.
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De ‘Zwarte Duivels’ werden ze genoemd: de mariniers die lang vochten om de Maasbruggen te behouden in de meidagen van 1940. Op de foto 
een drietal, in lange zwarte jassen, dat zich heeft overgegeven aan de Duitsers.
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‘STRICKLEDE’ 
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Senioren - Schiedam 

55+ WONINGEN MET EXTRA’S - 
NIEUWLAND BINNENSTAD 

Burg. Stulemeijerlaan 101-307, Schiedam 

MEER INFORMATIE: 
Bezichtiging/spreekuur: 

woensdag tussen 11.00 - 12.00 uur 
Aanmelden: 

Burg. Stulemeijerlaan 291 
3118 BH Schiedam 

Telefoonnummer: 010 - 471 87 56 
Website: www.stricklede.com 

 

KENMERKEN:  
• Aantal woningen 103  
• Aantal kamers: 3 en 2 met een berg-/logeerkamertje;     
   een zeer ruime douche/toiletruimte met aan-   
   sluitingen voor wasmachine en condensdroger.  
• Woningen zijn allen gelegen aan een corridor  
   (binnengang) en hebben een groot balkon, de  
   begane grondwoningen hebben een deur naar het  
   terras.  
• Ligging kamer/balkon: Aan de oost-, zuid-, of  
   westkant.  
• Huur: Kale huur en servicekosten met mogelijkheid  
   van huursubsidie. Servicekosten bestaan uit: o.a.  
   huismeester, stookkosten, elektriciteit, (warm)  
   water, bewaking en beveiliging.  
• Woningen zijn afgestemd op eventueel beperkte  
   validiteit. 
 

 

 

 
• Ook zijn de woningen voorzien van o.a. een  
   videofooninstallatie (huistelefoon met  
   beeldscherm) en camerabewaking van de  
   hoofdingangen.  
• Bewoners kunnen desgewenst gebruikmaken  
   van de service- en zorgvoorziening alsmede het  
   personenalarmeringssysteem (noodroep-  
   installatie) die voor eigen rekening door  
   bijvoorbeeld Careyn kunnen worden geleverd.  
   Daarbij blijft bij ons de zelfstandigheid  
   van de bewoners altijd voorop staan.  
• Tevens is er een gemeenschappelijke, inpandige  
   fietsenberging en een scootmobielruimte. 
• Een festiviteiten-/activiteitenzaaltje voor o.a.  
   verjaardagen, recepties, koffie-inloop, kaarten,      
   spelletjes, e.d. 

 
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een  
   huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.  
• Op ± 50 m afstand bevindt zich het nieuwe  
   dienstencentrum de “Vijf Molens” alsmede een  
   tandartsenpraktijk. 
 

LIGGING:  
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.  
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de    
   Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een  
   bezorgdienst),  
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur. 
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Burg. Stulemeijerlaan 291 
3118 BH Schiedam 

Telefoonnummer: 010 - 471 87 56 
Website: www.stricklede.com 

 

KENMERKEN:  
• Aantal woningen 103  
• Aantal kamers: 3 en 2 met een berg-/logeerkamertje;     
   een zeer ruime douche/toiletruimte met aan-   
   sluitingen voor wasmachine en condensdroger.  
• Woningen zijn allen gelegen aan een corridor  
   (binnengang) en hebben een groot balkon, de  
   begane grondwoningen hebben een deur naar het  
   terras.  
• Ligging kamer/balkon: Aan de oost-, zuid-, of  
   westkant.  
• Huur: Kale huur en servicekosten met mogelijkheid  
   van huursubsidie. Servicekosten bestaan uit: o.a.  
   huismeester, stookkosten, elektriciteit, (warm)  
   water, bewaking en beveiliging.  
• Woningen zijn afgestemd op eventueel beperkte  
   validiteit. 
 

 

 

 
• Ook zijn de woningen voorzien van o.a. een  
   videofooninstallatie (huistelefoon met  
   beeldscherm) en camerabewaking van de  
   hoofdingangen.  
• Bewoners kunnen desgewenst gebruikmaken  
   van de service- en zorgvoorziening alsmede het  
   personenalarmeringssysteem (noodroep-  
   installatie) die voor eigen rekening door  
   bijvoorbeeld Careyn kunnen worden geleverd.  
   Daarbij blijft bij ons de zelfstandigheid  
   van de bewoners altijd voorop staan.  
• Tevens is er een gemeenschappelijke, inpandige  
   fietsenberging en een scootmobielruimte. 
• Een festiviteiten-/activiteitenzaaltje voor o.a.  
   verjaardagen, recepties, koffie-inloop, kaarten,      
   spelletjes, e.d. 

 
• Op ± 200 m afstand bevinden zich o.a. een  
   huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapie.  
• Op ± 50 m afstand bevindt zich het nieuwe  
   dienstencentrum de “Vijf Molens” alsmede een  
   tandartsenpraktijk. 
 

LIGGING:  
• Gelegen aan het Stricklede park en de Nieuwe Damlaan.  
• Op loopafstand van het centrum van Schiedam en de    
   Nolenslaan met veel winkels (waarvan enkele met een  
   bezorgdienst),  
• Tram, 3 metrostations en een bushalte voor de deur. 

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

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)

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

Marcus Benjamins

 

 
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 info@kunstgebittenrijnmond.nl

Tel: 010 - 2162258

Kunstgebit zonder verhemelteplaat ! 
- Smaak wordt beter. 
- Nooit meer misselijk. 
- Beter gevoel bij warm en koud. 

Bel ons voor meer informatie
Zaterdags geopend. 

Lengweg 80 
3192 BL  Hoogvliet 

www.kunstgebittenrijnmond.nl

Uw kunstgebit of klikgebit wordt vergoed vanuit 
de basisverzekering. Wij regelen dit voor U !



Ken je dit nog? Eigenlijk kon je hier alleen nog maar langs met een knijper op je neus. Wat was er aan 
de hand? Waar speelde het zich af? En wat heeft u er voor herinneringen aan? We zijn weer benieuwd 
naar uw anekdotes en verhalen. Schrijf ons, zodat we uw herinneringen kunnen delen met alle andere 
lezers. 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.  

Rene Koopman: “Wat een heerlijke, direct 
herkenbare foto. Toen ik de foto zag, was aan de 
kledij direct te zien dat het zomer moet zijn ge-
weest...en dat blijkt ook uit een facebookbericht 
waarin de datum van opening staat beschreven; 
opening 4 juli 1973. Ik was toen zeven (ben van 
1966), maar of ik erbij was met broer en ouders, 
geen idee. Wat ik me wel herinner, is dat we er zo 
nu en dan ‘s zondags gingen zwemmen. Op die 
leeftijd voor het oog zo’n enorm groot zwem-
bad, wat het in feite toen niet echt was. Vanuit 
de Lange Joubertstraat, waar wij woonden (vlak 
naast Arie Roos’ supermarkt De Hefbrug), liepen 
wij via de Bloemfonteinstraat langs schrijfwaren-
winkel Sikma naar de ingang aan de Jacomina-
straat. Ik meen me te herinneren dat je na het 
zwemmen warm kon douchen en dat dat met een 
muntje ging. Het was er op zondag altijd heel 
druk...zeker in het diepere gedeelte, waar wij nog 
niet echt in gingen. Wij speelden in het ondiepere 
gedeelte. De badmeesters waren altijd heel streng 
en zaten in zo’n glazen hokje. Als er iets gaande 
was, kwam de badmeester met een lange stok 
en haak en viste je eruit. In 1979/1980 zijn we 
verhuisd vanuit de Jouberstraat naar IJsselmonde 
en zwommen dan in zwembad Dwarsdijk, maar 
vergeten doe ik die tijd van toen niet aan die 
mooie Afrikaanderbuurt. Mooi dat het zwembad 
nog steeds bestaat. Zo nu en dan loop ik nog wel-
eens door de oude buurt en denk dan even terug 
aan die tijd. Jammer dat ook de kerk tegenover 
het zwembad er niet meer is, net als zoveel andere 
gebouwen en winkels die verdwenen zijn. Maar 
het zwembad is er nog!”

N. de Bruijn-Trouwborst: “De opening was 
volgens mij in 1973. Ik werkte daar als badjuf-
frouw. In juni of juli was de opening. Het was 
die dag warm, heel erg warm. De heer Van de 
Pol, wethouder, opende het zwembad. Voor de 
opening zijn mijn collega’s en ik gaan schoon-
maken. Er kwam een auto met schoonmaakma-
teriaal voor het bad aan. De mensen in de straat, 
waar wij alles naar binnen moesten brengen, 
wisten niet waar wij mee bezig waren. Trekkers, 
luiwagens, pakken met toiletpapier gingen naar 
binnen. Waarop een van de omstanders de vraag 
schreeuwde: “Zijn jullie aan de schijterij?“ We 
werkten met drie ploegen. Ploeg een met chef Van 
Doorn, ploeg twee met chef Van Waas en ploeg 
drie met chef Henk Riem. Ik heb er acht jaar met 
plezier gewerkt. Daarna werd ik overgeplaatst 
naar zwembad Pendrecht.”

Jan Kamperman: “Heel gek. Toen ik de foto zag 
van de opening van het zwembad in de Afrikaan-
derwijk kreeg ik ineens een herinnering aan de 
geur van chloor in het zwembad. Veel mensen 
vinden dat goor, maar ik vond het wel lekker. 
Het hoort echt bij zo’n openbaar bad. Geweldig 
dat het bad er destijds kwam. Ik weet zeker dat 
duizenden kinderen er hun eerste baantjes hebben 
leren zwemmen en hun eerste zwemdiploma 
hebben gehaald. En dat is belangrijk in een land 
met zoveel water. Ik schrik ieder jaar weer als ik 
lees dat er weer een kindje is verdronken in een 
plas bij warm weer. Vaak zijn het kinderen van 
ouders van niet-Nederlandse origine, die niet zo 
vertrouwd zijn met water en de gevaren daarvan 
als wij. Daarom ben ik er een groot voorstander 

van het schoolzwemmen in z’n volle breedte 
terug te brengen in het lespakket van de basis-
scholen. Zelf hebben mijn kinderen destijds via 
het schoolzwemmen hun B-diploma gehaald. En 
je had toen ook een apart diploma voor reddend 
zwemmen. Goh, en dat komt allemaal weer bij 
me boven door die ene foto. Leuk hoor! Wat is De 
Oud-Rotterdammer toch een heerlijk blad.”

Esther van Dalen: “Ken je dit nog-foto nummer 
240 is echt leuk. Vooral omdat ik zie dat in de 
optocht de grote trom meeloopt van de Tamboers- 
en Trompettersvereniging Rotterdam. Had ik nog 
nooit van gehoord. Ben er naar gaan zoeken op 
internet, maar daar kom ik niet goed uit. Wel vind 
ik Tamboers- en Trompettersvereniging Euroband 
Rotterdam. Zou dat hetzelfde zijn? Wellicht is er 
een lezer die dat weet.”

Jip de Bruin: “Zwembad Afrikaanderplein was 
een aanwinst voor de wijk en 
is nog steeds een belangrijke 
plek. De kinderen uit de buurt 
kunnen er terecht voor zwem-
les, maar bijvoorbeeld ook 
voor kinderfeestjes. Je kunt er 
ook nog gewoon lekker baan-
tjes zwemmen. In veel van die 
subtropische zwemparadijzen 
kan dat niet meer. Dat is ook 
wat ik tegenhad op Tropicana. 
Dat was toch meer een water-
speeltuin dan een zwembad. 
Dit is bovendien een voor-
ziening dichtbij de mensen. 
Ik hoop dat het bad nog lang 
geopend blijft, ook al is dat nu 
in coronatijd natuurlijk lastig.”

Ger Jansma: “De foto van de 
opening van het zwembad 
Afrikaanderplein is geno-
men in, ik meen, de zomer 
van 1973. Het was een heel 
warme zomer, weet ik nog. 
Het was in de tijd dat zo’n 
schoolvakantie in de zomer 
oneindig leek. Heerlijke tijd. 
Er was altijd wel iets te doen. 

Zwemmen, spelletjes op straat, naar Diergaarde 
Blijdorp. Naar Ahoy voor Jeugdland. Nee, op 
vakantie gingen we toen volgens mij nog niet. 
Wel bijvoorbeeld een dagje naar het strand in 
Rockanje of in Hellevoetsluis. Of natuurlijk naar 
Hoek van Holland. Ook wel eens op zondag-
middag met onze eerste auto. Grote zeeschepen 
kijken die daar passeerden.”

Renate Vingerling: “Een leuke jeugdherinne-
ring, die Ken je dit nog-foto van het zwembad 
Afrikaanderplein. Als studente heb ik een tijdje 
in Rotterdam-zuid gewoond. Mijn medestudenten 
zeiden altijd ‘aan de boerenzij’ of ‘de verkeerde 
kant van Rotterdam’. Maar dat vond ik wel 
meevallen. Met een buurvrouw ging ik wel eens 
zwemmen in het zwembad daar. Heerlijke tijd!  

 Een eigen bad voor de Afrikaanderwijk   
De ‘Ken je dit nog’-foto van vier weken geleden was een overduidelijke. Het ging 
om de opening van het zwembad Afrikaanderplein in juli 1973. De foto leverde 
weer een aantal leuke en soms zelfs hilarische reacties op. U kunt er op deze 
pagina meer over lezen.
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 240   

Ken je dit nog?  242   Nr.

Nr.

 Festiviteiten bij de opening van het zwembad. Een parachutespringer in aantocht   
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

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

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

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

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

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

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

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Kunstgebitten • Implantaten • Reparaties • Frames • Bruggen • Kronen

✓	 Het aanmeten, vervaardigen en 
aanpassen van alle soorten kunstgebitten

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

✓	 Vergoeding vanuit de zorgverzekering 
✓	 Vrijblijvend consult 

(geen doorverwijzing nodig)

Strooband Tandtechniek en Prothetiek

www.stroobandtandtechniek.nl
 010 - 763 0600

 info@stroobandtandtechniek.nl

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

 Selma Lagerlöfweg 53
3069 BT Rotterdam

Nu in
Rotterdam Ommoord

(Hesseplaats)

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

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

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

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

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.

Speciale aanbieding voor lezers 
van De Oud-Rotterdammer:
De boeken Rotterdam gefotografeerd deel 1
en het Groot Rotterdams Molenboek deel 2
kunt u bestellen via info@deoudrotterdammer.nl  bestellen excl. verzendkosten

De boeken Rotterdam gefotografeerd deel 1
en het Groot Rotterdams Molenboek deel 2

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD
Door de lens van Hartog

Nu TE KOOP
vanaf €24,95

voor €9,95 

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

excl. verzendkosten

Deel 2 - Noordoost, Zuid en West



Mijn vader is onlangs overle-
den, mijn moeder drie jaren 
daarvoor. Als kind kon ik 
nooit wat goed doen en ook 
later als volwassen man bleef 
de relatie moeizaam. Inmid-
dels heb ik begrepen dat 
zowel mijn moeder als mijn 
vader mij onterfd hebben. 
Ook heb ik begrepen dat mijn 
moeder mijn vader met een 
tweetrapsmaking heeft laten 
erven, waar heb ik nu recht 
op?

Om u een goed advies te kunnen 
geven, is het eerst nodig te weten 
op welke manier u door uw moeder 
bent onterfd. Het antwoord op die 
vraag is van belang, omdat kinderen 
bijvoorbeeld bij een tweetrapstesta-
ment ook onterfd worden, maar in 
tweede instantie (bij overlijden van de 
langstlevende ouder) als verwachter 
van de erfenis het door vader geërfde 
bezwaarde vermogen alsnog erven. 
Een onterfd kind (zonder tweetrap) 
erft nooit.

Heeft u van moeder met tweetrap 
geërfd, dan is het van belang te weten 
welke rechten en plichten vader als 
bezwaarde van de tweetrapsmaking 
had; bijvoorbeeld óf en in hoeverre 
hij hierop mocht interen. Een en ander 
blijkt uit de testamenten van moeder 
en vader. Wanneer u bij moeder met 
tweetrap heeft geërfd, heeft u sowieso 
recht op wat nog resteert van het 
bezwaarde vermogen.

Als u zowel bij moeder als bij vader 
daadwerkelijk onterfd bent, kunt u 
in beide nalatenschappen een beroep 
doen op uw legitieme portie. Er is 
immers nog geen vijf jaar verstreken 
na het overlijden van moeder. U heeft 
dan in ieder geval recht op informa-
tie, namelijk op alle informatie die 
nodig is om uw legitieme portie vast 
te stellen. Dit recht staat zeker bij het 
overlijden van de eerste echtgenoot/
partner op gespannen voet met de 

privacy van de langstlevende echtge-
noot/partner. U moet dan dus trachten 
te achterhalen waaruit de nalaten-
schappen van uw ouders bestonden 
en bestaan. Dat wil zeggen: wat was 
er van uw moeder ten tijde van het 
overlijden én idem bij uw vader. 
Bovendien is het van belang te weten 
wat aan de (klein)kinderen bij leven is 
geschonken en de laatste vijf jaar aan 
derden; dit heet, samen met de waarde 
van de nalatenschap, de legitimaire 
massa. U heeft dus inzage nodig in de 
ontwikkeling van de bankrekeningen 
en alle andere bezittingen. (zoals: de 
woning, de auto, het vakantiehuisje, 
de volkstuin, verzamelingen of vorde-
ringen bij kinderen of particulieren). 
Het deel dat u daarvan toekomt, is de 
helft van wat u volgens de wet zou 
hebben geërfd. Op die helft wordt 
in mindering gebracht wat u zelf bij 
leven geschonken heeft gekregen en 
dat wat u erft van uw ouders of had 
kunnen erven (maar heeft verworpen).

Kortom, er moeten eerst nog veel vra-
gen beantwoord en zaken uitgezocht 
voordat duidelijk is waar u recht op 
heeft; we helpen u daar graag bij. U 
kunt hiervoor bellen: 010 3130823 of 
mailen info@akto.nu.  

 Onterfd of niet?   
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Lastige aangifte erfbelasting
Het doen van de aangifte erfbelas-
ting doet u misschien maar een of 
twee keer in uw leven. Net als bij de 
aangifte inkomstenbelasting zijn de 
vragen soms lastig te begrijpen en 
zijn de belangen groot. Extra lastig is 
als er bijzonderheden in de afwikke-
ling zijn, zoals een onterfd kind; dit 
kind erft niet, maar is schuldeiser. 
Waar en hoe geeft u dat op? Of als 
u als samenwoonpartner volgens het 
verblijvingsbeding erft; hoe geeft u 
dat op en hoe rekent u uit wie wat 
toekomt? Of wat te doen met de rente 
die vergoed wordt over de niet-op-
eisbare vorderingen. En hoe groot is 
– na het overlijden van de langstle-
vende partner – de vordering van de 
kinderen op de langstlevende oudere 
en waar en hoe geeft u dit aan?
Het zijn vragen die veel voorkomen 
en waar u zich in kunt verliezen 
wanneer de aangifte erfbelasting 
geen dagelijkse kost is. Kortom, is 
de afwikkeling van de nalatenschap 
meer dan langstlevende met kinderen 
uit de eerste en enige relatie zonder 
onderlinge ruzie, vraag dan een 
deskundige; dat levert altijd meer op 
dan het kost.

Leegstand woning
Door bijvoorbeeld opname in een 
zorginstelling of een overlijden kan 
een woning leeg komen te staan. U 
doet er goed aan de leegstand in elk 
geval te melden bij uw verzekeraar. 
Vaak is het verzekeren van de inboe-
del dan niet meer mogelijk, of in elk 
geval niet tegen de bestaande premie. 
Ook voor de opstalverzekering kun-
nen andere voorwaarden gelden; er is 
immers sprake van een groter risico. 
Als de verzekeraar niet tijdig op de 
hoogte was, loopt u het risico dat u 
bij schade niet of minder uitgekeerd 
krijgt. Over het algemeen hanteren 
verzekeringsmaatschappijen een 
periode van twee tot drie maanden 
voordat zij vinden dat sprake is van 
leegstand waarvoor mogelijk andere 
voorwaarden gelden. Wilt u geen 
risico lopen, neem contact op met de 
betreffende verzekeraar.

Testamentair-bewind
Veel erfl aters vinden het idee onpret-
tig dat hun toekomstige erfenis 
door erfgenamen verkwist wordt. 
De meest gebruikte manier om dat 
te voorkomen is een testamentair-
bewind opnemen in het testament. Na 
overlijden komt de erfenis dan onder 
bewind te staan. In het testament kan 
staan hoe het onder bewind gestelde 
kapitaal moet worden benut, bijvoor-
beeld voor studie, aankoop woning of 
levensonderhoud. Met een testamen-
tair-bewind kunt u ook de erfenis 
buiten de schuldsanering natuurlijke 
personen houden. De erfgenaam heeft 
dan, wanneer hij schuldenvrij is, toch 
nog een erfenis. Het testamentair-
bewind wordt vooral gebruikt om de 
erfenis van minderjarigen te bescher-
men, zodat bijvoorbeeld een ex als 
wettelijk vertegenwoordiger niet over 
de erfenis van een kind of kleinkind 
van de erfl ater kan beschikken.

Uit de praktijk

Regelmatig worden we gevraagd bij een 
zeer ziek persoon nog even snel “wat 
te regelen”. Gelukkig hebben we een 
goede samenwerking met notariskan-
toren, zodat we altijd wel iets kunnen 
betekenen, maar zo’n haastklus is 
eigenlijk niet goed. Om een testament 
op te stellen is meer tijd nodig; u moet 
nog eens rustig kunnen nadenken over 
wat u precies wilt en wie, waarom, iets 
uit de nalatenschap mag ontvangen. 
In gewone omstandigheden maken 
wij een gespreksverslag en tussen het 
gesprek, het verslag en de gang naar 
de notaris zitten meerdere weken. Die 
tijd is nodig, want wat aanvankelijk 
een eenvoudig testament leek, pakt 
vaak net wat anders uit, doordat in het 
gesprek met ons diverse mogelijkheden 
de revue passeren. Die varianten moet u 
overdenken, voordat er een afgewogen 
besluit genomen kan worden.
Een spoedtestament is daarom vaak 
een eenvoudig testament waarin een 
erfgenaam extra wordt opgenomen dan 
de wet voorschrijft of een executeur 
wordt benoemd. Zaken als testamentair-
bewind, onterving of tritsen legaten, 
komen nauwelijks voor en kunnen ook 
vaak niet op korte termijn. De persoon 
zelf is vaak te moe om nog echt iets 
goed te kunnen overdenken en de tijd is 
er vaak niet. Toch is onze ervaring dat 
zelfs de bescheiden zaken die u in een 
spoedtestament kunt regelen voor veel 
opluchting zorgen, maar beter is het 
tijdig na te denken over een testament 
of wie wat moet regelen. Wij helpen u 
daarbij graag in de voorbereiding.  

?

Bestel half  Nu we gewend zijn 
eten te bestellen, kan het geen 
kwaad niet teveel te bestellen. 
Bestel halve porties en betaal de 
helft, of bestel gewone porties en 
eet er twee keer van.

Gratis boeken  U heeft ze vast 
al eens gezien, de kleine water-
dichte boekenkastjes buiten of in 
de supermarkt waar u gratis boe-
ken kunt meenemen. Zelf hebben 
we mooie exemplaren aangetroffen 
én ook weggebracht. Zo snijdt het 
mes aan twee kanten; gratis boeken 
én opruimen.

Auto delen  Er zijn steeds meer 
concepten waarbij u de auto deelt; 
soms via een landelijke organi-
satie, soms lokaal en er zijn zelfs 
systemen die het per wijk onder-
ling georganiseerd hebben. Het 
abonnement en gebruik lijkt duur, 
maar als u goed rekent is het wel 
zo goedkoop.
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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

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.

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,-

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

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

RIKKOERT.NL

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

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

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.

EN VIA RIJNMOND.NL

BEKIJK HET
REGIONALE 

NIEUWS OP 
TV RIJNMOND
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Maar nu het verhaal over de oorlog, 
waarmee ik altijd in deze periode van 
het jaar, veel problemen heb. Ik kan 
mij herinneren dat wij ons huis op ad-
vies van de gemeente moesten verla-
ten, naar de schuilkelder op het Oost-
plein. Ik weet ook niet meer hoe lang 
wij daar zijn geweest en of het uren of 
dagen waren. Op een gegeven moment 
werden wij uit de schuilkelder gehaald 
en op een boerenkar geladen richting 
Bergschenhoek. Wij zijn daar naar een 
boerderij gebracht tot het na enkele 
dagen weer veilig was en wij weer 
terug konden naar huis. De schuilkel-
der is later gebombardeerd. Hoe wij 
terug gegaan zijn naar ons huis weet 
ik niet meer. Volgens mijn ouders was 
ons huis aardig leeggehaald.

Vluchttunnel
Wij zijn weer gewoon naar school ge-
gaan. In de school was een vluchttun-
nel. Als er vliegtuigen over kwamen, 
moesten wij daar snel heen. Wat ik mij 
kan herinneren, ben ik daar een paar 

maal met de klas naartoe gebracht.

Hongerwinter
Over de hongerwinter weet ik dat 
mijn jongste broertje er erg slecht 
aan toe was. Mijn andere broers en 
ik zaten onder de zweren. Wat bij mij 
soms nog zichtbaar is. Een broer van 
mijn vader heeft ons toen aan eten 
geholpen. Ik weet alleen nog dat wij 
aldoor maar op bed lagen om de hon-
ger niet te voelen. Ik kan mij ook nog 
herinneren dat we naar de gaarkeuken 
gingen en in de rij moesten staan. Dat 
was volgens mij Hoboken, achter de 
Binnenweg.

Helmen
Wat ik mij nog erg goed kan herin-
neren, is dat wij in een benedenhuis 
woonden. Onze straat was bezet en 
‘s avonds werden op de vensterban-
ken aan de straat de helmen van de 
militairen gelegd, die waarschijnlijk 
ergens liepen te marcheren of zo. Wij 
waren thuis als de dood, moesten heel 

stil zijn en weinig bewegen.
Op een gegeven dag werden alle jonge 
mannen opgeroepen, tussen de 20 
en 40 jaar oud, om naar Duitsland te 
gaan om te werken. Mijn moeder en ik 
hebben mijn vader weggebracht naar 
het Beursgebouw op de Coolsingel. 
Hij is naar Duitsland gebracht en heeft 
daar in een bakkerij gewerkt. Hij is 
vandaaruit gevlucht met medewerking 
van de baas daar.

Overleden
Het was een chaotische tijd. Het Rode 
Kruis kwam op een dag bij mijn 
moeder om te vertellen dat mijn vader 
waarschijnlijk was overleden. Maar na 
enkele weken stond mijn vader ineens 

weer voor de deur.

Petticoat van parachute
Ik heb ook de bevrijding min of meer 
bewust meegemaakt en zag de vlieg-
tuigen boven onze huizen overkomen; 
zo eng, zo groot. Ik herinner mij 
nog goed dat mijn ouders stonden te 
juichen. Mijn vader had een stuk van 
een parachute bemachtigd. Jaren later 
heb ik daar nog eens een petticoat van 
gemaakt.

Pol Pot
Jammer dat ik over de oorlog weinig 
gevraagd heb aan mijn ouders. Er 
werd thuis niet veel over gesproken 
en wij waren op een leeftijd dat wij er 

waarschijnlijk ook geen interesse voor 
hadden.
Wij hopen dat wij zoiets nooit meer 
mee hoeven te maken. Jongelui weten 
niet wat het betekent. Wij hebben zelf 
twee zonen, waarvan de oudste in 
Ouderkerk woont met vrouw en vier 
kinders. Onze jongste zoon woont 
al elf jaar in Cambodja. Als je ziet 
en hoort wat daar voor vreselijks is ge-
beurd in de Pol Pot-periode…! Ik ben 
bang dat de wreedheden in de wereld 
nooit over gaan.

Mevr J. Stoppelenburg-Hijnen
Treviso 40
2921 BJ Krimpen ad IJssel
0180-681863

‘Hopen dat we het nooit meer meemaken’
Ja, ik loop al lang te weifelen of ik wel zal schrijven, maar nu 
toch maar gedaan. Laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben 
Joke Stoppelenburg-Hijnen. Ben geboren in 1939 en woonde in 
de St. Mariastraat 35 in Rotterdam-West. Ik zat op de katholieke 
meisjesschool in de Gaffelstraat. Een van mijn broers zat op de 
katholieke school in de Josefstraat. Mijn andere twee broers, de 
oudste en de jongste, zaten op een school op de ‘s Gravendijk-
wal. Waarom we zo verdeeld waren, weet ik niet. We hebben er 
gewoond tot 1950.

Van een stukje parachute maakte Joke later een petticoat 

Dat gebeurde ook vanuit zijn werk bij 
melkfabriek de Galak: voedselvoor-
ziening van weeshuizen, onder andere 
met hulp van melkfabriek Kievit 
in Numansdorp, waarvan een van 
de heren, Jaap, ook op IJsselmonde 
woonde. Als er thuis eten was, was er 
ook wat voor bedelaars.

‘Ik zie (nog) de mensen in de straten,
de armoe op hun grauw gezicht’.

Pistolen
Op een dag in 1944 kwam de zoon 
van een vriend aan de deur. De 
ondergrondse van IJsselmonde, waar 
zijn vader in zat, wilde een overval 
plegen op het politiebureau aan het 
Haagse Veer in Rotterdam, maar ze 
hadden een seintje gekregen, dat het 
was uitgelekt en daarom moest het 
plan worden opgegeven. “Maar dit 
in huis”, en toen opende hij zijn tas, 
waarin een rijtje pistolen lag, “is wel 

erg gevaarlijk. Hebt u daar een plekje 
voor?”, vroeg hij moeder.

En dat wist Lies: ze legde de gevaar-
lijke lading onder het matrasje van 
de kinderwagen en wandelde, met 
de kleine Lies uit 1943 erop, naar de 
Galak in de Piekstraat op Feijenoord, 
waar Gerrit inkoper was. Dat waren 
dus twee ‘Pistolen Liesjes’.

Kledingkast
Gerrit wist er ook wel raad mee. Zijn 
directeur was Ir. Herr Löw, van Duitse 
afkomst, lid van de NSB, vriend van 
een andere ingenieur: Anton Mussert, 
de leider van de NSB. Die club heulde 
met de Duitsers en verleende hen 
hand- en spandiensten. Maar niet alle 
leden: een buurman gelukkig niet, die 
waarschuwde zelfs mijn vader zo nu 
en dan!

Herr Löw had in de fabriek een 

kledingkast, die hij nooit gebruikte 
en daarvan had Gerrit aan het begin 
van de oorlog de sleutels ingepikt: “Je 
weet maar nooit wat je eraan hebt.” 
Maar op dat moment wist hij het wel: 
daarin hebben toen de pistolen van de 
ondergrondse van IJsselmonde een tijd 
gelegen. Veiliger kon niet.

Inval
Mevrouw Löw belde Gerrit zo nu en 
dan op: “Meneer Bosman, ik hoorde 
toevallig dat er dan en dan een inval 
wordt gedaan daar en daar; ik weet 
niet wat ik er mee aan moet en toen 
dacht ik: misschien weet meneer 
Bosman er wel raad mee.”
En dat wist Gerrit. Als de Duitsers 
dan tot actie overgingen en hun inval 
uitvoerden, was er niets of niemand 
meer te vinden.

Op de rouwkaart van mijn vader 
stond:

‘De gedachtenis van de rechtvaardige 
zal tot zegen zijn.’

Jan Bosman
Hazerswoude-Dorp

Wapens verstopt in de kinderwagen
Het gezin van Gerrit en Lies Bosman-Euser woonde in de oorlog 
op IJsselmonde. Eerst aan wat nu nog de Van Slijpelaan heet, 
later in de Merodestraat en de laatste jaren van hun leven in 
Capelle aan den IJssel. In de Tweede Wereldoorlog zaten ze 
dicht bij ondergronds werk: een ondergronds krantje, hulp aan 
de ondergrondse en zo nu en dan onderduikers.

Lies met de kinderwagen waarin de wapens verstopt waren
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Herdenkingsconcert ter nagedachtenis aan bombardement
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest verzorgt op 14 mei een herdenkingsconcert ter nage-
dachtenis aan het bombardement op Rotterdam. Het betreft een uitvoering van het Requiem van 
Mozart. Met de dood op zijn hielen schreef Mozart zijn Requiem. Nog op zijn sterfbed dicteerde 
hij een leerling hoe het werk zou moeten worden afgemaakt. Maar ook al waren ze door de 
meester zelf ingefluisterd, de toegevoegde stukken verbleken bij wat Mozart zelf nog had weten 
te voltooien. Deze uitvoering houdt het bij de échte Mozart, aangevuld met gedichten en grego-
riaanse gezangen. Het concert is gratis te zien, mits u een ticket bestelt via de website van het 
orkest. Ga naar rpho.nl/14mei

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.

Zaterdagen 8 en 15 mei

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 8 
en 15 mei. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rot-
terdam. Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Coronamaatregelen. Op afspraak: 
010-2361939 (di t/m za).

Vrijdag 14 mei

Requiem van Mozart door Rotterdams Philharmonisch Orkest
Op 14 mei biedt het Rotterdams Philharmonisch Orkest het Requiem van Mozart aan als concert dat 
gratis online te bekijken is. Het is een herdenkingsconcert ter nagedachtenis aan het bombardement 
op Rotterdam. U bestelt via de website van het orkest een gratis ticket. Ga naar rpho.nl/14mei

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegel-
albums van opa op zolder. Een open 
inloopdag. Wie zijn of haar verzame-
ling deskundig en gratis wil laten 
beoordelen, kan tussen 10.00 en 
16.00 uur terecht bij Heritage Auction 
Europe, Energieweg 7, IJsselstein, 
nabij Utrecht. Ook in deze coronatijd 
gewoon geopend. Aansluitend is er 
desgewenst advies over verkoop of 
verzekering. Info: 030-6063944 of 
kijk op www.ha-europe.com. Meer 
info elders op deze pagina.

Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en 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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Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuurontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuurontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Larissa of Heleen: 0180-820244
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Datzelfde jaar wordt onder de naam Museum 
Rotterdam ’40-‘45 NU een volledig nieuwe 
presentatie geopend in de locatie aan de 
Coolhaven, vlakbij het metrostation. Naast 
de gewone bezoeker met interesse in het 
oorlogsverleden van de stad, is het museum 
ook gericht op jongere generaties.

Het aantal mensen dat de oorlog heeft mee-
gemaakt, wordt elke dag kleiner. Het museum 
houdt hun verhalen levend, zodat bezoekers 
van alle leeftijden en achtergronden ze kunnen 
ontdekken, begrijpen en weer doorgeven. 
Want de verhalen van toen zijn nog steeds 
actueel.

Ook nu nog zien we mensen vluchten voor 
oorlog en staan democratie en gerechtigheid 
wereldwijd onder druk. Dat vrede, vrijheid en 
veiligheid niet vanzelfsprekend zijn, willen 
we in Museum Rotterdam ’40-‘45 NU laten 
zien én beleven.

Centraal staat de Experience. Dit audiovisuele 
spektakel plaatst bezoekers midden in het door 
oorlog verscheurde Rotterdam van mei 1940, 

met authentieke objecten, persoonlijke ver-
halen, indringende beelden en overdonderend 
geluid. Hoe voelt het als je leven in één klap 
wordt verwoest en je vertrouwde omgeving 
in puin ligt? Als vrijheid en rechtvaardigheid 
verdwijnen?

Rondom de Experience staan in een 28 meter 
lange vitrinegalerij duizenden objecten uit de 
oorlogsjaren. Natuurlijk wapens en unifor-
men, maar ook allerlei voorwerpen die je 
misschien niet zou verwachten. Met een tablet 
kies je zelf de onderwerpen en ontdek je de 
bijzondere verhalen achter schijnbaar
doodgewone dingen.

Van een naaimachine die is vervormd door 
de verzengende hitte van het bombardement 
tot een trouwjurk van parachutestof, van een 
Jeugdstorm-mes tot een vermomd radiotoe-
stel. In deze De Oud-Rotterdammer presente-

ren we een voorproefje op de verhalen in het 
museum.

Deze zijn deels opgetekend door oud-conser-
vator Johan van der Hoeven en gepubliceerd 
onder de titel ‘Vergeten Verhalen’. Inmid-
dels een reeks in diverse talen, die onder 
andere via De Oud-Rotterdammer besteld kan 
worden.

Daarnaast heeft onderzoeker Pieter Smit ver-
halen ontsloten die niet direct gelinkt zijn aan 
collectiestukken, maar verborgen zaten in ver-
slagen, brieven en dagboeken. Het geeft een 
beeld van een uitzonderlijke periode, die diepe 
littekens heeft achtergelaten in Rotterdam.

Voor de authentieke voorwerpen en nog meer 
verhalen verwelkomen we je graag binnenkort 
in Museum Rotterdam ’40-’45 NU aan de 
Coolhaven!  

MUSEUM ROTTERDAM ’40-’45 NU

Museum Rotterdam heeft een dramatisch 
jaar achter de rug. Natuurlijk door de 
coronapandemie die iedereen treft, maar 
ook door een halvering van de subsidie 
na een negatief advies. Het museum 
heeft hierdoor een van de locaties 
moeten sluiten en is sterk afgeslankt. 
Maar net als de stad Rotterdam is zijn 
museum veerkrachtig.

Al meer dan honderd jaar vertelt Museum Rotterdam 
het verhaal van onze stad. De collectie is nog ouder. 
De oorsprong gaat terug tot een bescheiden
verzameling ‘Rotterdamsche Oudheden’, bewaard 
tussen allerlei archieven en boeken op de boven-
verdieping van het oude Raadhuis aan de Kaasmarkt.
In deze lange geschiedenis hebben museum, collectie 
en tentoonstellingen al heel wat onderkomens in
Rotterdam gehad. Van het bekende Schielandshuis en 
de Dubbelde Palmboom tot de Onderzeebootloods en 
het Timmerhuis.

De steeds nauwere samenwerking met het
OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam is een
waardevolle versterking. Dit leidt in 2015 tot
Museum Rotterdam ’40-’45 NU aan de Coolhaven. 
Hier staan de oorlogsjaren centraal, die zo’n grote 
invloed hebben op onze stad.

Dit jaar is een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis 
van Museum Rotterdam begonnen. De sluiting van 
de museumlocatie in het Timmerhuis opent ook 
mogelijkheden voor de toekomst. Ondertussen blijft 
Museum Rotterdam ’40-’45 NU gewoon open. Ook 
het beheer van de rijke collectie is gewaarborgd.
Daarnaast richten we ons met de gemeente op een 
vernieuwd stadsmuseum, voor alle Rotterdammers 
en bezoekers. Want over één ding is iedereen het 
eens: Rotterdam verdient een volwaardig nieuw 
stadsmuseum, met ruimte voor alle aspecten van 
onze wereldstad:
vroeger, nu en in de toekomst.

Bij dit streven krijgen we veel hulp. Natuurlijk van 
traditionele erfgoedpartners als het Stadsarchief
Rotterdam, Archeologie Rotterdam en Bureau
Monumenten. Maar ook van de Stichting Wijk-
collectie en allerlei organisaties die zich bezighouden 
met onze stad.

Ook jij kunt laten zien dat je een Museum over Rot-
terdam belangrijk vindt. Bijvoorbeeld door
binnenkort langs te komen in het museum aan de 
Coolhaven of de online collectie en sites te
bezoeken. Of nog directer door Vriend te worden. 
Hoe dan ook verwelkomen we je nu en in de
toekomst graag in Museum Rotterdam!

De oorsprong van Museum Rotterdam 
’40-’45 NU ligt in de verzameling 
spullen uit de Tweede Wereldoorlog 
van Arie Mast. Het is de basis voor 
presentaties die uitgroeien tot een 
volwaardig OorlogsVerzetsMuseum 
Rotterdam. Een steeds hechtere sa-
menwerking met Museum Rotterdam 
leidt tot een samengaan in 2015. 

 Museum Rotterdam aan de Coolhaven, naast het metrostation   

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, zal 
Museum Rotterdam aan de Coolhaven de 
deuren weer openen. Het museumteam heeft 
ondertussen niet stil gezeten. De inrichting is 
verrijkt met topstukken als de capitulatievlag 
van Rotterdam, een origineel bronzen model 
van het beeld De Verwoeste Stad van Zadkine 
en tijdelijk een grote maquette van het stads-
centrum vlak voor het bombardement.

Daarnaast nemen op dit moment een mede-
werker en een vrijwilliger de collectie in de 
vitrines onder handen. Duizenden stukken uit 
de oorlogsjaren zijn één voor één gereinigd en 
de vitrines zijn stofvrij gemaakt. Bij de her-
opening staat alles weer helemaal mooi klaar 
voor de eerste bezoekers.

Bovendien blijven we bezig Rotterdam het 
grote geïntegreerde stadsmuseum te geven dat 
het verdient. Binnenkort gaat een kwartierma-
ker, in opdracht van de gemeente, verschil-
lende scenario’s voor een toekomstig museum 
uitwerken. Waar dit toekomstige Stadsmuseum 
uiteindelijk komt, wordt op z’n vroegst eind 

dit jaar bekend. De weg naar een nieuw, groot 
Museum Rotterdam zal enkele jaren duren.

Ondertussen blijft het museum ook actief in 
de stad. Bijvoorbeeld in samenwerking met de 
stichting Wijkcollectie, waar het programma 
Echt Rotterdams Erfgoed is ondergebracht. 
Ook zoeken we allerlei andere partners en 
instellingen om samen het verhaal van de 
stad te vertellen. Zo blijven op verschillende 
plekken presentaties, activiteiten en tentoon-
stellingen mogelijk. Voor de jeugd biedt het 
museum diverse interactieve programma’s 
aan en werken we samen met Rotterdamse 
onderwijsinstellingen.

Ook op onze sites en social media kan 
iedereen terecht voor Rotterdamse collectie-
verhalen, aanwinsten, nieuws en interessante 
voorwerpen. Bovendien staan inmiddels ruim 
50.000 collectiestukken online, compleet 
met downloadbare hoge resolutie foto. Wie 
wil weten hoe de stad is veranderd, kan zijn 
hart ophalen op Rotterdaminkaart.nl. Naast 
historische plattegronden, ontdek je hier van 
alles over bijvoorbeeld oude gebouwen en 
Rotterdamse bedrijven.

Kortom, Museum Rotterdam is en blijft bezig 
voor iedereen met hart voor de stad!

 Museum Rotterdam, voor iedereen met hart voor de stad   
Museum Rotterdam is niet alleen een 
locatie of een collectie, maar ook een 
klein, maar toegewijd team van men-
sen. Van directeur tot vrijwilliger zet 
iedereen zich met hart en ziel in voor 
het museum, de collectie en natuurlijk 
voor de bezoekers. 

 Een aantal medewerkers van Museum Rotterdam. Van links naar rechts: Rob Noordhoek (conservator en publiekshis-
toricus), Hilia dos Santos (educator), Marco Coster (facilitair manager), Anton van de Water (vrijwilliger), Ingrid de 

Jager (directeur), Doriene Reitsma (coördinator communicatie & educatie), Erik van de Akker (gastheer), Jasper van 
den Berg (collectiebeheerder). Foto: Erik van de Akker   

Verleden, heden
en toekomst van

Museum 
Rotterdam
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Juda Walg
Deze leren handschoentjes waren van 
Juda (Juultje) Walg. Een Joods jongetje uit 
Rotterdam, geboren in 1933. Hij woont met 
zijn vader, moeder en oudere zus Jetta aan 
de Walenburgerweg. Zijn ouders zijn druk 
met hun fotozaak op de Coolsingel. Daarom 
is de kleine Juda vaak op stap met zijn 
kinderjuf. 

In de winter draagt hij dan deze handschoenen, in de 
zomer brengen Juul en zijn kinderjuf een maand door 
bij het Scheveningse strand. Ook gaan ze naar de dier-
gaarde en de speeltuin. Als Juultje groot genoeg is om 
naar school te gaan, houdt het werk van de kinderjuf op.

Juda Walg is redelijk bijdehand. Als hij vijf jaar is, 
wordt hij alleen wakker. De oppas is eventjes weg. 
Juultje besluit zich aan te kleden, pakt de voordeur-
sleutel van het haakje, doet de deur keurig achter zich 
op slot en wandelt doodleuk naar het huis van oma, 
twee kilometer verderop.

In 1942 komt een abrupt einde aan zijn leventje. De 
familie wordt opgepakt en afgevoerd. Op 22 oktober 
1942 is Juda in Auschwitz vermoord, net als zijn 
moeder en zusje. Zijn vader sterft op 28 februari 1943. 
De kinderjuf schenkt op hoge leeftijd deze handschoen-
tjes aan het museum, zodat Juda Walg niet vergeten 
wordt.

Juda en zijn zus zijn twee van de meer dan 686 Joodse 
kinderen tussen de nul en derten jaar oud die vanuit 
Rotterdam vertrekken en nooit terugkeren. Vanaf Loods 
24 aan de Spoorweghaven zijn ze gedeporteerd naar 
Westerbork. Hun namen staan vermeld op het Joods 
Kindermonument aan de Stieltjesstraat.        

 De handschoentjes van Juda. Collectie st. OVMR   

Gerrit van Ommering, die voor de gevaarlijke 
tocht deze witte vlag maakt van een beddenla-
ken en een bezemsteel. Onderweg wordt een 
gewonde militair verbonden met een reep stof. 
De bloedvlekken zijn nog steeds zichtbaar.

Nog tijdens de onderhandelingen verschijnen 
de bommenwerpers boven Rotterdam. Bommen 
en brand veranderen de binnenstad in één grote 
ruïne. Na de ramp komt kolonel Scharroo zelf 

naar het Noordeiland om ontdaan de stad over 
te geven. Ook Van Ommering en de witte vlag 
gaan weer mee.
Na de capitulatie neemt Van Ommering de vlag 
mee naar zijn huis aan de Schiekade, rolt hem 
op en stopt hem in de meterkast. Hij verlaat 
het leger en gaat werken bij de Rotterdamse 
brandweer. Niet wetend dat hij opnieuw een rol 
zal spelen bij een verschrikkelijk bombardement 
op de stad.

Op 31 maart 1943 voeren Amerikaanse 
bommenwerpers een aanval uit op haven- en 
scheepsbouwinstallaties in Rotterdam-West. 
Hierbij treffen ze door onnauwkeurigheid ook 
nabijgelegen woongebieden, vooral in de wijk 
Bospolder-Tussendijken.
Brandweerman Van Ommering is al snel ter 
plaatse en is getuige van de enorme ellende die 

de bommen hebben aangericht. Hij probeert te 
redden wat er te redden valt. Ook na spertijd 
blijft hij tussen de puinhopen luisteren naar 
tekens van leven. Zo lokaliseert hij nog een 
driejarig meisje onder het puin in de Blok-
makerstraat. Ze wordt 50 uur na de bommen 
levend uitgegraven.

Van Ommering gaat in 1957 met pensioen. Pas 
tien jaar na zijn overlijden in 1970 komt de witte 
vlag weer uit de meterkast. Zijn familie haalt de 
vlag weer tevoorschijn voor een tentoonstelling 
over het bombardement van 14 mei 1940.
Doordrongen van de grote historische waarde 
van het dundoek schenkt de familie de vlag aan 
de stad. Het bescheiden voorwerp met een groot 
verhaal is nu een absoluut topstuk in de collectie 
van Museum Rotterdam.  

De witte vlag van Gerrit van Ommering
Na vijf dagen strijd krijgen de Duitse 
troepen in Rotterdam op 14 mei 1940 
van hogerhand de dringende opdracht 
de stad eindelijk in te nemen. Ze 
vragen luchtsteun aan voor een grote 
aanval over de Maasbruggen. Bom-
menwerpers stijgen op van vliegvelden 
rond Bremen. Doel: Rotterdam.

Tegelijk ontvangt de Nederlandse commandant, 
kolonel Scharroo, een ultimatum: geef de stad 
over of riskeer ‘volledige vernieling’. Hij stuurt 
kapitein Backer naar de Duitsers op het Noorder-
eiland om te onderhandelen over een eventuele 
overgave.
De kapitein wordt begeleid door sergeant-majoor 

 De witte vlag. Collectie Museum Rotterdam

Ze gaat dan op zoek naar haar verloofde Koos. 
Koos van der Heul is meubelmaker, maar werk 
ligt niet voor het oprapen. Na het bombarde-
ment zegt zijn moeder: “Nu kunnen jullie ein-
delijk trouwen, want er is werk genoeg.” Koos 
wordt opzichter bij de puinopruimingsdienst en 
stuurt een ploeg puinruimers aan.

24 juli 1940 is de grote dag. Koos en Lien stap-
pen onder grote belangstelling in het huwelijks-
bootje. Meer dan honderd mensen worden door 
fotograaf C. Kramer vastgelegd op deze foto. 
Het levert een fascinerend plaatje op.

Stoere Rotterdammers in ketelpakken op De 
Puin. Sommigen met een feesthoedje op, an-
deren met de schop nog in de knuisten. Jochies 
zijn op muurtjes geklauterd en op de achter-
grond is het stadhuis zichtbaar. In het midden 
zit het stralende bruidspaar. Lien in een zwarte 
rok met witte bloes, Koos in zijn zondagse pak.

De foto haalt notabene een Duitse krant, 
kennelijk als propaganda. Het bijschrift luidt: 
“So heiratet man in Rotterdam.” 
De foto laat in ieder geval zien dat Rotterdam 
en zijn bewoners niet klein te krijgen zijn.  

Bruiloft op De Puin
In 1940 werkt Lien Koopmans bij 
het Rotterdamsch Nieuwsblad aan 
de Schiekade. Ze corrigeert daar de 
advertenties. Op 14 mei 1940 wordt 
iedereen op kantoor al om 10 uur 
naar huis gestuurd. Lien gaat met een 
collega mee naar Noord. Vanaf het 
balkon zien ze die middag het bom-
bardement op de stad. Als het veiliger 
lijkt proberen ze weer naar kantoor te 
gaan, maar daar blijkt al snel weinig 
van over.

 De foto is gemaakt vanaf de Vriendenlaan/Hofdijk. Op de achterkant staat de naam van de fotograaf: C. Kramer.                           
Collectie st. OVMR

 Gerrit van Ommering met witte vlag op 14 mei 1940. Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie   

 Kinderfoto van Juda Walg. Collectie st. OVMR   
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Het gezin woont in de Jacominastraat op Zuid als 
de oorlog uitbreekt. Bram is van Joodse afkomst, 
maar Helena is rooms-katholiek. Gemengd 
gehuwde Joden zijn relatief beschermd in verge-
lijking met andere Joden. Vooralsnog ondervindt 
Bram dus weinig problemen met de bezetter. Zijn 
huwelijk verschaft hem een ‘sper’ voor depor-
tatie. Wel moet Bram vanaf 1942 verplicht een 

Jodenster te dragen. Ook verliest hij zijn baan. 
Toch blijft hij hopen op een goede afl oop.

Op 10 en 11 november 1944 sluiten Duitse 
soldaten de stad af. In de grote Razzia van 
Rotterdam worden 52.000 mannen tussen de 
zeventien en veertg jaar afgevoerd door de 
Duitsers. De bezetter vreest dat deze weerbare 

Rotterdammers 
de geallieerden 
zouden kunnen 
helpen bij een 
eventuele aanval. 
Ook Bram wordt 
meegenomen. Door 
de ster op zijn jas 
valt hij erg op tussen 
de anderen. Dit mer-
ken ook de mannen 
om hem heen. Ze 
gaan uit solidariteit 
dicht rondom hem 
staan, zodat de ster 
niet zichtbaar is 
voor de Duitsers en 
andere omstanders.

Na een tijdje op-
gesloten te hebben 
gezeten, worden 

Bram en de andere mannen in Rijnaken gepropt. 
Wat volgt is een barre tocht met nauwelijks eten 
of sanitaire voorzieningen in een vol laadruim. 
Na wat voelt als een eeuwigheid komen ze via 
Amsterdam aan in Kampen. Maar het ergste 
moet nog komen voor Bram. Na een nacht te 
hebben doorgebracht in een paardenstal bij de 
Van Heutszkazerne moeten de mannen zich 
melden aan de kade.

Oud-verzetsstrijder Ben van der Heijden zit ook 
in de groep en weet zich Bram te herinneren. 
“We zagen die jongen met een davidsster op 
zijn jas.” Ze sporen hem aan dat ding eraf te 
scheuren, maar Bram weigert. Misschien hoopt 
hij dat het volgen van de regels hem zal blijven 

beschermen. De mannen moeten in rijen lopen 
en Bram komt aan de buitenkant van een rij 
terecht. De ster valt nu extra op.

Ook Oberleutnant Ernst Baatz ziet het en pikt 
Bram uit de rij. Volgens Van der Heijden roept 
hij nog ‘Sind sie Jude?’ waarna hij hem naar 
de kade sleurt, neerschiet en in het IJsselmeer 
schopt. Bram sterft ter plekke, 35 jaar oud. 
Volgens een andere getuige kijkt de Oberleutnant 
nog triomfantelijk om zich heen nadat hij Bram 
het water in had geschopt. Na de oorlog wordt 
Baatz veroordeeld voor deze moord.  

Abraham (Bram) van Ploeg is één van zeven kinderen in een groot Rotterdams 
gezin. Hij wordt later expeditieknecht in een lijstenfabriek en trouwt in 1929 
Helena Maria Duiker. Ze krijgen drie dochters. 

Hennie deelde die nostalgische gevoelens voor 
zeep niet echt. Zij was pas acht toen de oorlog 
begon. Hennies gedachten werden eerder 
beheerst door eten – dat er vaak niet was – en 
de vrede die nabij leek. Ze hoorde het mensen 
steeds vaker zeggen: “Straks als het vrede is…” 
met een blik alsof ze in de woestijn een oase 
zagen.

Thuis hadden ze het niet breed. Pa werkte in 
het Zuiderziekenhuis als kapper, waar hij soms 
shag jatte van Duitsers. Ook hielp hij het verzet 
door berichten in een uitgeholde scheerkwast 
uit het ziekenhuis te smokkelen. Broer Martin 
werkte bij bakkerij Van der Meer & Schoep. De 
kruimels die hij op de zolder van de bakkerij 
opveegde, mocht hij meenemen. Thuis werd van 
dit mengsel van broodkruimels, stof en zaagsel 
met water en zoetstof een papje gekookt.

Hennie keek in de emmer. Ze kon nog steeds 
niet geloven dat er een hele koeienkop in lag. 
Eindelijk wat geluk! Moeder zou hier lekker 
soep van kunnen maken op het noodkacheltje, 
samen met de witte kool die Martin had geruild 
voor wat plukjes shag.

Het was nog niet eenvoudig geweest die koeien-
kop mee te krijgen. Moeder was al in de rij gaan 
staan bij Schop Vleeswaren- en Conservenfabriek 
toen het nog donker was. Je moest er vroeg bij 
zijn als de fabriek bouillon weggaf.

Om negen uur had Hennie moeder afgelost. Drie 
uur later was ze aan de beurt. Als je geluk had, 
kreeg je er soms een beentje bij, maar vandaag 
kieperde de man van Schop een hele kop in haar 
emmer! “Niet te zwaar, meissie?”, vroeg hij nog. 
Maar Hennie schudde haastig haar hoofd en 
holde weg.

Bij de Vierhavenstraat zag ze allemaal mensen 
stilstaan die dezelfde kant op keken. Nieuws-
gierig ging Hennie erbij staan. Ze zette de emmer 
voorzichtig neer, zodat er geen bouillon gemorst 
zou worden. Ze hoorde een auto, Duitsers mis-
schien? Maar nee, het waren wel soldaten, maar 
ze zagen er anders uit. Ze riepen “Hello, folks!” 
Zou dat nu Engels zijn?

De menigte begon terug te roepen: “Welcome 
Tommies!” Hennie trok een oudere man aan zijn 
arm: “Meneer, wie zijn dit?” De man keek haar 
aan en terwijl de tranen over zijn wangen liepen, 

zei hij: “Kijk goed meisje, je hebt iets bijzonders 
gezien. Dit zijn onze bevrijders.”

Snel ging Hennie verder om ze thuis over de 
komst van de bevrijders te vertellen. Niet veel 
verderop zag ze ook nog Duitsers bij het Marco-
niplein. Binnensmonds zei ze: “Vergeet het maar, 
de bevrijders zijn gekomen, het is afgelopen!” 
Snel rende ze verder. De bouillon klotste over de 
rand. Thuis kwakte ze de emmer neer. “Ik heb ze 
gezien, de bevrijders!” Pa was niet erg onder de 
indruk. “Kind, je droomt zeker.”

Pa zat bij het verzet; als de Canadezen kwamen, 
had hij het zeker wel gehoord. Zijn aandacht was 
meer bij de koeienkop. Maar bij het openhak-
ken steeg een walgelijke geur op. “Het is nog 
bedorven ook”, mopperde pa. “Geven ze een kind 
bedorven rotzooi mee, wat een zooitje.”
Hennie kon het allemaal niks schelen. Ze ging 
buiten in de zon zitten. Zij wist wel beter. De 
bevrijders waren gekomen.  

De Koeienkop
De emmer leek steeds zwaarder te worden. Hennie’s hand deed zo zeer dat ze 
hem al drie keer had overgepakt. Een rode striem tekende zich af aan de binnen-
kant van haar magere witte handen. Ze staken uit mouwen die, net als de rest van 
haar kleren, te klein en vies waren. Moeder mijmerde vaak over echte ‘Sunlight’ 
zeep. Heerlijk sop, waar je zo lekker schoon van werd. 

 Een dag voor de intocht van de Canadese bevrijders in Rotterdam, rijdt een jeep met twee Amerikaanse soldaten en twee 
Nederlanders door Rotterdam. Foto J. van Rhijn. Collectie Stadsarchief Rotterdam   

De ster van Bram
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Gert Nales, een overlever

Museum Rotterdam
’40-’45 NU
Coolhaven 375
3015 GC Rotterdam
telefoon 010 2176773
www.museumrotterdam.nl

Openingstijden

di t/m za: 10.00 – 17.00 uur
zon- en feestdagen: 11.00 – 17.00 uur
gesloten: 1 januari, 27 april en 25 december

Bereikbaarheid

Metrohalte Coolhaven
Tram 4 halte Heemraadssingel
Betaald parkeren in de directe omgeving

Entreeprijzen

Volwassenen: € 9,00 p.p.
t/m 17 jaar: gratis
Studentenkaart, CJP en groepen vanaf
15 personen: € 4,50 p.p.
Museumkaart, Rotterdampas, BankGiro Loterij
VIP-KAART en ICOM: gratis

Iedere eerste zaterdag van de maand gratis toegang

Als vriend van Museum Rotterdam:
- Draag je bij aan aankoop, beheer en behoud van 
Rotterdams cultureel erfgoed
- Maak je mogelijk dat een breed publiek kennis 
maakt met de geschiedenis van Rotterdam
- Geef je aan vrede, vrijheid en rechtvaardigheid 
voor iedereen van groot belang te vinden
- Kan je met anderen kennis uitwisselen en meeden-
ken over de geschiedenis van de stad
- Heb je gratis toegang tot Museum Rotterdam ‘40-
’45 NU aan de Coolhaven 375

Als je je nu aanmeldt, ben je gelijk vriend. Stuur 
hiervoor een mailtje naar:
vrienden@museumrotterdam.nl

Elke fi nanciële bijdrage is meer dan welkom, maar 
voor 2021 vragen we niets.
Voor 2022 is de bijdrage 30,- euro.
Bankrekeningnummer: NL 14 ABNA 0640120865 
ten name van de Stichting Vrienden van Museum 
Rotterdam  

Het verzet staat nog in de kinderschoenen. 
Door verraad is de hele Geuzengroep binnen 
een jaar opgerold. Ook Gert wordt op 13 
december 1940 gearresteerd. Hij komt terecht 
in de beruchte Scheveningse strafgevangenis, 
die dan offi cieel Deutsches Polizeigefängnis 
heet, maar door Radio Vrij Nederland in 1941 
het ‘Oranjehotel’ wordt genoemd. Hier zitten 
in het begin van de oorlog namelijk veel ver-
zetsmensen opgesloten. Uit deze tijd stamt ook 

het bekende rijmpje: “In deze bajes zit geen 
gajes, maar Hollands glorie potverdorie.”

Gert wordt veroordeeld en op transport gesteld 
naar het concentratiekamp Buchenwald. Hier 
krijgt hij een gevangenenpak met rode drie-
hoek. Het teken voor een politieke tegenstan-
der van het nazibewind.

In maart 1942 moet hij naar Natzweiler 
Strutthof. Een nieuw kamp in de Elzas voor 
Nacht-und-Nebelgefangenen. De gevangen 
verzetsmensen worden hier keihard behandeld. 
Op een karig dieet verrichten ze zware dwang-
arbeid in steengroeven, vaak tot de dood erop 
volgt. Geen enkel contact met de buitenwereld 
wordt toegestaan. Familie krijgt niet te weten 
waar ze zitten en of ze überhaupt in leven zijn. 
Veel verzetsmensen uit West-Europa verdwij-
nen zo spoorloos.

Gert werkt aanvankelijk ook in de steengroeve, 
maar in november 1942 wordt hij als hulpver-
pleger tewerkgesteld. Hij is daarbij getuige van 
medische experimenten op mensen. In 1944 
naderen de oprukkende Amerikanen en wordt 
het kamp gesloten. De gevangenen gaan op 
transport naar Dachau.

Hier werkt Gert als verpleger in de tyfus- en 
TBC-barakken. Op 29 april 1945 wordt kamp 
Dachau bevrijd door Amerikaanse troepen. 
De kampbewakers zijn er dan al vandoor. Gert 
blijft in het kamp tot de laatste Nederlandse 
zieke is hersteld.

In 1947 wordt hij nog opgeroepen om in Neu-
renberg bij het oorlogstribunaal te getuigen 
in het proces tegen kampartsen. Na de oorlog 
maakt hij schilderijen van het kampleven aan 
de hand van schetsen die hij als gevangene 
heeft getekend.  

De Geuzen zijn de eerste Nederlandse verzetsgroep in de Tweede Wereld-
oorlog. Ze worden vrijwel direct na de Nederlandse capitulatie actief. Ook de 
25-jarige winkelchef en etaleur Gert Nales wil iets doen en sluit zich aan. Hij 
brengt de geuzenkrant rond en bezorgt eten bij een ondergedoken Engelse 
soldaat.

 Pak politieke gevangene. Collectie st. OVMR   

Op 29 november vliegen 33 toestellen van 
de Royal Air Force vanaf Antwerpen naar 
verschillende doelen in Rotterdam. Acht 
jachtbommenwerpers vliegen laag over rich-
ting Heemraadssingel en werpen 1000-ponds 
bommen af.

Hoewel niet alle bommen ontploffen, raakt het 
gebouw zwaar beschadigd. Elf gevangenen 
ontsnappen, drieëntwintig Rotterdammers 
worden gedood. Alle archieven met informatie 
blijven intact. De SD brengt alle papierwerk in 
veiligheid en verhuist naar een ander pand aan 

de overkant van de 
Heemraadssingel.

Een van de bom-
men valt in de tuin 
van Bellevoysstraat 
29, maar ontploft 
niet. Door zijn 
gewicht dringt de 
bom diep in de 
veengrond. Hier 
blijft het explosief 
ruim veertig jaar 
liggen.

In mei 1987 schrijft 
de bewoonster aan 
de gemeente dat 
er nog een bom 
in haar tuin moet 
liggen. Na lang 
zoeken wordt op 
zes meter diepte 

een staartstuk gevonden en op tien meter de 
bom zelf.

Op 27 maart 1988 volgt de operatie Bellebom. 
Bijna 7000 mensen en een grote hoeveelheid 
huisdieren, waaronder slangen, papegaaien 
en zelfs apen worden geëvacueerd. 14.000 
Rotterdammers mogen hun huis niet uit. De 
GGD haalt zieken op en Radio Rijnmond doet 
verslag.

De grootste ontruimingsoperatie in de stad 
sinds de oorlog kost 5,5 miljoen gulden (2,5 
miljoen euro). De bom wordt veilig ontmanteld 
door de Explosieven Opruimingsdienst Defen-
sie (EOD). Als het museum laat weten de bom 
graag in de collectie te willen opnemen, is een 
langdurig bruikleen van de EOD mogelijk.

Op 15 november 1988 vindt de overdracht 
plaats. Dan blijkt dat de al te ijverige land-
macht de aanwinst heeft ‘gerestaureerd’: de 
bom was netjes groen overgespoten en van 
frisse belettering voorzien. Gelukkig draagt de 
verkreukelde, losse staart nog wel de originele 
kleuren.  

De Bellebom
In oktober 1944 worden veel verzetsmensen gearresteerd. De vraag is 
welke informatie de Sicherheitsdienst (SD) over hen heeft. Het verzet 
vraagt daarom aan de Geallieerden om het hoofdkantoor van de SD aan de 
Heemraadssingel te bombarderen.

 Schilderij van het kampleven door Gert Nales. Collectie 
st. OVMR   

      

 Bellebom en staartstuk. Collectie Museum Rotterdam   

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

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

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

Wandbord Rotterdam als
paradijs

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

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

Wandbord ‘Een echte 
Rotterdammert’

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

Rotterdam Zuidplein in de 20e 
eeuw

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

Rotterdam Zuidwijk in de 20e 
eeuw

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

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

€ 8,95 € 39,95

€ 7,50

€ 9,95 € 8,95

€ 9,95

€ 14,95 € 14,95 € 24,95

Hand in Handdoek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95
Rotterdam vanuit de wolken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 39,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €   7,50
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs’ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De gast uit het Rifgebergte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 21,99
Wandbord ‘Een echte Rotterdammert’  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
Rotterdam Zuidplein in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,95
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €  14,95
Rotterdam Vreewijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Rotterdam Oude en Nieuwe Westen in de 20e eeuw .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,95
Het korps de baas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €  29,95

Bestelbon ‘t Winkeltje Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk 
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 

 
     Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag                   

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

Ja, ik bestel:

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
Let op! Oudere bestelbonnen zijn daarom ook niet meer geldig. Dinsdag 4 mei 2021
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Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant

                Wij informeren u daar tweewekelijks over 

allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht, 

waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

Graag wijzen wij u in het bijzonder op onze persoonlijke en 
vakkundige werkzaamheden rondom de afwikkeling van 
een nalatenschap. Na het overlijden van een dierbare 
moet - naast het verwerken van de emoties - veel geregeld 
worden. Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud (beiden 
RegisterExecuteur) van Akto helpen u graag bij alle - 

Dit doen wij zowel in de voorbereiding als na een overlijden 
bij de afwikkeling.

Wilt u meer weten, maak dan eens een afspraak of kom naar een 
van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren.
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en ervaring.

In de voorbereiding kunt u denken aan:
• komt uw nalatenschap op de juiste plek
• betalen uw erfgenamen niet te veel 

erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen 

bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en 

testament

Na het overlijden kunt u denken aan:
• Akto als (adviseur van de) executeur of 

als adviseur van de erfgenamen of als 
boedelgevolmachtigde

• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen

• adviseren bij een afwikkeling waar een 
onterving speelt

• en nog meer...

Kernwoorden voor ons zijn: 

transparant, persoonlijk en betrouwbaar

Contact
tel: 010 - 313 08 23
mail: info@akto.nu
website: www.akto.nu

Akto, uw erfcoach
mr. Nicole C. Goud
Nico van Scheijndel

“Akto als uw
executeur of als 
adviseur voor de 
nabestaanden.”

zakelijke en financiële - aspecten rondom uw nalatenschap.

Rustige tuinderij waarop ook ouderen 
de ruimte hebben om plantjes te kopen.

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

598,-

STA OP 
FAUTEUIL 
MET MOTOR, 
LEVERBAAR 
IN DIVERSE 
MATEN IN 
LEDER 

1098,-

WIJ ZIJN
WEER OPEN
KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN OP ONZE

PRACHTIGE COLLECTIE MEUBELEN
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De Heij was eigenlijk een heel grote 
kuil met een bovendijk en een onder-
dijk. Je ging de hol af en 2,5 kilometer 
verder ging je de hol weer op. Rechts 
had je de Heijschedijk naar Pernis en 
links de Jachtdijk richting Rhoon. Als 
je van de Heijplaat afkwam om naar 
de Heij te gaan, had je links een aantal 
huizen en winkels; groenteboer Koster 
en een café en zo. Rechts had je 
Vermeer, de kruidenier. Voordat je hol 
afging had je een dijkhuis waarin de 
familie Schets woonde. Die mevrouw 
had de bijnaam ‘het nieuwsblad’.

Dorpsschooltje
Rechtsboven de dijk het eerste 
woonhuis van melkboer Rasser. Als 
je de hol af liep, kreeg je links een 
zijweg naar het buurtschap (water-
schap). Daarna was het alleen maar 
grasland en landbouwgrond. Na 
anderhalve kilometer kreeg je een rij 
huizen en daarna het dorpsschooltje. 
Schoolhoofd was meester Van Ginkel 
en leraar meester Van der Pols, zoon 
van de tuinder en laatste leerkracht. 
Zijn naam weet ik niet meer. Achter de 

school had je ook nog een boertje. Die 
naam weet ik ook niet meer. Aan de 
bovendijk stond een aantal woonhui-
zen met een winkel van de familie 
Koster, manufacturenwinkel. Op het 
einde van de bovendijk kwam de eer-
ste boerderij van Rasser. Daarna boer 
Groeneveld, richting Pernis. Als je 
linksaf ging kwam je op de Jachtdijk. 
De eerste boerderij was van Lodder. 
Verderop kreeg je de tuinderijen van 
de familie Van der Vorm en aan de an-
dere kant woonde de familie De Bruin.

Snel bezet
U zult zich afvragen waar ik al die 
informatie vandaan heb. Dat zal ik u 
vertellen. Ik ben op 18 februari 1931 
geboren, dus ging ik op mijn vierde 
jaar naar de kleuterschool, op mijn 
zesde ging ik naar de christelijke 
basisschool. Schoolhoofd was Van 
Walsum. Zijn bijnaam was Rode 
Kees. Hij had immers rood haar. Na 
de vierde klas brak de oorlog uit. Op 
Heijplaat had je twee basisscholen; 
een openbare en een christelijke. De 
openbare school was een grote school 

met een groot plein ervoor. Ideaal 
voor de moffen, dus deze school was 
snel bezet. Kort daarop ook twee 
leslokalen van de christelijke school. 
Dus dat was een groot probleem. Wat 
te doen? Wij als kinderen moesten 
een aantal uren naar de gymzaal van 
de kleuterschool. Maar wij moes-
ten ook met een aantal jongens en 
meiden naar het dorpsschooltje op de 
Heij naar school, zo’n vijf kilometer 
lopen. In dat schooltje was geen plaats 
voor zoveel leerlingen. Dus moest er 
een urenrooster gemaakt worden. U 

begrijpt wat daarvan terecht gekomen 
is: helemaal niets. En wanneer wij op 
school waren, moesten de leerlingen 
hout zagen en hakken om de kachels 
warm te houden. Dit hebben wij vele 
jaren moeten doen en als er luchtalarm 
was onder banken duiken. U kunt 
wel begrijpen dat wij een achterstand 
hadden in ons leerproces. Maar we 
zijn er toch gekomen toen de moffen 
weg waren.

Bombardement
O, ik ben nog wat vergeten. Wij, met 

ons gezin van tien personen, zijn nog 
een maand voor onderdak bij boer 
Lodder geweest, omdat ons huis niet 
meer bewoond kon worden door een 
bombardement dat schade aan het dak 
veroorzaakte. Dat was onze jeugd.

John van Dommele
John31@telfort.nl
06-54684301

De Heij, een gehucht in oorlogstijd
Het gehucht de Heij heeft voor John van Dommele veel bete-
kend in de oorlogsjaren 40-45. De Heij was een gehucht tegen 
Heijplaat aan. Als er geen oorlog was geweest, was hij daar 
waarschijnlijk nooit gekomen. John vertelt.

Duitse militairen onderweg naar het centrum van Rotterdam

Dat in de Rotterdamse binnenstad 
grote gebouwen, zoals stadhuis, 
postkantoor en hoofdbureau van 
politie gespaard zijn gebleven, komt 
voornamelijk doordat deze stevig ge-
bouwd waren en geluk hebben gehad 
dat ze maar een enkele bom op hun 
dak kregen.
Ook Schiebroek werd op 14 mei 1940 
getroffen door een bom. Precisie-
aanvallen van bommenwerpers, zoals 
we nu op de tv zien, waren er in die 
tijd nog niet. Bommenluiken werden 
opengezet en op goed geluk liet men 
hun dodelijke last vallen.
Op het kerkhof aan de Ringdijk staat 
een grote witte grafsteen, met daarop 
de namen van twee dames Mouthaan 
en hun schoonzuster, mevrouw 
Mouthaan – van Dijk. Zij waren het, 
die op 14 mei 1940 een veilig heen-
komen dachten te hebben gevonden in 
een woning aan de Hoofdlaan nummer 
2. Ton Oskamp, geboren in Schie-
broek, was destijds zes jaar en vertelt 

hierover het volgende:
“Ik heb deze dames gekend. Wij 
woonden vlak bij hen, op nummer 6. 
Zij zijn daar alle drie om het leven 
gekomen tijdens dat bombardement 
van 14 mei 1940. Dit was ’s morgens 
omstreeks half elf, dus voorafgaand 
aan het grote bombardement. Hun huis 
werd getroffen door waarschijnlijk 
een afzwaaier en volledig verwoest. 
Het is mij nooit duidelijk geworden 
uit welk land het vliegtuig, dat deze 
bom afwierp, afkomstig was. Wat het 
extra triest maakte, was het feit dat 
deze dames vanuit de stad hier naartoe 
gekomen waren met de gedachte dat 
het aan de rand van de stad veel veili-
ger was. Hoe alles in zijn werk ging, 
herinner ik mij nog als de dag van 
gisteren. Ik was buiten aan het spelen, 
toen mijn moeder mij riep om naar 
binnen te komen. Mijn broer kwam op 
dat moment aanhollen. Hij was door 
de Nederlandse militairen, die bij ‘Al-
lan’ aan de Kleiweg (de voormalige 

tramremise) gehuisvest waren, naar 
huis gestuurd. Op het moment dat wij 
binnen waren, viel de bewuste bom 
en sloegen wij met z’n allen tegen de 
grond. Kasten en deuren vlogen open 
en de hele kamer was ondoorzichtig 
geworden van het stof. Wij zijn direct 
daarna uit het huis gevlucht en naar 
mijn grootouders gegaan, die aan de 
overkant van de laan woonden. Van 
mijn grootvader kregen wij de op-
dracht voor onze veiligheid onder de 
bosjes in de tuin te gaan liggen.

Volkstuin
Achteraf gezien kan ik zeggen dat het 
geluk ons die dag erg gunstig gezind 
was. Mijn oom had een volkstuin 
bij de volkstuinvereniging ‘Ons 
Genoegen’ aan de Achterweg (huidige 
Erasmussingel). De tuinen lagen tus-
sen de weilanden. Door de De familie 
besloot aanvankelijk om voor onze 
veiligheid daar de nacht door te gaan 
brengen. Maar op het moment dat wij 
met elkaar voor het hek van de volks-
tuin stonden, werd besloten toch maar 
terug te gaan naar het huis van mijn 
grootouders. Die nacht viel er een bom 
op het volkstuincomplex en werd ook 
het huisje op de tuin van mijn oom 
volledig vernield.”
Tot zover de belevenissen van Ton 
Oskamp, 80 jaren geleden.

In de Panorama van 
18 juli 1940 staat 
een foto van een 
ander vernield tuin-
huisje, eveneens 
gelegen op eerder 
genoemd volkstuin-
complex. Dit met 
vermelding dat het 
werd veroorzaakt 
door een Engelse 
bom en dat er drie 
personen bij waren 
omgekomen. Bij 
nader onderzoek 
bleek het Andries 
Oorschot, zijn 
echtgenote Aartje 
van Oorschot-van 
Houten en hun 
dochter Francijn-
tje te betreffen. 
Gedrieën hadden 
zij zich ‘s nachts 
verscholen in hun 
tuinhuisje, met 
noodlottig gevolg.

Over de 97.000 kilo Duitse brisant-
bommen die 14 mei 1940 werden 
afgeworpen op de historische bin-
nenstad, wordt door de Duitse bezetter 
wijselijk niet gesproken. Wat rest zijn 
de grafstenen op de begraafplaats aan 
de Ringdijk en de wetenschap dat deze 

begraafplaats niet geruimd wordt. Een 
blijvende herinnering dus.

Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

Een verdwaalde bom op Schiebroek
Het bombardement op Rotterdam werd 14 mei 1940 tussen 
13.27 en ongeveer 13.40 uur uitgevoerd door Duitse bommen-
werpers in het kader van de Duitse militaire overval op Neder-
land. Het bombardement van een kwartier vernietigde nagenoeg 
de gehele historische binnenstad van Rotterdam, mede door de 
branden die hierna ontstonden. Naar schatting kwamen 650 tot 
900 mensen om en ongeveer 80.000 inwoners werden dakloos. 
Meer dan 24.000 woningen werden in de as gelegd, 32 kerken en 
2 synagogen werden verwoest.

Het verwoeste huis aan de Hoofdlaan 2
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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,-

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

Al 20 jaar uw           - Dealer
45

Vollebregt, al 20 jaar het vertrouwde adres voor iedereen die 
veilig wil rijden in een brommobiel. Kom profiteren en proefrijden 
bij de Aixam dealer voor Zuid-Holland en omstreken.

Dat mag gevierd worden!
Al 20 jaar uw           - DealerAl 20 jaar uw           - Dealer

Vollebregt, al 20 jaar het vertrouwde adres voor iedereen die 

€ 500,- korting 
op alle occasions

Of bij aanschaf van een 
nieuw voertuig: 
2 jaar lang gratis 
1 onderhoudsbeurt  
per jaar

Of € 1000,- korting 
op Crossline- en 
Crossover Enduro
*Zolang de voorraad strekt

700 m2 brommobiel 
plezier.  

Mobiel zonder 
autorijbewijs!!!!

Showroombezoek op afspraak

van 16.967 euro
voor 15.967 euro

1000 euro
voordeel

De veiligste
brommobiel

Krachtige en stille
4 euro motor

Enduro
Veiligheidspakket

Verlichtings
upgrade ABS

Veiligheidskooi
constructie

Achteruitrij
camera

De skyline van Rotterdam, 
met alle highlights van de stad!
Deze iconische Skyline van Rotterdam is nu 
ook verkrijgbaar in het materiaal Forex!
De skyline is licht van gewicht, maar wel 
erg stevig. Forex staat ook wel bekend als 
hard geschuimd PVC.
Geschikt voor zowel binnen- als buitenge-
bruik en kan jaren in weer en wind gebruikt 
worden!

Bestel in onze webshop 
www.deoudrotterdammer.nl/webshop

Vanaf
€ 19,95

max. € 49,95exclusief bezorgkosten

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    € 4,985 kilo

Nicola   

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

Nieuwe oogst 

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

Bel: 06-34 90 20 84

Voordelig uw vriezer vullen met 
vriesverse maaltijden, vlees, 
groenten, snacks, ijs en meer 
door uw Diepvriesman 
Frank Husselman 

Hij komt het gratis 
bij u thuisbezorgen



Maar al in december 1940, nog voor 
de kerstdagen, opende mijn groot-
vader en directeur van Luyendijk’s 
Winkelmaatschappij NV, in één van de 
gebouwde noodwinkelcomplexen, zijn 
noodwinkel aan de Schepenstraat 113, 
op de locatie waar nu Dirk van den 
Broek is gevestigd.
In dit noodwinkelcentrum kregen, 
naast kruidenierswinkel Luyendijk’s, 
ook H.H. de Klerk, het Motorpaleis, 
Galeries Modernes (in de volksmond 
de Franse Bazar genoemd) en een 
modewinkel riante huisvesting. Op 12 
december 1940 was de noodwinkel 
van Luyendijk’s voltooid en werd de 
kruidenierswinkel met een openings-
folder onder de aandacht van het 
winkelend publiek gebracht.

Inbraak
In de oorlogsjaren werden in februari 
1941 ’s nachts bij een inbraak in de 
Schepenstraat grote hoeveelheden kof-
fie, thee en chocolade gestolen. Mijn 
vader Cees, zijn broer Jaap en zwager 
Adri Jens verbleven daarna ’s nachts 
in de winkel om de levensmiddelen 
te bewaken. En zij maakten daarbij 
regelmatig ‘een flesje open’, zo is mij 
verteld.
In de noodwinkel bevond zich ook 
een ‘geheime levensmiddelenkast’, 
waaruit verschillende Rotterdamse 
kinderen in de oorlogsjaren voedsel 
hebben ontvangen.

Razzia en onderduik
De noodwinkel bood tijdens de Rotter-
damse razzia van 10 en 11 november 
1944 een geslaagde onderduikgelegen-
heid voor een aantal jonge mannen. 
Mijn vader Cees was bevriend met 
Maarten Bronder, Wout Stam en Frans 
Stehouwer. Allen hadden zij de leeftijd 
om in Duitsland tewerkgesteld te 
worden. Maar niemand van hen wilde 
voor de vijand in Duitsland werken. 
Zij besloten geen gehoor te geven aan 

het bevel zich te melden. Zij 
doken onder. Ook Hans Bronder, de 
oudere broer van Maarten, dook met 
hen onder.
De noodwinkel aan de Schepenstraat 
bood een uitstekende onderduikgele-
genheid. Mijn grootvader verleende in 
zijn winkelpand met succes schuil-
plaats aan Cees, zijn jongste zoon 

en mijn vader met zijn vrienden. Zo 
ontkwamen zij aan de Duitse razzia en 
tewerkstelling in Duitsland.
Hans (Johannes) Bronder (Rotterdam, 
16 december 1910-Ridderkerk 25 
november 2005) schreef op verzoek 
van zijn jongste kleinzoon in 1995 
zijn herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog op. Hij deed hierbij ook 
gedetailleerd verslag van de razzia 
in Rotterdam en het onderduikadres 

bij Luyendijk’s in de Schepenstraat. 
Een gedeelte uit zijn indrukwek-
kende verslag van deze afschuwelijke 
gebeurtenis:

“Zo kwamen we bij de beruchte 
10 november 1944. De razzia van 
Rotterdam. We werden ’s morgens 
gewekt doordat de buitenbel overging. 
In de gang lag een vel papier met de 
mededeling, dat alle mannen van 18 
tot 45 jaar zich moesten melden – daar 
en daar – voor werkzaamheden. Met 
strafbepalingen als je niet kwam. 
Aan de trottoirkant stonden Duitse 
soldaten, zodat je niet kon ontvluch-
ten. We wisten de bedoeling. Je zou 
naar Duitsland weggevoerd worden 
om daar in fabrieken of hoe dan ook te 
werken. Ik had helemaal geen zin om 
voor de vijand te gaan werken.”

Hans vertelde over zijn verwoede 
pogingen om aan de Duitsers te ont-
snappen. En het lukte hem om onder 
beschietingen, vanaf de Mathenes-
serdijk in Spangen met de laatste vaart 
van de pont de Schie over te steken en 
veilig de overkant te bereiken. Vanaf 
de overkant vertelt hij verder:

“We zijn naar mijn ouders gegaan. 
Mijn jongste broer was bevriend met 
Cees Luijendijk. Zijn vader had een 
comestibleszaak in Blijdorp, waar een 
noodwinkelcentrum was gebouwd. 
Mijn broer naar hem toe. Hij kwam 
terug met de mededeling dat we in de 
winkel konden verblijven. Boven de 
winkel was een kantoor. De andere 
vrienden van mijn broer en Cees wer-
den ook gewaarschuwd. Zo gingen we 
om een uur of vijf naar de winkel van 
Luyendijk’s. Het was aardedonker. We 
moesten om zes uur binnen zijn. Bij 
de tunnel onder de spoorweg bij het 
Henegouwerplein stonden aan het eind 
twee Duitse soldaten. We dachten dat 
ze reeds bezig waren, maar dat viel ge-
lukkig mee. Ze moesten de Walenbur-
gerweg hebben. We gingen één voor 

één naar ons onderduikadres om zo 
weinig mogelijk aandacht te trekken. 
Het viel best mee daar binnen. Boven 
in het kantoor zouden we verblijven. 
Er was een elektrische haard. We pro-
beerden de haard en zie, hij brandde. 
Het licht lieten we uit. In verband met 
die razzia hadden de Duitsers overal 
elektriciteit nodig. Het werd warmer 

– het was 10 november – zodat we dat 
prettig vonden. Er waren ruige matten 
en lege balen, zodat we rond de haard 
daarop en eronder de nacht konden 
doorbrengen. Ook waren er nood-
rantsoenen die we konden gebruiken. 
Intussen hadden we bemerkt dat om 
het hele complex wacht werd gelopen. 
We moesten alles dus zeer rustig doen 
om geen gevaar te lopen. Wc-gebruik 
kon alleen zonder doorspoeling. Zo 
werd het zaterdagmorgen. Heel vroeg 
stond er al een grote rij dames om 
boodschappen te doen. De winkel ging 
niet open en na negen uur vertrokken 
de dames. Op een gegeven ogenblik 
zagen we, na het optrekken van de 
verduisteringsgordijnen, lange rijen 
mannen over de Walenburgerweg 
gaan. Gevangenen van de Duitsers. 
‘s Zondagsmiddags kwamen zussen 
en vriendinnen met warm eten; wat 
het was weet ik niet meer, maar we 
zullen het best geconsumeerd hebben 
om onze magen te vullen. Eén van de 
meisjes heb ik gevraagd bij oma langs 

te gaan om te vertellen dat het goed 
met Arie en mij was. Toen wist zij pas, 
dat het gelukt was. Overdag waren er 
geen Duitsers, zodat we de wc konden 
doortrekken.
Op maandagmorgen kwam heer 
Luijendijk sr. Hij zei dat we best naar 
huis konden. Er was volgens hem geen 
controle. Wij vonden het toch beter ’s 

avonds voor zes uur naar huis te gaan. 
De jongere jongens vroegen om meis-
jeskleren en meisjes voor de begelei-
ding. Ik had geen meisjeskleren nodig. 
Ik had een baard van een paar dagen, 
had een hoorapparaat en een mager 
gezicht, zodat ik er ouder uitzag. Om 
ongeveer vijf uur kwamen de meisjes. 
De jongens verkleedden zich en zo 
gingen we op stap. Ik had voorgesteld 
ieder meisje eerst door de tunnel te 
laten gaan. Kwam zij niet terug, dan 
volgde hij, die bij haar hoorde. Het 
verliep alles volgens plan.”

Boek
In de loop van dit jaar verschijnt mijn 
boek over de geschiedenis van de krui-
denierswinkels van mijn grootvader, 
waarvan in 1975 de laatste winkel aan 
de Schieweg 121 is gesloten.

Bert Luijendijk,
kleinzoon van directeur Jan Luijendijk
Krimpen aan den IJssel
bert.luijendijk@hetnet.nl

Rotterdamse kruidenier in oorlogsjaren
Tijdens de wereldwijde crisis in de jaren dertig opende mijn 
grootvader Johannes Simon (Jan) Luijendijk drie supermo-
derne kruidenierswinkels naar Amerikaans model in Rotterdam, 
met vestigingen aan de Nieuwe Binnenweg 445 (1932), Zwart 
Janstraat 8 (1933) en Kruiskade 21 (1934). Het vernietigende 
Duitse bombardement van 14 mei 1940 op de stad Rotterdam, 
verwoestte de kruidenierswinkel en het kantoor van Luyendijk’s 
aan de Kruiskade 21, op de locatie waar nu het Hiltonhotel 
staat.
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Het winkelpersoneel voor de etalage van de noodwinkel van Luyendijk’s aan de Schepenstraat, april 1941

Winkelpersoneel voor de vanwege de zon geblindeerde ramen van de etalage in juni 1941

Deel van de Kruiskade met de verwoeste winkel van Luyendijk’s (foto Gemeentearchief Rot-
terdam)

Aankondiging van de opening van de nood-
winkel aan de Schepenstraat 113

Hans Bronder dook onder in de noodwinkel 
van Luijendijk
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Ik keek in de spiegel en vond dat een 
permanentje voor die gelegenheid 
geen kwaad kon.

De dag vóór het feest liep ik in de kap-
salon pal op tegen Nel, één van mijn 
geestverwanten, die in haar laatste 
fase was en de watergolfrollers al op 
het hoofd had.
“Dat is ook toevallig”, zei ze, “ga jij 
morgen nog?”
’t Zal wel moeten, want ik ben één 
van de feestvarkens: 25 jaar lid”, 
antwoordde ik niet bar enthousiast, 
terwijl ik me op een wasstoel liet 
duwen, alwaar de ceremonie een 
aanvang nam.

Tevreden
“Maak er maar iets aparts van”, zei 
ik tegen de kapper, wijzend op het 
dunne plukje haar, dat sluik in mijn 
nek drupte.
Bij de verschillende handelingen die 
daarna volgden, hield ik mijn ogen 
angstvallig gesloten vanwege dat 
gemeen bijtende permanentspul, dat 
tappelings langs mijn wenkbrauwen 

en wimpers liep. Daardoor had ik 
blindelings van Nel afscheid genomen 
en haar kapsel niet kunnen bekijken.

Kappers zijn voor mij ware kunste-
naars, want toen ik na twee uur zitten 
en zuchten met vuurrood hoofd onder 
de droogkap vandaan kwam en het 
kammen en modelleren begon, was ik 
echt tevreden over het resultaat.

Hoogmoed komt voor de val
De volgende dag zouden we eerst de 
kinderen naar oma en opa brengen. 
Het was een fl inke wandeling door de 
stad, via de Hoogstraat. “Dat loopt zo 
gezellig”, zei mijn man altijd.

Onderweg bekeek ik mezelf in de win-
kelruiten en vond dat ik er best zijn 
mocht en dat een 25-jarig jubileum me 
niet aan te zien was.

Dat dergelijke hovaardige gedachten 
afgestraft moeten worden, merkte 
ik vrijwel onmiddellijk, doordat ik 
plotseling een fi kse plens water over 
mijn hoofd kreeg! Man en kinderen 

hadden een enkel spatje, maar ik had 
de volle laag gekregen. Ik stond even 
sprakeloos naar adem te happen en 
dacht eerst nog: “Nu word ik wakker, 
want het is maar een droom.” Maar 
nee hoor, het mocht niet zo zijn.

Lachfilm
“Ze zijn daar een balkon aan het 
doen”, riep een passerende dame en 
wees naar vierhoog. Het leek erop dat 
ze gelijk had. Een vrouw daarboven 
wipte schichtig naar binnen. “Is ze 
helemaal bedonderd!”, riep mijn man. 
Hij was ziedend. “Kijk je nieuwe jas 
en je haar!”

Ik stond alsmaar de verzopen kat uit te 
hangen en kon alleen maar uitbrengen: 
”Bleekwater. Er zit bleekwater in. Ik 
ruik het.”

Al gauw stond er een aardig ploegje 
mensen om ons heen, allerlei adviezen 
gevend en natuurlijk gniffelend. Het 
had ook veel weg van een lachfi lm. 
Een paar opgeschoten jongens, tuk op 
een relletje, bleven staan en vonden 
dat ik het had kunnen weten, want: de 
weersverwachting was: plaatselijke 
buien.”

Intussen had mijn man de huisdeur ge-
vonden, die zich aan de achterkant van 

de fl ats bevond. Hij was al 
in gesprek met de “dader”, 
die eerst niet voor de dag 
durfde te komen. De vrouw 
wist niet hoe zich te veront-
schuldigen. Toen ze vertelde 
hoe het allemaal gebeurd 
was, bleek het gewoon een 
ongelukje te zijn. De bal-
kondeur was opengevlogen 
tegen een emmer regenwa-
ter, waarna de inhoud met 
kracht naar beneden was 
gestort. Van bleekwater was 
dus geen sprake.

Nostalgisch kapsel
De schade aan de regenjas 
viel bij nader inzien mee, 
maar hoe mijn haar er aan 
toe was, zag ik pas toen we bij mijn 
schoonouders aankwamen.

“Zo ga ik niet naar de huldiging”, zei 
ik, “ ik zie er niet uit.” “Ben je mal”, 
zei Moe, “zet even een paar rolletjes 
en dan onder de droogkap.” Het resul-
taat viel zwaar tegen: een hoofd vol 
kleine kroeskrulletjes.

We zijn toch maar gegaan. Bij de 
ingang van de zaal kwam Nel op me 
afstuiven. “Leuk”, zei ze, “heb jij je 
ook laten overhalen?” “Overhalen? 

Wat bedoel je eigenlijk?”, zei ik. 
“Nou, de kapper, een nostalgisch 
kapsel, de jaren dertig” en ze wees op 
haar hoofd. Toen zag ik het pas: kleine 
kroeskrulletjes, net als ik.

“Ook in een plaatselijke bui gelopen?” 
plaagde mijn man. Ze lachte, maar 
heeft de grap natuurlijk niet begrepen.

Jo van Trirum-Heuser
fusu18ow@kpnmail.nl  

 Plaatselijke buien   
Het was januari 1972. ‘Wat gaat de tijd toch snel’, dacht ik na het 
lezen van een brief, waarin ik werd uitgenodigd aanwezig te zijn 
bij de huldiging van enkele jubilarissen. Nu heb ik een hekel aan 
dat soort festiviteiten, maar aangezien ik zelf één van de ‘slacht-
offers’ zou zijn, kon ik beleefdheidshalve niet weigeren te gaan.

 Het permanentje van de kapper pakte verkeerd uit voor Jo   
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In mijn periode als bakker-bezorger 
bij Bas Zaanen van de Zuidhoek, 
kwam ik Anthon Groenendijk vrij-
wel dagelijks tegen. We wisselden 
‘een fijne dag en goeie verkoop’. 
Dat ging onder een vrolijke lach 
en een geheven duim. Bram den 
Braber, conservator van het Rot-
terdams Melkmuseum heeft ook 
herinneringen aan de Groenendijk-
jes. “Anthon was een van de mar-
kantste melkboeren van Rotterdam-
zuid. Hij wilde niet aangesproken 
worden met de in zwang geraakte 
duiding ‘melkman’, maar nadruk-
kelijk als melkboer. Dat stond ook 
op zijn bezorgwagen.’’

Melkwinkeltje
“In 1966 ging ik als twaalfjarige 
naar de detailhandelsvakschool 
aan de Clemensstraat. In de pauze 
gingen we bijna in optocht naar het 
melkwinkeltje van Anthon voor 
een TEB-cola, een gevulde koek 
of een flesje melk. Hij was een 
bijzonder mens. Voor iedereen had 
hij een praatje of een grapje klaar 

en daarom droegen de jongeren van 
onze school, maar ook zijn klanten, 
hem op handen. Anderzijds straalde 
hij gezag uit. Als het te uitbundig 
werd, was een woord of opmerking 
van Anthon genoeg om je te kalme-
ren en weer normaal te doen.
Jaren later kwam ik weer in contact 
met hem en maakte ik kennis met 
een aantal andere aspecten. Zoals 
zijn voorliefde voor schrijven 
en gevoel voor geschreven en 
gesproken Nederlands. Hij kon 
het niet laten, als iets taalkundig 
niet klopte, de schrijver daarop te 
wijzen. Verder was er zijn passie 
voor klassieke muziek en het koor, 
waarvan hij een bezielend lid was 
en niet in het minst zijn kennis en 
verzameling van de Tweede We-

reldoorlog. Hij was ook secretaris 
van het Instituut Rotterdamsche 
Melkhandel.’’
De vader van Ria de Graaf-Bakker 
(riadegraaf34@gmail.com) was 
broodbezorger voor de Co-op 
Vooruitgang in de omgeving van 
de Schonebergerweg in Rotterdam 
West. “In de oorlogsjaren moest 
ik vader vaak helpen. Voor een 
kind van negen jaar was dat zwaar, 
vooral als het had gesneeuwd. Ik 
kreeg voor onderweg wel een zakje 
boterkoekjes mee, heerlijk! Het 
was oorlog en de mensen hadden 
honger. Op een dag werd onze 
broodkar overvallen en geplunderd. 
Vader heeft maandenlang onderge-
doken gezeten bij de Vooruitgang 
op de Nieuwe Binnenweg. Nadat 

hij was ontdekt, werd hij alsnog 
naar Vught verbannen. Gelukkig 
heeft hij de oorlog overleefd. Ook 
daarna heeft hij nog jaren brood en 
aanverwante artikelen bezorgd. Hij 
heeft niet in de bakkerij gewerkt.’’

Carnaval
Soms bemoeit een ongewenst 
getallen- of letterduiveltje zich 
met het uitwerken van tekst voor 
De Oud-Rotterdammer. Dat 
veroorzaakt dan een vervelende 
en onbedoelde fout. Soms trap je 
mensen er helaas, figuurlijk, mee 
op hun tenen. Eerlijk is eerlijk: het 
overkomt mij af en toe ook. Van 
ellende kan ik dan de haren uit mijn 
hoofd trekken. Gezien mijn nog 
weelderige dos grijs haar, heb ik 
dat gelukkig nimmer letterlijk ge-
daan. Zo’n cijfertje speelde parten 
in het artikel over de geschiedenis 
van het Rotterdamse carnaval, een 
paar maanden geleden. De toen 
bijgeplaatste foto van inzender 
Harry Pruijsten van de carnavals-
groep Rotterdams Mannenkoor was 
honderd jaar eerder gemaakt, dus in 
1906. De foto bewees dat carnaval 
in Rotterdam al meer dan honderd 
jaar polonaises en leut en gein 
bracht. Het koor zelf is trouwens 
meer dan anderhalve eeuw oud. Dat 
carnavalsverhaal maakte tongen 
los bij mensen die zich decennia 
hebben ingezet voor het carnaval 
in Rijneinde, zoals Rotterdam dan 
heet. Het ging niet alleen om on-
derlinge leut en gein, maar ook om 
ouderen, zieken en kinderen in het 
zonnetje te zetten door de complete 
Raad van Elf en het prinselijk paar. 
Zo was er het jaarlijkse Lupardi-
feest met een bedden- en rolstoel-
polonaise. De toen staatssecretaris 
en carnavalsridder Mark Rutte liep 
ook mee. Hij reikte de prijzen uit 
aan winnaars van de GroteDoeNa-
Show, een playbackwedstrijd voor 
deelnemers met een handicap. Aan 
het slot meldde de jury dan dat 
alle deelnemers erg goed waren 
en ze allemaal op de eerste plaats 
waren geëindigd. Uiteraard was dit 
afgesproken met de organisatie en 
speelde Mark Rutte zijn rol in het 
complot.
Reacties: reinwol@outlook.com

In oud-Charlois was Anthon Groenendijk decennia achtereen een héél bekende melkman. 
Zijn vader, Arie, startte in 1925 de zaak aan de Charloisse Kerksingel 9. Als vijftienjarige 
kwam Anthon in 1937 bij hem in dienst. Het duo bezorgde melk en aanverwante producten, 
eerst met een hondenkar, daarna met paard en wagen en vervolgens met een elektrokar, in 
de volksmond een ijzeren hond. 

Op 16 september 1944 verhuisde de 
zaak naar de Charloisse Kerksingel 
18. Vader Groenendijk bleef tot 1970 
actief. Twee jaar later verwisselde hij 
het tijdelijke voor het eeuwige. Tot in 
de jaren tachtig bleef Anthon werken. 
Niet meer met aan huis bezorgen, 
doch wel in zijn winkel.

Prins Erasmus de Eerste 
van Rijneinde in 1993 met zijn 

hofdames Mieke (links) en Bianca. 
Foto Harry Pruijsten

‘Ridder’ Rutte 
in het complot

Anthon Groenendijk aan het bezorgen op de Charloisse Kerksingel. Foto verzameling Rein Wolters

Melkbezorger Cor Gloudie van Van Berkel in Zuidwijk waar hij aan het Schoonveld ook 
aan de deur kwam bij PvdA-wethouder Henk van der Pols. Foto Marja Gloudie

Bevrijding
In de 6 april-uitgave van De Oud-
Rotterdammer werd gevraagd om 
persoonlijke belevenissen bij de 
bevrijding in 1945. Gelukkig ben ik 
daartoe in staat.

De Canadezen kwamen vanaf de Kortekade 
de Oudedijk op rijden. De mensen waren 
uitgelopen om ze toe te juichen. De stoepen 
stonden vol juichende mensen die met van 
alles zwaaiden naar de bevrijders. Op hun 
beurt strooiden die met snoep en sigaretten. 
Als negenjarige wist ik in de menigte toch 
een sigaret te pakken te krijgen. Ik rende 
daarmee naar huis. We woonden in het hoge 
pand dat uitkeek op de Ramlehweg, boven 
de kaas- en melkzaak van Neleman, die aan 
zijn gevel een grote klok had hangen.
Mijn vader en oom Teun, de laatste was 
weggebombardeerd in Rotterdam en kreeg 
de verdieping boven ons toegewezen, die 
bestond uit één kamer en een keukenhoekje, 
hadden uiteraard al lang geen behoorlijk 
rokertje meer gehad. Triomfantelijk toonde 
ik hen de sigaret, die mijn vader met een 
scherp scheermesje precies in tweeën sneed. 
Beiden vroegen om een haarspeld zoals 
vrouwen gebruikten om hun haar op te 
steken. Daarmee klemden zij het uiterste 
van hun gedeelde sigaret vast om de Lucky 
Strike of Camel, of wat het ook was, tot 
het uiterste einde op te roken zonder hun 
vingers te branden. Dat was genieten.

Later in de tijd, we waren al bevrijd, maar 
er was nauwelijks eten, kwamen er grote 
vliegtuigen met vier motoren laag overvlie-
gen om voedseldroppings te doen bij het 
Kralingse Bos. Mijn vader en oom Teun er 
op af en zij slaagden op het Lange Pad een 
uitgeworpen juten zak te pakken te krijgen 
en onder hun jas gestopt, mee naar huis 
te nemen. Je kon het bos niet in om daar 
te gaan rapen, want het hele gebied werd 
afgezet. Het Lange Pad was de toegangsweg 
tot het bos en dat ging nog net om daar in te 
komen. Er bleken twee blikken in de zak te 
zitten: eentje met mosterd en de andere met 
peper. Wat had je daar nou aan, we hadden 
niet eens iets te eten, laat staan daar smaak 
aan toe te voegen. Verkopen aan een zwart-
handelaar? We kenden geen van die lui.
Dus besloot mijn moeder bietenkoekjes, van 
met de vleesmolen gemalen suikerbieten, te 
bakken en die extra te kruiden met mosterd 
en peper. Dat smaakte weer eens anders dan 
de bietenkoekjes die ze bakte en waarvoor 
ik bij de kruidenier op de Vlietlaan, hoek 
heer Hugostraat, naar ik meen heette die 
Jos van de Bogaard, een smaakje moest 
halen. Haal maar een flesje akzijns zei mijn 
moeder dan en meestal werd de smaak 
vanille. Met akzijns bedoelde ze ‘essence’, 
een smaakversterker.
We zijn de oorlog doorgekomen, mager als 
een lat, maar het heeft waarschijnlijk voor 
het systeem goed gewerkt, want ik ben nu 
85 en ijs en weder dienende niet van plan 
af te taaien. Ik wil zie hoe het voelt als je 
100 bent.

Rudolf Kwisthout
rudolfkwisthout@hotmail.com
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Twee herinneringen
Ik heb twee herinneringen aan de 
Tweede Wereldoorlog, die me altijd 
zijn bijgebleven. Ik ben geboren op 28 
januari 1939, op de Mathenesserweg. 
Mijn ouders verhuisden eind 1940 
naar de Waterloostraat in Kralingen. 
Mijn vader was broodbakker en ging 
daar werken bij bakkerij Arkesteijn. 
Wij woonden recht tegenover de bak-
kerij, halverwege de Waterloostraat. 
Op 3 april 1945, vlak voor het einde 
van de oorlog, speelde ik met een paar 
vriendjes buiten in de Waterloostraat. 
We hoorden harde knallen. Dat bleken 
geweerschoten te zijn. Nieuwsgierig 
als je bent als kind gingen we kijken 
waar dat vandaan kwam. We liepen 
richting Oostzeedijk. Aangekomen op 
de hoek van de Hoflaan, het schieten 
was inmiddels gestopt, zagen we 
tegen het talud van de Oostzeedijk 
mensen liggen, die door de Duitsers 
doodgeschoten waren. Op dat moment 
beseften we niet wat daar gebeurd 
was. Na de oorlog bleek dat het een 
vergeldingsactie was voor de aanslag 
van het verzet op een majoor van de 
Ordepolitie. Het waren 20 mannen in 
de leeftijd van 18-52 jaar, die als leden 
van het verzet vastzaten op het Haagse 
Veer. Ik ga nog elk jaar naar de Oost-
zeedijk om even stil te staan bij wat 
daar gebeurd is en de mannen te eren 
die voor onze vrijheid gevochten heb-
ben en daarvoor hun leven gegeven 
hebben.
Mijn tweede herinnering was het 
vergeten bombardement op Rotterdam 
West op 31 maart 1943. Ik was toen 
vier jaar en ging die dag samen met 
mijn moeder op visite bij mijn oma, 
die in de Van Duylstraat woonde, 
op de hoek van de Mathenesserdijk. 
Mijn moeder ging in het begin van de 
middag een paar boodschappen doen 
voor oma en ik bleef samen met oma 
thuis. Mijn moeder was net vertrok-
ken of we hoorden een heel hoog 
fluitend geluid, toen heel veel lawaai, 
het huis trilde en de ruiten vlogen er 

uit. Oma nam me mee naar de gang, 
waar we onder de trap zijn gaan zitten. 
Na enige tijd werd het doodstil en 
gingen we naar buiten. Overal grote 
stofwolken en brandende huizen en 
tot onze grote opluchting kwamen we 
op de Mathenesserdijk mijn moeder 
tegen, die ongedeerd was gebleven. 
Dat waren mijn heftigste herinnerin-
gen aan de Tweede Wereldoorlog, al 
zijn er nog wel meer gebeurtenissen 
die mij bijgebleven zijn.

Karel Leeuwangh
Schiedam
karelleeuwangh@kpnplanet.nl

De SS’er
Het zal omstreeks 1950 geweest zijn. 
Mijn moeder kwam met de buurvrouw 
van om de hoek de kamer in. Die 
huilde en was totaal overstuur. “Mens, 
rustig, vertel gewoon wat er aan de 

hand is.”
Het verhaal: Het was 1943. Jan en 
zijn vrienden liepen ‘s middags op 
de Beijerlandselaan. Bij de Randweg 
kwamen er wat jongelui naar hen toe; 
ze hadden gratis kaartjes voor een film 
in het Colosseum. De jongens gingen 
mee en kregen een film te zien over 
een vakantiekamp; eten aan lange ta-
fels en heel veel sport. Na afloop werd 
aangeboden gratis ook een keer naar 
zo’n kamp te gaan. Fantastisch, alleen 
even een handtekening zetten. Trots 
vertelde Jan thuis van het mazzeltje 
en toonde het inschrijfformulier. Zijn 
moeder riep: “Idioot, weet je wel wat 
je gedaan hebt, je hebt getekend voor 
de SS.” Ze trok haar jas aan en rende 
naar de bioscoop. “Helaas mevrouw, 
hij heeft zelf getekend. Dat hij pas 16 
jaar is, maakt niet uit. In Duitsland 
zijn er zoveel van die leeftijd die mo-
gen tekenen. Geen ontkomen aan.”

Jan werd opgehaald, kreeg een oplei-
ding en moest naar het Oostfront. Hij 
overleefde die verschrikkelijke oorlog 
en kwam na gevangenschap terug in 
Nederland. Maar de ontvangst was 
niet gelukkig. Behalve zijn ouders 
wilde niemand iets met hem te maken 
hebben. Vrienden had hij niet meer, 
buren draaiden hun hoofd om, werk 
vinden ging niet. Het enige waar hij 
goed in was getraind, was oorlog voe-
ren. Hij tekende bij het Amerikaanse 
leger als vrijwilliger voor Korea. Toen 
hij na verloop van tijd terug kwam, 
in een prachtig buitenmodel uniform 
en een borst vol medailles, was in Rot-
terdam nog niet veel veranderd. Geen 
vrienden, mensen die voor hem op de 
grond spuugden en geen werk, dus 
Jan tekende voor de tweede periode 
in Korea. Dan vertelt de moeder 
waardoor zo overstuur is. Er kwamen 
voor mij totaal onbekende vrouwen 

bellen. Ze begonnen te schelden en 
riepen: “Hij gaat weer naar Korea hè, 
hopelijk schieten ze hem dan deze 
keer dood, die vuile rot SS’er.” Maar 
Jan overleefde ook deze keer Korea, 
Hoe het hem verder is vergaan, geen 
idee. Maar gezien de leeftijd die hij 
nu zou moeten hebben, denk ik wel er 
over te kunnen schrijven.

C. Driesen
(adres bij redactie bekend)

Herdenkingsplaquette
Graag wil ik reageren op het laatste 
stukje van Gerard Cox, waarin hij 
schreef dat er geen herdenkingsplaats 
van de novemberrazzia in Rotterdam 
was, behalve in het Feyenoordstadion. 
Gerard is duidelijk een Zuid-man. In 
Rotterdam Noord is wel degelijk een 
herdenkingsplek, namelijk de pla-
quette op de muur van de RET-remise 
aan de Kootsekade.

J.J. van der Rijst
ganzekant@gmail.com

Avondklok
Winter 1944. Met m’n vader sluip ik, 
meisje van bijna zes jaar, door de ver-
duisterde straten van Rotterdam. Het 
is ver na achten. Sperrzeit is al lang 
ingegaan. Ik heb bloedvergiftiging 
in mijn rechter ringvinger. Een rode 
streep loopt al vanaf mijn hand over 
m’n onderarm.
Bij de waarnemend huisarts worden 
we snel binnen gelaten. Nadat de arts 
mijn hand behandeld heeft, begint de 
levensgevaarlijke weg terug naar huis. 
Levensgevaarlijk, omdat m’n vader, 
een dertiger, direct opgepakt kan wor-
den als de Duitsers ons snappen. We 
komen veilig thuis. Over avondklok 
gesproken...

Wil Baghuis-Correljé
Wil@compubest.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 vermel-
den van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.TANTE POST

Plaquette ter herdenking razzia

Beste mijnheer Cox

Over de plaquette ter herdenking van de razzia van Rot-
terdam in de Kuip schrijft u dat niemand weet waar die 
hangt. Deze hangt in de Olympiahal, bij de entree; tijdens 
rondleidingen wordt daar op gewezen.
Dat neemt niet weg, dat deze plaquette vooral memoreert 
aan de razzia in Rotterdam Zuid. De familie van degenen 
die aan de andere kant van de Maas uit huis zijn gehaald, 
zijn jaarlijks in november van harte welkom bij de herden-
king in het stadion.
Tijdens deze herdenking wordt altijd een wandelingetje 
naar de plaquette gemaakt voor wie dat wil. De herdenking 
wordt door steeds meer mensen bezocht, maar heeft afge-
lopen jaar helaas geen doorgang kunnen vinden.
Als rondleider heb ik eens een groep tieners uit Keulen 
gehad, die vrij ongeïnteresseerd waren. Bij die plaquette 
heb ik mijn gram gehaald in hun eigen taal. Ze waren 
plotseling vol aandacht.
Als u de weg naar de Kuip nog weet te vinden, bent ook u 
van harte welkom!

Tineke Guise
Spuikreek 9
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. vogel met zeer snelle vleugelslag; 7. zangvogeltje; 12. oude lap; 13. zuiver gewicht; 14. mollengang; 15. laagtij; 17. op 
het kantje; 19. vensterglas; 21. Verenigde Naties (afk.); 22. bergpapegaai; 24. zangvogeltje; 27. onderricht; 28. windrichting; 
30. ontvlekkingsmiddel; 31. ordinaire vrouw; 32. violist uit Maastricht; 33. dierengeluid; 35. stekelige plant; 37. op grote 
afstand; 38. netjes en schoon; 41. groef in papier of karton; 42. binnenste van een ei; 44. vervelend persoon (Frans); 46. 
plaats in Italië; 47. wortel; 48. visetend vogeltje; 49. vogelverblijf; 50. doopbekken; 52. lamgeslagen en weerloos; 54. op een 
later tijdstip; 56. dierenmond; 58. onvriendelijk en knorrig; 61. zangstem; 62. begroeid met haar; 64. landcode van Malie; 
65 azijn; 67. reuzenslang; 68. roem; 70. boomvrucht; 72. cilinder; 73. volièrevogel; 76. ontkenning; 77. westerlengte (afk.); 
78. zeer open asfaltbeton (afk.); 79. hoop rommel; 81. lidwoord; 82. schrijfgerei; 83. dopheide; 84. Amerikaanse geheime 
dienst (afk.); 86. paardenruif; 87. plek uit de zon.

Verticaal
1. vogelsoort; 2. laatstleden (afk.); 3. elektrisch geladen deeltje; 4. leeshulpmiddel; 5. niet uitwonend; 6. waterkering; 7. 
graanzaadje; 8. jongensnaam; 9. van huis weg; 10. bekende Nederlandse motorrace; 11. uilensoort; 16. bontgekleurde 
papegaai; 18. hoofddeksel; 20. nachtroofvogel; 21. bezit van een boer; 23. oud-Griekse stad; 25. melklier; 26. nobel; 27. 
oud Italiaans betaalmiddel; 29. roofvogel; 32. steltloper; 34. kolenemmer; 36. Oostenrijker; 37. schuurmiddelmerk; 39. mug-
genlarve; 40. spottend lachje; 42. godin van de storm; 43. partij in een rechtsgeding; 45. Europeaan; 46. vertragingstoestel; 
51. wijnmaand (afk.); 53. Rotterdamse tramwegmij (afk.); 54. roofvogel; 55. spoorstaaf; 56. staaf van goud; 57. plaats in 
Oekraïne; 59. bolgewas (mv.); 60. bekende vogelsoort; 62. oneffenheid; 63. gelaatsuitdrukking; 66. roeipen; 67. Beatrix 
(afk.); 69. een zekere; 71. plechtige belofte; 73. begrensd gebied; 74. jongensnaam; 75. korte droge hoest; 78. duw of por; 
80. Koreaans automerk; 82. naschrift (Lat. afk.): 85. anno domini (afk.).

De oplossing van de puzzel van vier weken geleden luidde:
Toen wij uit Rotterdam vertrokken

Zeer velen stuurden die goede oplossing in. Wij lootten vijf prijswinnaars die ieder twee toegangstickets voor de 
show ‘Supernova’ van Holiday On Ice in Ahoy in december dit jaar. Dat zijn: M.J. Steennis, Johannes Stolk, Leen 
Melissant, Jalou Verduyn en J. Bol-de Jong. (De organisatie van Holiday On Ice neemt contact met u op.)

De oplossing van de puzzel van twee weken geleden luidde:
Regent het in mei, dan is april voorbij

Ook daar kwamen weer veel goede reacties op binnen. De vijf 
prijswinnaars die ieder het boek ‘Rotterdam Delfshaven in de 20e 
eeuw’ krijgen toegezonden zijn: Hanny Ozinga, Ton Snelleman, 
Henk Kruithof, John Odijk en A. Muilwijk.

Voor de nieuwe puzzel is het oorlogsboek ‘Rotterdam 1941’ van 
Ben Laurens de prijs. Vijf boeken liggen klaar voor de winnaars. 
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw inzending bij ons binnen is 
voor donderdag 13 mei 2021 12.00 uur. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrot-
terdammer.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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79 23 61 7 36 52 43 5 31 83

78 28 35 74 85 49 56 3 66 81 39 86 60 67 24 48

Horizontaal 1. vogel met zeer snelle vleugelslag;  7. zangvogeltje; 12. oude lap; 13. zuiver gewicht; 14.
mollengang; 15. laagtij; 17. op het kantje; 19. vensterglas; 21. Verenigde Naties (afk.); 22. bergpape-
gaai; 24. zangvogeltje; 27. onderricht; 28. windrichting; 30. ontvlekkingsmiddel; 31. ordinaire vrouw; 32.
violist uit Maastricht; 33. dierengeluid; 35. stekelige plant; 37. op grote afstand; 38. netjes en schoon;
41. groef in papier of karton; 42. binnenste van een ei; 44. vervelend persoon (Frans); 46. plaats in Ita-
lië; 47. wortel; 48. visetend vogeltje; 49. vogelverblijf; 50. doopbekken; 52. lamgeslagen en weerloos;
54. op een later tijdstip; 56. dierenmond; 58. onvriendelijk en knorrig; 61. zangstem; 62. begroeid met
haar; 64. landcode van Malie; 65 azijn; 67. reuzenslang; 68. roem; 70. boomvrucht; 72. cilinder; 73. vol-
ièrevogel; 76. ontkenning; 77. westerlengte (afk.); 78. zeer open asfaltbeton (afk.); 79. hoop rommel;
81. lidwoord; 82. schrijfgerei; 83. dopheide; 84. Amerikaanse geheime dienst (afk.); 86. paardenruif; 87.
plek uit de zon.

Verticaal 1. vogelsoort; 2. laatstleden (afk.); 3. elektrisch geladen deeltje; 4. leeshulpmiddel; 5. niet uit-
wonend; 6. waterkering; 7. graanzaadje; 8. jongensnaam; 9. van huis weg; 10. bekende Nederlandse
motorrace; 11. uilensoort; 16. bontgekleurde papegaai; 18. hoofddeksel; 20. nachtroofvogel; 21. bezit
van een boer; 23. oud-Griekse stad; 25. melklier; 26. nobel; 27. oud Italiaans betaalmiddel; 29. roofvo-
gel; 32. steltloper; 34. kolenemmer; 36. Oostenrijker; 37. schuurmiddelmerk; 39. muggenlarve; 40.
spottend lachje; 42. godin van de storm; 43. partij in een rechtsgeding; 45. Europeaan; 46. vertragings-
toestel; 51. wijnmaand (afk.); 53. Rotterdamse tramwegmij (afk.); 54. roofvogel; 55. spoorstaaf; 56.
staaf van goud; 57. plaats in Oekraïne; 59. bolgewas (mv.); 60. bekende vogelsoort; 62. oneffenheid;
63. gelaatsuitdrukking; 66. roeipen; 67. Beatrix (afk.); 69. een zekere; 71. plechtige belofte; 73.
begrensd gebied; 74. jongensnaam; 75. korte droge hoest; 78. duw of por; 80. Koreaans automerk; 82.
naschrift (Lat. afk.): 85. anno domini (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Middengolf radio’s
Op de middengolf zendt de Neder-
landse omroep helaas niet meer uit. 
Maar desondanks blijf ik kleine mid-
dengolfradio’s verzamelen. Mocht u 
er nog eentje hebben waar u vanaf wil, 
dan neem ik die graag over voor mijn 
verzameling.

Jack de Prenter
JackdePrenter@gmail.com

Schilderij
Na 6 april heeft iemand het aangebo-
den olieverfschilderij van C. Verburgh, 
met de afbeelding van de Delftsevaart, 
gekocht van dhr. A. Barkmeijer. Graag 
wil ik weten of op dit schilderij ook 
de stoomsleepboten staan van de Pak-
schuitdienst A’dam- R’dam VV. Deze 
dienst meerde voor WO II in Rotter-
dam af bij de brug en de Delftse Poort. 
Voorouders van mij waren eigenaar 
van deze dienst. Helaas is het archief 
met foto’s zoekgeraakt. Al jaren zoek 
ik afbeeldingen van de stoomslepers. 
U kunt contact opnemen met:

Max van Putten
010-5910284
mvputten@caiway.nl

Watersnoodramp
Na de watersnoodramp van 1 februari 
1953 werden we geëvacueerd naar 
Rotterdam en kwamen bij een tante 

aan de Van Swietenlaan wonen. Al 
snel gingen we met onze nichtjes 
mee naar de Oude Vlietschool, in 
barakken aan de Carnissedreef. Een 
mooie periode met nieuwe indrukken 
(o.a. schoolmelk uit een flesje), maar 
ook was het voor ons leuk, omdat we 
als rampslachtoffertje wat bijzonders 
waren op school. Ik ben bezig mijn le-
vensverhaal op te schrijven en zoek nu 
een foto van deze school. Kan iemand 
mij helpen of weet u hoe ik die foto 
kan vinden? Ik wacht een reactie met 
belangstelling af.

Jaap Schoof
schoof@zeelandnet.nl
06-53203577

Willem (Wim) Bobeldijk
Ik zoek Willem (Wim) Bobeldijk, 
geboren 2 maart 1935 te Rotterdam. 
Zijn vader is Klaas Bobeldijk, geboren 
11 januari 1888 te Zeist. Overleden 18 
juli 1957 te Rotterdam. Zijn moeder is 
Jacoba Clasina Rijkee, geboren 3 ok-
tober 1903 te Rotterdam. Als Willem 
nog leeft, hoop ik dat hij dit bericht 
zal lezen, of eventuele kinderen of 
andere familieleden. Wim woonde in 
de jaren vijftig en zestig in de Frans 
Bekkerstraat op Charlois. Ik zou graag 
met Willem of kinderen van hem in 
contact komen vanwege zijn dochter 
in Amerika die hem zoekt. Haar naam 
is Maria (Mara is haar roepnaam) 

Bobeldijk. Als iemand iets weet, graag 
met mij contact opnemen. Ik ben een 
achternicht van Mara

Carla Slingerland
06-51271550
c.slingerland@hotmail.com

Spoorbrug
Geen vraag, maar iedereen die 
reageerde op mijn ansichtkaart van 
de oude spoorbrug in De Oud-Rot-
terdammer, heel hartelijk dank. Deze 
foto is waarschijnlijk van vlak voordat 
de Hef in gebruik werd genomen. De 
oude spoorbrug was een draaibrug uit 
1877 en is diverse keren aangevaren. 
Daarom is de Hef ontworpen en rond 
1927 in gebruik genomen. Op de foto 
is de draaibrug nog in gebruik.

Lyn Bos
boslyn2010@gmail.com

Bankbiljetten
Als verzamelaar van oude (niet meer 
geldige) bankbiljetten, wil ik vragen 
wie er nog iets heeft liggen in een la-
tje of een boek. Doet u er niets mee? 
Ik zou er heel blij mee zijn. Biljetten 
van over heel de wereld zijn welkom.

Hans Bruggeling
010-4281993
bruggeling34@zonnet.nl

Bericht aan de lezer
Het aanbod aan verhalen over oorlog 
en bevrijding naar aanleiding van 
onze oproep in onze vorige krant was 
weer heel groot. Daarom hebben we 
besloten ook volgende week er nog 
een aantal te plaatsen. Helaas is de 
beschikbare ruimte in de krant altijd 

beperkter dan het aantal verhalen dat 
we binnenkrijgen, maar toch willen 
we zoveel mogelijk inzenders aan bod 
laten komen.

Redactie De Oud-Rotterdammer

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.

Schoolfoto uit oorlogstijd
In de Tweede Wereldoorlog zat ik op de Openbare School voor gewoon lager 
onderwijs A No. 133 in de Adrien Milderstraat. Deze foto is waarschijnlijk 
van de derde klas. De meeste jongens op de foto meen ken ik nog. Achterste 
rij v.l.n.r.: Arie Kloots (met bril), Pietje Richards, ??, Bep de Wild, Adrie de 
Vries, Wim Elfring, Gerrie Kroon, Kees Stuit; 2e rij: Jan van Zijst, Nico van 
Rijswijk, Dik Dielwart, Eddy Tuik, Jan de Roode, Jan Melchers, Jan Happel, 
Johnnie van Zetten/Strooband; 3e rij (zittend): Arie van Loenen, Jan Grasse-
lier, Bob Wilschut, Wim Visser, Jan van Elten, Nol Lens, Hans Rodenburg en 
Wim Ditters. De onderwijzeres was mevrouw Van Erk. Veel van de jongens 
zullen niet meer onder ons zijn. Het zou leuk zijn iets te vernemen van hen 
die zich op de foto herkennen. Ik ben benieuwd!
Jan van Zijst, Kempenaar 51, 2991 PH Barendrecht, j.van.zijst@gmail.com
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Horizontaal 1. vogel met zeer snelle vleugelslag;  7. zangvogeltje; 12. oude lap; 13. zuiver gewicht; 14.
mollengang; 15. laagtij; 17. op het kantje; 19. vensterglas; 21. Verenigde Naties (afk.); 22. bergpape-
gaai; 24. zangvogeltje; 27. onderricht; 28. windrichting; 30. ontvlekkingsmiddel; 31. ordinaire vrouw; 32.
violist uit Maastricht; 33. dierengeluid; 35. stekelige plant; 37. op grote afstand; 38. netjes en schoon;
41. groef in papier of karton; 42. binnenste van een ei; 44. vervelend persoon (Frans); 46. plaats in Ita-
lië; 47. wortel; 48. visetend vogeltje; 49. vogelverblijf; 50. doopbekken; 52. lamgeslagen en weerloos;
54. op een later tijdstip; 56. dierenmond; 58. onvriendelijk en knorrig; 61. zangstem; 62. begroeid met
haar; 64. landcode van Malie; 65 azijn; 67. reuzenslang; 68. roem; 70. boomvrucht; 72. cilinder; 73. vol-
ièrevogel; 76. ontkenning; 77. westerlengte (afk.); 78. zeer open asfaltbeton (afk.); 79. hoop rommel;
81. lidwoord; 82. schrijfgerei; 83. dopheide; 84. Amerikaanse geheime dienst (afk.); 86. paardenruif; 87.
plek uit de zon.

Verticaal 1. vogelsoort; 2. laatstleden (afk.); 3. elektrisch geladen deeltje; 4. leeshulpmiddel; 5. niet uit-
wonend; 6. waterkering; 7. graanzaadje; 8. jongensnaam; 9. van huis weg; 10. bekende Nederlandse
motorrace; 11. uilensoort; 16. bontgekleurde papegaai; 18. hoofddeksel; 20. nachtroofvogel; 21. bezit
van een boer; 23. oud-Griekse stad; 25. melklier; 26. nobel; 27. oud Italiaans betaalmiddel; 29. roofvo-
gel; 32. steltloper; 34. kolenemmer; 36. Oostenrijker; 37. schuurmiddelmerk; 39. muggenlarve; 40.
spottend lachje; 42. godin van de storm; 43. partij in een rechtsgeding; 45. Europeaan; 46. vertragings-
toestel; 51. wijnmaand (afk.); 53. Rotterdamse tramwegmij (afk.); 54. roofvogel; 55. spoorstaaf; 56.
staaf van goud; 57. plaats in Oekraïne; 59. bolgewas (mv.); 60. bekende vogelsoort; 62. oneffenheid;
63. gelaatsuitdrukking; 66. roeipen; 67. Beatrix (afk.); 69. een zekere; 71. plechtige belofte; 73.
begrensd gebied; 74. jongensnaam; 75. korte droge hoest; 78. duw of por; 80. Koreaans automerk; 82.
naschrift (Lat. afk.): 85. anno domini (afk.).
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De dag die Rotterdam voor altijd veranderde. 
Duizenden woningen te gronde gericht.
Honderden levens verloren.
81 jaar geleden, een verwoeste stad. 

Toen, een pijnlijke dag die een gat sloeg in onze stad en in ons hart.
Nu, een hartverscheurende herinnering en een dag om ons verleden toekomst te geven.

14 mei, een dag die wij herdenken.

Ook dit jaar zullen wij door de omstandigheden op een andere manier moeten 
herdenken.
Een paar van onze stadsparels zijn hierboven in kaart gebracht. 
Een sterk contrast tussen het toen en nu.
Zo kunnen wij zelf een wandeling  maken langs één of meerdere van deze parels. 

Wij leggen hier een bloemetje neer.
Om stil te kunnen staan bij het toen en nu. 

Opdat wij nooit vergeten.

14 MEI, 

ROTTERDAM
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