
De OudDe Oud
Mijn ouders woonden en 
voeren al vanaf hun huwe-
lijk op onze sleepboot. Die 
heette toe nog Henry maar 
later Greta, naar mijn moeder. 
Dus voordat ik geboren was, 
woonde ik al op het water. Ik 
denk dat ik daarom zo graag 
vaar. Ik ben bij mijn ouders en 
broertjes aan boord gebleven 
tot mijn achtste jaar; toen 
moest ik naar school.

Een oom en tante zonder kinderen 
(een zus van mijn moeder, ‘tante Grie’ 
en haar man ‘oom Piet Delgman’) 
hebben mij van boord gehaald vanaf 
de Belgische grens met de motor 
met zijspan. Wel spannend natuurlijk 
en eigenlijk wist ik niet goed wat er 
gebeurde, alleen dat ik voorlopig bij 
hen in Rotterdam zou blijven om naar 
school te gaan. Dat was in 1938.
In 1940 brak de oorlog uit, daardoor 
heb ik het bombardement van Rotter-
dam van dichtbij meegemaakt. Deze 
oom en tante woonden echt in het cen-
trum, in de Jonker Fransstraat 47. Het 
was het laatste huis dat afbrandde. Dat 
kun je zien, doordat er nu een tegel (of 
lichtje) op die plek in het trottoir zit.

Niet echt bang
Wij, mijn tante, oom en ik, moesten 

op de trap wachten tot we naar buiten 
mochten. We zagen echt de muren 
bewegen en de vlammen kwamen al 
onder de deur door, akelig hoor, maar 
toch was ik niet echt bang en dat snap 
ik nu eigenlijk niet. Wij speelden 
voor die tijd in de tuin (groot, met 
een seringenboom en een tuinhuis), 

want ze woonden in een 
benedenhuis boven een 
fi etsenstalling. Als er geen 
alarm was, ging je gewoon 
lekker buitenspelen.
De oorlog begon op 10 
mei en het bombardement 
op 14 mei 1940 heeft 
‘slechts’ een paar uur 
geduurd, tot ‘s middags 
een uur of drie. Na het 
bombardement zijn we 
op zoek gegaan naar de 
Goudse Rijweg, daar 
woonde een nicht van mij 
(tante Lien en oom Albert 
en hun dochter Corrie), 
maar die hebben we toen 
niet gevonden. Daarna 
naar Hillegersberg, op 
zoek naar leerlingen van 
mijn oom (pianoleraar). 

We zijn toen met z’n drieën en de 
hond bij de familie Mijnlief in huis 
komen te wonen.
Na aankomst zijn we inkopen gaan 
doen in Hillegersberg. Daar waren 
geen bommen gevallen. Wij hadden 
alleen nog ons lijfgoed. Dus er moest 
van alles gekocht worden. We zijn 
daar circa twee maanden gebleven. 
Het bleek dat ik mazelen had en drie 
weken in bed moest blijven.

Boot gezonken
Toen de oorlog begon, waren mijn 
ouders met m’n broertjes Henk en 
Cor met de boot in Brabant. Na een 
paar maanden kwam mijn vader naar 
Rotterdam om mij op te halen en zijn 
we naar Brabant gegaan, waar de 
boot, helaas gezonken, lag. De boot 
kon gelukkig gerepareerd worden in 
de Nassauhaven, zodat mijn ouders er 
mee verder konden varen. Mijn ouders 
voeren overal naartoe om boten te 
slepen en als we in Rotterdam waren, 
lagen we ook in de Nassauhaven.
Net voor de bevrijding waren wij met 
ons gezin in Engelen bij Den Bosch. 
Het was september en we lagen met 
de boot op de Dieze. De Duitsers 

hadden mijn vader opgeroepen als ma-
chinist om met een boot twee Duitsers 
naar Hannover te brengen.
Ze zeiden: “U kunt kiezen, óf u neemt 
ons mee in uw eigen boot, óf u brengt 
ons met een andere boot.” Hij koos 
voor een andere boot. Hij is na een 
paar dagen gevlucht (samen met een 
andere man) en weer bij ons terug-
gekomen en heeft zijn eigen boot laten 
zinken voor de veiligheid.

Tijgeren
Mijn moeder zat inmiddels met drie 
kinderen bij de dominee in huis. Aan 
de kant waar wij woonden (op de dijk) 
was het front, met aan de ene kant de 
Duitse soldaten en aan de andere kant 
van het kanaal de bevrijders, de geal-
lieerden (uit Schotland). We zijn uit 
dat huis – en met ons de dorpelingen – 
gevlucht, want we zaten midden in de 
vuurlinie. We kwamen in de weilan-
den terecht en moesten tijgerend onze 
weg in het pikkedonker zoeken. En 
m’n vader riep aldoor zachtjes, waar-
schijnlijk als er weer eens geschoten 
was: “Leida, leef je nog? Henk, leef je 
nog? Cor, leef je nog?”
We hebben daar een paar nachten 

gezeten. Toen vloog er een hooimijt 
in brand en zagen we dat we omringd 
waren door Duitsers. We konden het 
kanaal niet over, dus we zijn langs de 
Maas gegaan met een jeep met Duitse 
soldaten die ons naar Haarsteeg 
brachten. We belandden in een school 
naast de kerk en dachten “eindelijk 
geen granaten meer”, maar ‘s morgens 
toen we wakker werden zagen we dat 
er toch granaten waren ingeslagen in 
de kerk. Dus weer vlakbij.

Bevrijd
 Daarna kwamen we in de kelder van 
een boerderijtje, waarvan de mensen 
waren weggevlucht. We zijn daar, 
met wat anderen een tijdje gebleven. 
Er waren een paar dagen zelfs twee 
gevluchte Duitsers (ook bang en heel 
moe) die later vertrokken. Uiteindelijk 
zag mijn vader op een ochtend dat er 
kerken rondom ons in brand stonden. 
We waren bevrijd! Ik meen dat het 4 
november was. Rotterdam was nog 
niet bevrijd. Toen Rotterdam bevrijd 
was, zijn mijn ouders en ik daar later 
aan de wal gaan wonen.

Leida Heijmans-Hozeman
am.hozeman@hotmail.com  
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Uitvaart compleet € 4150,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3250,-

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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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.

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

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

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

Uw contactpersoon:

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

www.psontruimingen.nl

Wil je gezond afvallen of 
tips voor gezonde voeding? 

Bestel dan een menu op 
maat, speciaal voor jou!

www.gezondafvallenvoorjou.nl
Afvallen doen we samen! Tel. 06-23239186 

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

Ontwerp uw
droomsieraad

 Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een

tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

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

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

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

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

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

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

+  Ontlast milieu door hergebruik

  Hergebruik werkt!

Kringloopwarenhuizen zonder winstdoelstelling 

Voor bijzondere spullen!

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

� 088 - 676 43 89  � www.opnieuwenco.nl

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam



Wij woonden in de Brederodestraat, 
op een steenworp afstand van het 
Sparta- stadion. Als er op zondag-
middag een wedstrijd was, zaten wij 
rond die tijd meestal aan de warme 
maaltijd, want dat was de gewoonte 
bij ons thuis. We konden vanuit de 
woonkamer precies het verloop van 
de wedstrijd volgen en viel er een 
doelpunt, dan schrokken we ons rot 
van het gejuich dat losbarstte. Ik was 
altijd in de buurt van het stadion te 
vinden tot ik naar huis moest voor 
het eten. Na het eten ging ik meteen 
terug om ook op de trams te klimmen 
die in colonne in de Spiegelstraat op 
de supporters stonden te wachten. We 
vonden het spannend te kijken of er 
een deur onafgesloten was, zodat je 
naar binnen kon. Ik kan me de luchtjes 
van het interieur en de olielucht van 
het onderstel van die oude trams nog 
precies voor de geest halen. Op andere 
dagen was het terrein met bijvelden 
van Sparta ook niet veilig voor ons. 
We klommen soms over de hekken 
en voetbalden op de velden. Zelfs een 
keer op het hoofdveld(!), maar toen 
kwam de beheerder schreeuwend 
aanlopen en gingen we er als de wind 
vandoor.

Op zondag was er altijd een filmvoor-
stelling in de Borgerstraat. Heel wat 
cowboyfilms heb ik er voorbij zien 
komen. Bij fietsenmaker Haazer in de 
Toussaintstraat kon je fietsen en steps 
huren. IJssalon Ferry in de Van Len-
nepstraat was beroemd. Van heinde 
en verre kwam men naar zijn zaak 
vanwege zijn uitstekende ijs. En laten 
we ook de bel van Japie de ijsboer niet 
vergeten, die met zijn ijswagen van 
Jamin door de straten kwam.
Ik zat op de Calvijnschool van 
hoofdonderwijzer Van der Toorn, ook 
in de Toussaintstraat. Iedereen was 
een beetje bang voor hem, maar als je 
eenmaal bij hem in de zesde klas zat, 
liep je met hem weg. Een uitstekende 
leraar en het was mijn fijnste jaar op 
die school.

Vlotten
In de Schie lagen regelmatig vlot-
ten van boomstammen waar we op 
speelden. Dat herinnert me aan de keer 
dat we op school kwamen en van de 
hoofdonderwijzer het onheilsbericht 
hoorden dat een klasgenoot, Leo 
Veerbeek, verdronken was, doordat 
hij onder zo’n vlot was geraakt. Dat 
maakte grote indruk op ons en ik 

heb er daarna nooit meer gespeeld. 
In de zomer gingen we vaak naar de 
Spaanse polder om in de haventjes te 
zwemmen. We hadden opgeblazen au-
tobinnenbanden bij ons en gooiden die 
vanaf de steiger in het water, waarna 
we er vanaf de steiger insprongen. Dat 
dit altijd goed gegaan is, vind ik nog 
steeds een klein wonder, want ik kon 
in het begin amper zwemmen.
Vaak heb ik met mijn moeder over 
de galerijen van het rijksmonument 
Justus van Effencomplex gelopen. 

De galerijen verbinden een aantal 
huizenblokken met (toen) vrij kleine 
woningen. Het is na de renovatie van 
1984 wit geschilderd, maar in 2010 in 
zijn oude glorie hersteld.

Zwoegwerk
Het veerpontje over de Schie van de 
Spangesekade naar de Aelbrechts-
kade bij de spoorbrug herinnert mij 
aan de keren dat ik de veerman hielp 
met overvaren. Het liep langs een 
kabel, waarbij het pontje met speciale 

blokken aan die kabel voortgetrokken 
moest worden. Na afloop stopte de 
baas me een handvol kwartjes en dub-
beltjes in mijn handen als dank voor 
mijn zwoegwerk.
Al die beelden komen als een film 
voorbij wanneer ik door Spangen loop, 
maar na alle renovaties en nieuwbouw, 
is het moeilijk voor te stellen dat dit er 
allemaal ooit geweest is.

Wim van Dijk
wmdijk@gmail.com

Onvergetelijke jongensjaren in Spangen
Onlangs was ik weer eens in Spangen, waar ik geboren en geto-
gen ben. Als je dan door de straten loopt, komen er veel herinne-
ringen bij me boven. Ik heb het over de jaren 1950-60.

CCtjeCCtje

U kent dat wel. Poortvliet verkocht bij 
het leven, zijn boek over kabouters onder 
de naam ‘Gnomes’ stond maandenlang in 
de top- tien van het weekblad Time, nou, 
dan heb je het over een aardige boterham. 
En dat zet natuurlijk bij bepaalde figuren 
kwaad bloed, die beginnen over “commer-
cieel”, en dat dan in ongunstige zin, terwijl 
commercieel alleen maar betekent dat je 
van die ordinaire kassa kunt leven, en niet 
als subsidieslikker je hand hoeft op te hou-
den. Ik schreef hem in die brief dat ie zich 
daar niks van aan moest trekken, dat ik zijn 
werk prachtig vond, en dat ie zich in het 
prettige gezelschap bevond van bijvoor-
beeld grootmeester Anton Pieck, die ook 
altijd negatief werd en wordt beoordeeld 
door de hoge hoeden van de Kunst.

(Even een zijsprongetje, de grote litera-
tuurcriticus Kees Fens schreef over Annie 
Schmidt, die nooit een behoorlijke prijs 
heeft gewonnen, en hij bedoelde zijn col-
lega’s, “Ze vinden dat wat eenvoudig lijkt 

en helder is, niet hoog kan zijn”. Nou ja, 
dat is nu eenmaal typisch Nederlands.)

Ik weet helemaal niet of Rien Poortvliet 
zich iets aantrok van die kritiek, maar ik 
weet wel dat het nooit leuk is, en tot mijn 
verrassing stuurde hij mij dat boekwerk 
met een bedankbriefje. Mooi. Maar hoe 
gaat dat dan, je kijkt het even door en zet 
het weg. En nu, dertig jaar later, dacht ik: 
“Dat ga ik nou ‘s lekker op mijn gemak 
door zitten spitten”. Mensen wat een schit-
terend boek! Het heet “Het Tresoor” en 
hij situeert een verhaal in 1566, over zijn 
voorvader Poortvliet die in Goes woont en 
die bij de schepen ( wethouder) van de stad 
bepleit dat genoemde Tresoor, en dat is niet 
een schat of zo maar een prachtige kist op 
poten, die ergens in een schuur staat, en 
wie weet wat er in zit, van hem is; en daar 
krijgt ie ook gelijk in.

Maar dat is maar de kapstok. In prachtige 
tekeningen en met bijschriften in zijn eigen 

handschrift schetst de schrijver het leven 
van alledag in die tijd. En dat is bijna 
onvoorstelbaar. Hoe moeilijk het leven was 
als je dat vergelijkt met het onze. Waar wij 
al niet meer over nadenken, hoe blijf ik 
warm, hoe ben ik gekleed, wanneer was ik 
mijn spulletjes, hoe maak ik vuur, hoe kom 
ik in een andere stad, dat plaatste de men-
sen van die tijd voor grote problemen, en 
dat weet je natuurlijk wel zo’n beetje, maar 
de fabuleuze tekeningen van Poortvliet 
brengen het op prachtige wijze tot leven. 
De strenge en werkelijk onmenselijke straf-
fen die misdadigers moesten ondergaan. Je 
zit er bij te huiveren. En zoals u natuurlijk 
allemaal op school hebt geleerd, 1566 
was ook het jaar van de Beeldenstorm. 
Prachtige konterfeitsels van de landvoog-
des Margaretha van Parma, naar ik meen 
de halfzus van koning Philips, en haar 
raadsman Granvelle, die bij de aanbieding 
van het Smeekschrift door de lagere adel 
zijn meesteres toevoegde “N’ayez pas 
peur Madame, ce ne sont que des gueux”, 
waarop ‘geuzen’ een erenaam werd. ( Ik 
hoop dat mijn Frans klopt.)

Het is alsof Poortvliet er met een camera 
bij heeft gestaan en alles heeft gefotogra-
feerd. Hij is ook een taalvirtuoos, want hij 
laat op vernuftige wijze zien hoe bepaalde 
gezegdes en spreekwoorden zijn ontstaan. 

Hij moet zich op een uitputtende wijze in 
de stof hebben verdiept, en ik schat dat hij 
daar toch al gauw een jaar of vier mee zoet 
is geweest. Jammer genoeg is hij zo vroeg 
gestorven. Ik vond hem op de televisie ook 
altijd interessant, ook bijvoorbeeld in zijn 
verdediging van ‘De Jacht’. Hij kwam dan 
altijd zeer overtuigend over en welbeslagen 
ten ijs, al was dat voor de scherpslijpers 
natuurlijk nooit voldoende.

Hij was ook zeer gelovig. Nou, van hem 
kon ik het hebben.

Geschiedenis
Neuzend in de schatkamer van mijn boekenkast stiet ik op een prachtig 
boekwerk van Rien Poortvliet. Een jaar of twintig, misschien vijfentwin-
tig misschien wel dertig jaar geleden, had ik een boekje geschreven 
met brieven aan allerlei mensen, tot aan mijn hond aan toe. Een van 
die mensen was Poortvliet. Ik kende hem niet, maar stak hem een hart 
onder de riem omdat de man, behalve waanzinnig succes ook altijd 
meewarige kritiek ten deel viel van de zogenaamde “kenners”.
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4e klas Calvijnschool met meester Versteeg op schoolreisje. Ikzelf, voorste rij 4e van links.
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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.
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en/of stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals 
bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Joseline Pameijer
Uitvaartverzorgster

www.uzk.nl

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

zaken. Door rust en planning. 

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

uitvaart moet worden omringd met 
zorg en respect.

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen

Geen zin of tijd hebt om te koken dan is een pizza of kap-
salon zo besteld. MaaltijdenBezorgService Nederland biedt 
minstens zulke lekkere maaltijden, maar dan gezond. En het 
mooie is: de maaltijden worden overal in Rotterdam gratis 
bezorgd. Jij hoeft ze alleen nog even op te warmen in de 
oven of magnetron. 

De gerechten gaan van ouderwetse Hollandse (huts)pot tot butter chicken, coq au vin, 
rendang, sushi en pokébowls. Je kunt couscoussalade bestellen of Creoolse gamba’s, en er 
zijn genoeg vegetarische opties. Vergeet ook het toetje niet… Wat dacht je bijvoorbeeld van 
aardbeiencheesecake of tiramisu? Mmm!

Bestellen is snel en simpel 
Als je vóór 12.00 uur bestelt, heb je jouw maaltijd(en) de 
volgende dag in huis. 
Bezorging is gratis in heel Rotterdam en bestellen gaat 
heel makkelijk via de gebruiksvriendelijke website: 
www.maaltijdenbezorgservice.nl of telefoonnummer 085 760 2215

Gezonde maaltijden, 
gratis bezorgd

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870



Ken je dit nog? Zes brandweermannen van weleer, maar allemaal met hun werkplunje nog aan. De foto 
werd gemaakt in 1963. Weet u nog waar het om ging? Was u erbij of erbij betrokken? 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-Rotterdam-
mer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto 
ook in groot formaat bekijken.  

Ank Bremer: “De foto is vast het bevrijdingsvuur 
ontsteken. Ik zie burgemeester van Rotterdam 
Bram Peper. Het jaartal weet ik niet precies, 
maar het is één van die rituelen die horen bij 4 
en 5 mei. Zelf was ik dit jaar het meest onder de 
indruk van de speech van ‘onze’ André van Duin. 
Rotterdammer op Amsterdamse bodem. Met een 
prachtig persoonlijk verhaal, waarbij heden en 
verleden knap aan elkaar werden gevlochten wat 
belang van zo’n herdenking nog groter maakt. 
Prachtig. Het zet je weer aan tot nadenken over 
hoe het vroeger was en hoe we er nu voorstaan.”

Henk Holleman: “Door Andre van Duin zijn 
toespraak realiseerde ik mij weer dat mijn ouders 
ook niet over de oorlog wilden vertellen. Met 
horten en stoten heb ik dit opgevangen. Ik ben 
geboren in 1939. Mijn ouders waren Amsterdam-
mers (woonden sinds 1938 in Rotterdam) en mijn 
moeder had een tweelingzus. Begin december 
1944 kreeg mijn moeder bericht dat haar zus in 
het ziekenhuis was opgenomen. Een oudere broer 
zou moeder ophalen. Deze broer bleek naderhand 
in het verzet te zitten en is in het concentratie-
kamp Neuengamme overleden. In december 1951 
is hij bijgezet op de erebegraafplaats in Bloemen-
daal. Ingepakt in allerlei dekens ging ik (net 5 jaar 
oud) achterop de fi ets mee naar Amsterdam. Daar 
bleek dat haar zuster was overleden door een 
kogel van een Duitse militair, afgeschoten bij het 
kolenrapen. Na de begrafenis werden wij, op de 

fi ets, teruggebracht door een andere broer. Mijn 
vader was voor die tijd al door de Duitsers opge-
pakt om dwangarbeid in Duitsland te verrichten. 
Hij kon op een gegeven moment ontsnappen en 
slaagde erin in Arnhem bij een neef onder te dui-
ken, waar hij van zijn ontberingen heeft kunnen 
herstellen. Hij kwam pas terug toen in Rotterdam 
al bevrijdingsfeesten aan de gang waren. Daar 
was hij behoorlijk boos over, omdat er nog zo 
veel Hollanders in Duitsland moesten zijn. Mijn 
moeder liet merken dat hij toch best wel even stil 
kon staan bij alles dat de vrouwen in Rotterdam 
hadden meegemaakt.”

Wim Wagenaar: “Ik zie op de raadfoto een atleet, 
een vuur en een burgemeester. Nou, dat moet dus 
wel het ontsteken van het bevrijdingsvuur zijn. 
Zo te zien op de Coolsingel. Ik weet zeker dat 
het burgemeester Bram Peper is. Wie de atleet is, 
weet ik niet, maar volgens mij geen Rotterdam-
mer, want hij heeft een shirtje van atletiekver-
eniging ‘34 Maastricht aan. Wel apart. Wat doet 
een Limburgse loper in Rotterdam? Neem toch 
niet aan dat hij uit Limburg is komen lopen, want 
het bevrijdingsvuur kan altijd om middernacht 
worden opgehaald in Wageningen, bij Hotel De 
Wereld, waar de vredesonderhandelingen plaats-
vonden in 1945. Dat ziet er trouwens tegenwoor-
dig weer picobello uit. Het heeft ook een mooie 
slogan, zag ik op internet. Hotel De Wereld, waar 
Vrijheid, Verwennen en Veluwe samenkomen. 

Mooi bedacht, toch?”

Hans van Oostrom: “De ‘Ken je dit nog’ van vier 
weken geleden gaat over het bevrijdingsvuur in 
Rotterdam op 5 mei. We zien Bram Peper, die 
toen burgemeester was. Het zal dus begin jaren 
tachtig zijn geweest. Het viel mij dit jaar op hoe-
veel aandacht er was voor vooral Dodenherden-
king, maar ook 5 mei. En dat ondanks corona. Of 
misschien wel juist door corona. De huidige ge-
neratie ondervindt nu immers ook een klein beetje 
hoe het is om in ‘onvrijheid’ te leven en niet alles 
te kunnen doen wat je zou willen. Geen vergelijk 
trouwens met de Tweede Wereldoorlog, want toen 
was het allemaal nog wel een graadje erger, hoor. 
Maar om op de raadfoto terug te komen: goed dat 
het bevrijdingsvuur blijft branden in de harten 
van de mensen. Belangrijk om jaarlijks even stil 
te staan bij het feit dat vrijheid niet iets vanzelf-
sprekends is.”

Koen Brand: “Dit zal ongetwijfeld het bevrij-
dingsvuur zijn, dat wordt ontstoken op de Cool-
singel. Het ziet er allemaal een tikkie plechtig uit. 
Terwijl Bevrijdingsdag toch vooral een gezellige 
feestdag zou moeten zijn. Nu, met corona, kwam 
daar eigenlijk geen mallemoer van terecht. Af-
gelopen jaren keek ik altijd vanaf mijn balkon of 
ik de grote helikopters met artiesten zag vliegen, 
die van de ene naar de andere locatie werden ge-

bracht om op te treden op de bevrijdingsfestivals. 
Zelf ben ik voor die festivals te oud, maar voor de 
jeugd lijkt me het iets heerlijks. Ik hoop voor ze 
dat het snel weer kan. Net als al die andere leuke 
feestjes. Als we allemaal onze prikkies hebben 
gekregen, moet dat toch wel weer kunnen, hoop 
ik.”

Albert Schipper: “Hé, daar hebben we Bram Pe-
per in zijn burgemeesterstijd. Ik schat zo in bij het 
aansteken van het vuur op 5 mei om de bevrijding 
te vieren, want er staat ook een hardloper bij. Die 
brachten altijd de fakkel naar hun gemeenten. Wel 
gek dat deze kennelijk lid is van een atletiekver-
eniging in Maastricht, getuige zijn shirtje. Wie 
zou het zijn? Bram Peper was burgemeester van 
Rotterdam van 1982 tot in 1998. Behoorlijk lang 
dus. Maar eerlijk gezegd vond ik het destijds geen 
geweldenaar. Hij was nogal eens in het nieuws 
met affaires. De bonnetjesaffaire had je toen, staat 
mij nog voor de geest. Volgens mij aan het licht 
gebracht door Radio Rijnmond. Peper was ook 
de burgemeester die nog wel eens te diep in het 
glaasje keek. Maar ach, tijd heelt vele wonden. 
Hij zal ook vast veel goeds voor de stad hebben 
gedaan. En op latere leeftijd vond ik dat hij wel 
een paar hele consequente beslissingen heeft ge-
nomen. Het opzeggen van z’n PvdA-lidmaatschap 
bijvoorbeeld.”  

 Bevrijdingsvuur blijft branden   
De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden was een foto van het ontsteken 
van het Bevrijdingsvuur op de Coolsingel in 1985. Lopers brachten het vuur vanuit 
Wageningen in de nacht naar hun woonplaats. Een traditie die in deze coronajaren 
helaas grotendeels verloren is gegaan. Maar hopelijk keert dat na corona weer 
terug. Wat gelukkig niet verloren is gegaan, is het herdenken zelf. In die zin is het 
‘bevrijdingsvuur’ blijven branden. Meer dan ooit lijkt wel. Lees hier onder maar, 
met ook speciale aandacht voor de gedenkwaardige speech van geboren Rotter-
dammer André van Duin op 4 mei tijdens Dodenherdenking.
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 Dé� lé van Canadese en Amerikaanse militaire voertuigen op de Coolsingel op Bevrijdingsdag in 1980.   
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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.

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,-

 

 
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 

“Bezoek onze showroom 
en laat u uitgebreid 

persoonlijk adviseren.”

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

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

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil 

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

4-wiel scootmobiel Mercurius

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

Rollator Server

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

Openingstijden: 

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

Let op: gratis parkeren!

Nu: 
€ 299,=

Tel. 0180-820244
Bel Larissa of Heleen

Adverteren?



Mijn vrijgezelle oom is over-
leden zonder dat hij een tes-
tament heeft laten opstellen. 
Zijn twee broers en zus (mijn 
moeder) zijn al enige jaren 
geleden overleden. Wie erft 
er nu van hem; mijn moeder 
had drie kinderen?

De erfgenamen van een persoon die 
overlijdt, zonder dat er een testament 
is gemaakt, worden door de wet 
aangewezen. Dit zogenoemde erfrecht 
bij versterf wijst eerst de partner en 
kinderen aan, dan de ouders, broers 
en zussen en dan hun afstammelingen 
en als die er niet zijn de bloedverwan-
ten in de stijgende lijn (opa en oma 
of hun broers en zussen). Dat gaat 
zo door tot in de zesde graad. Is een 
broer of zus overleden, zoals bij uw 
oom, maar heeft deze broer of zus zelf 
kinderen, dan erven die kinderen als 
plaatsvervullers. Zij treden tezamen in 
de plaats van hun vooroverleden ou-
der. U treedt dus met uw broer en zus 
in de plaats van uw moeder en u erft 
samen een derde deel van uw ooms 

nalatenschap; ieder van u erft dus een 
negende deel van de erfenis van oom. 
De kinderen van uw twee ooms erven 
ook als plaatsvervullers.

Deze regels van plaatsvervulling 
kan de groep van erfgenamen enorm 
groot maken. Willen erfl aters zonder 
kinderen hun nalatenschap niet te veel 
‘verdunnen’ dan kunnen zij beter een 
of een aantal erfgenamen benoemen. 
Vooral bij heel oude mensen kan de 

groep erfgenamen door plaatsvervul-
ling over generaties groot worden.

Boedelbeschrijving
Plaatsvervulling treedt op als een kind 
is vooroverleden, de erfenis verwor-
pen heeft of onterfd is. De eerste mo-
gelijkheid is hierboven beschreven. 
Verwerpt een erfgenaam, omdat hij/zij 
niets met de overledene te maken wil 
hebben of omdat de vrees bestaat dat 
de erfenis negatief zal zijn, dan kan 

ook plaatsvervulling optreden. Vooral 
bij de gevreesde negatieve nalaten-
schap kan dat lastig zijn, want door de 
plaatsvervulling kan de uiteindelijke 
erfgenaam minderjarig zijn en dan 
moet de rechter oordelen of het in het 
belang van het minderjarige kind is 
om te verwerpen. Daar is weer een 
boedelbeschrijving voor nodig die 
de ouders – ondanks dat ze er niets 
mee te maken wilden hebben – zullen 
moeten maken. Helemaal vrij van 
de nalatenschap zijn ze zo dus niet. 
Beter is het om dan benefi ciair te 
aanvaarden.

Bij onterven is sinds het nieuwe erf-
recht van 2003 alleen het genoemde 
kind onterfd en treden de afstamme-
lingen in de plaats van het onterfde 
kind. Is dat de bedoeling en berust 
het onterfde kind in de onterving dan 
treden diens kinderen in zijn plaats. 
Wilt u dit niet, dan moet u de afstam-
melingen ook onterven.

Conclusie voor u: u erft dus van 
uw oom, net als alle andere plaats-
vervullers. U doet er goed aan een 
boedelgevolmachtigde te benoemen 
die namens alle erfgenamen kan 
optreden; de afwikkeling gaat dan een 
stuk soepeler.  

 Plaatsvervulling    
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Wilsonbekwaam
Voordat de notaris bereid is voor u, 
bijvoorbeeld, een testament te maken, 
moet de notaris zich ervan overtuigen 
dat u wilsbekwaam bent. Dat wil zo-
veel zeggen als dat u weet wat u wilt 
en waarom u dit doet en dat u dat ook 
kunt verwoorden. Of, als we het wat 
chiquer zeggen: dat u de gevolgen 
van uw rechtshandelen kunt overzien. 
Twijfelt de notaris, dan zal deze u 
verwijzen naar een zogenoemde VIA-
arts (Vereniging van Indicerende en 
Adviserende Artsen) die voor hem/
haar bepaalt of u nog wilsbekwaam 
bent. Vooral bij mensen die licht 
beginnen te dementeren, kan dat tot 
problemen leiden. Wacht dus niet te 
lang met het laten opstellen van een 
(levens)testament; bent u eenmaal 
wilsonbekwaam dan kan er op dit 
punt niets meer.

Einde testamentair bewind
Erfl aters die het fi nancieel beheer van 
hun erfgenamen niet erg vertrouwen, 
nemen geregeld een zogenoemd 
testamentair-bewind op in hun tes-
tament. De erfenis wordt zo beheerd 
door een vertrouwd persoon, zodat 
de erfenis niet over de balk wordt 
gegooid.

De erfgenaam die onder bewind erft, 
staat niet zelf onder bewind; slechts 
de erfenis is onder bewind gesteld.
Wil de erfgenaam zelf kunnen 
beschikken over hetgeen hij geërfd 
heeft, dan kan hij na vijf jaar de 
rechter vragen het bewind op te hef-
fen. Dat zal alleen gebeuren als de 
erfgenaam kan aantonen een degelijk 
fi nancieel beheer te willen en kunnen 
voeren; kort gezegd: dat hij/zij geen 
schulden maakt.
Een alternatief is dat de erfl ater in 
zijn/haar testament zelf de periode 
van het bewind beperkt tot bijvoor-
beeld de leeftijd van 25 jaar of 
maximaal vijf jaar.

Alleenstaande of gehuwden-
AOW?
Wordt een van de partners van 
een (echt)paar opgenomen in een 
zorginstelling en ontvangen beiden 
AOW, dan komt na enkele maanden 

de vraag of beiden een alleenstaande-
AOW willen ontvangen in plaats van 
de gehuwden-AOW. Hoewel een al-
leenstaande AOW € 400 bruto hoger 
is dan een gehuwden-AOW, is het 
verstandig eerst goed na te denken 
over het antwoord. Na de keuze is er 
geen weg meer terug.
Heeft u gekozen voor een alleen-
staande-AOW, dan wordt de hoge 
eigen bijdrage zorg berekend over het 
inkomen van de persoon die is op-
genomen. Vooral wanneer de partner 
met het hoogste inkomen is opge-
nomen, kan dit fi nancieel behoor-
lijk tegenvallen. Vooral bij hogere 
inkomens kan het verschil oplopen 
tot wel € 10.000 minder besteedbaar 
inkomen per jaar. Komt u er niet uit, 
neem dan eens met ons contact op 
voor een proefberekening.

Uit de praktijk

Niet ieder overlijden kent een schare 
rouwende naasten. Soms overlijdt 
iemand in stille eenzaamheid en is pas 
na weken duidelijk wie de erfgenamen 
zijn. Vaak zijn dat erfgenamen die al 
maanden of jaren geen contact heb-
ben gehad met de overledene. Deze 
erfgenamen zitten niet te wachten op 
het gedoe van een afwikkeling en de 
mogelijke gevolgen. Komt een derge-
lijke erfgenaam bij ons ter ondersteu-
ning, dan raden we eigenlijk altijd als 
eerste aan de nalatenschap benefi ciair te 
aanvaarden. Hierdoor kunnen eventuele 
schulden uit de nalatenschap niet op de 
erfgenamen verhaald worden. Vervol-
gens is nog een opdrachtbevestiging en 
volmacht nodig en een verklaring van 
erfrecht van de notaris, waarin staat wie 
op welke manier erft en wie gemachtigd 
is de nalatenschap te beheren. Hoewel 
een verklaring van erfrecht niet zomaar 
klaar is, beginnen we als boedelgevol-
machtigde toch zo snel mogelijk met 
het maken van een inventarisatie van 
de bezittingen en schulden van de over-
ledene. Hierbij is het internetbankieren 
en het niet meer printen of ontvangen 
van afschriften vaak een hindernis. Het 
doel is en blijft zo snel mogelijk de erf-
genamen te informeren over de inhoud 
van de nalatenschap. Gelukkig zijn we 
daar zeer bedreven in, zodat we vaak op 
korte termijn aan de doelstelling kunnen 
voldoen, als de notaris en de banken 
meewerken.
Vragen? Maak een afspraak met ons. 
Zie www. akto.nu of bel 010 3130823.  

?

Gebruik huismerk inkt  De 
dagen dat goedkopere inkt voor 
de printer tot problemen leidde, 
zijn wel voorbij. De cartridges 
van goedkopere merken printen 
tegenwoordig net zo goed en veilig 
voor uw printer, maar wel een stuk 
voordeliger.

Isoleren is besparen  De 
energietransitie blijkt een kostbare 
zaak. De beste methode de warmte 
in het huis en uw geld in uw por-
temonnee te houden, is nog steeds: 
isoleren.

Speel zelf kringloopwinkel
De kringloopwinkels zitten over-
vol door de lockdown. Doordat de 
kringloopwinkels niets meer willen 
hebben, moet u nu zelf aan de slag. 
Dit is makkelijker dan u denkt. 
Een paar foto’s, tekstje erbij op 
facebook of marktplaats plaatsen 
en u bent uw spullen al snel kwijt, 
en verdient er vaak ook nog aan.
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

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.

dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 469dejongintra.nl/ebfrd016-daagse busreis
Weimar & het Thüringer Woud

vanaf p.p.

€ 499dejongintra.nl/ebhsh016-daagse busreis
De verrassende Veluwe

vanaf p.p.

€ 549dejongintra.nl/ebebr036-daagse fi etsbusreis
Fietsen vanuit het Frankenland

vanaf p.p.

€ 579dejongintra.nl/ebrys056-daagse fi etsbusreis
De Elfsteden fi etstocht

vanaf p.p.

€ 66910-daagse busreis
Drielandenreis

dejongintra.nl/ebnau02

Vraag onze brochure aan:
www.dejongintra.nl/brochures

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

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

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

Henny Jansen

Uitvaartcentrum Wildzang

Wildzang 35

3075 DS  Rotterdam-Zuid

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

Tel. 055 - 505 13 58



het gangetje in. Voordat pa het luik 
van de bedstee heeft weggehaald, 
staan er drie Duitse soldaten in de 
woonkamer. Twee van hen pakken pa 
vast en hoe hij ook worstelt om los te 
komen, tegen twee van die kerels is 
niets te beginnen. Hij krijgt geen tijd 
de veters van zijn schoenen te strik-
ken. Terwijl zij ons huis verlaten, ziet 
ma kans een jas om zijn schouders te 
hangen. Vrijwel direct wordt moeder 
hard teruggeduwd. Pa hangt tussen 
de twee soldaten in, zijn voeten raken 
net niet de grond.
Ma staat er nu alleen voor. Ze 
heeft gehoord dat pa, toen hij was 
opgepakt, moest lopen vanaf de 
Benedenrijweg in IJsselmonde naar 
het Feyenoord-stadion, waar de 
mannen werden verzameld en in 
vrachtwagens gestopt. Vervolgens 
naar een treinstation in Rotterdam en 
van daaruit naar Duitsland om daar 
te werken.
“Vanaf nu slapen we met z’n drieën 
in de bedstee. Zo kunnen we elkaar 
warm houden.” Ondanks de armoede, 
honger en kou houdt zij zich staande. 
Ma biedt overal haar hulp aan. 
Ook sluit zij zich aan bij een groep 
mensen die een beroep op haar kun-
nen doen wanneer er iemand moet 
onderduiken.
Een paar keer per week mogen we 
aansluiten in de lange rij van de 
gaarkeuken. Het gebeurt regelmatig 
dat als we bijna aan de beurt zijn, het 
luik wordt gesloten. Het eten is op. 
Verslagen en koud tot op het bot gaan 
we naar huis, waar het niet behaaglijk 
is. De potkachel kan niet branden, er 
is geen enkel zicht op brandstof. Opa, 
die nog plekjes weet waar hij hout 
kan bemachtigen, brengt af en toe 

wat sprokkelhout waar de kachel dan 
even op kan branden. Beter iets dan 
niets, is het motto van ma. Als zij wat 
aardappelschillen krijgt van een buur 
met wat hard vet, maakt zij er iets 
eetbaars van en houdt het warm op 
de kachel. Dan zijn we weer even de 
oorlog vergeten.

Stiefelbanden
’s Nachts heeft het flink gevroren en 
de ijsbloemen staan op de ramen. 
Toch wil ma naar een paar boerde-
rijen, waarvan ze gehoord heeft dat 
daar nog wat eten te halen is. We 
moeten een flink stuk lopen, want de 
boerderijen liggen over de Barend-
rechtse brug. Het gebeurt ook wel dat 
als je iets te eten hebt kunnen krijgen 
Duitse soldaten op de terugweg on-
deraan de brug het voedsel afpakken. 
Dan sta je met lege handen. We gaan 
vroeg op pad en mijn oudere zusje 
Jannie (6 jaar) mag op het zadel zit-
ten van moeders fiets met stiefelban-
den. Die hoor je van verre aankomen.
Als we het erf op willen lopen, houdt 
een Duitse soldaat ons tegen. Hij zet 
de kolf van het geweer op de borst 
van moeder. Wij gillen dat zij terug 
moet komen. Bibberend van angst 
houden we de fiets stevig vast en de 
tranen lopen over onze gezichten. 
Er ontstaat een groepje mensen en 
zij komen om ons heen staan. Ik kan 
nog net zien dat ma de loop van het 
geweer opzij duwt. De soldaat zet het 

geweer op zijn voorhoofd. Terwijl hij 
roept “Wir haben es nicht gewusst” 
schiet hij zich door zijn kop. Moeder 
komt naar ons toe, neemt de fiets 
over en loopt naar de boerderij. Deze 
keer hoeft zij niets te vragen, de boer 
komt met een volle tas op moeder af 
en knikt haar vriendelijk toe. Zelfs 
de hond slaat niet aan; het lijkt wel 
of het dier ons bedankt. We komen 
gelukkig goed thuis en er zit in de tas 
zelfs een stuk kaas, een paar eieren, 
een beetje boter, een stuk brood en 
een zakje cichorei (namaakkoffie). 
Wat zijn we blij.

Sintels rapen
‘s Ochtends zegt moeder dat we naar 
het Feyenoord-stadion gaan lopen 
om tussen de treinrails sintels te 
rapen. “Oh mama het is zo koud.” “Ja 
kind, maar om een beetje warmte te 
krijgen moeten we wel. En opa heeft 
een bosje sprokkelhout in de gang 
neergelegd, zodat ik de kachel kan 
aanmaken. Maak voort dan zijn we in 
de middag weer thuis.”
Er liggen veel sintels tussen de 
rails en moeder raapt wat ze kan. Ik 
vind haar zo flink, zij weet niet van 
ophouden terwijl er een baby groeit 
in haar buik. We rapen door totdat 
er weer treinen aankomen die met 
een razende vaart voorbij rijden. Ik 
krijg het steeds kouder. Mijn kleding 
biedt niet echt bescherming tegen de 
vrieskou. Mijn handen voel ik niet 
meer; dooie vingers. Met mijn voeten 
is het niet beter gesteld. Moeder zegt 
dat we zo naar huis gaan. Ik kijk 
naar het Feyenoord stadion waar pa 
naartoe moest lopen. Hoe zou het met 
hem gaan?
Zodra we thuis zijn, zegt ma dat wij 
in de bedstee moeten kruipen. “Dan 
worden jullie vanzelf warm. Ik ga de 
kachel aanmaken en een buur heeft 
een maaltje suikerbieten beloofd, die 
ik straks ga ophalen.”
Het komt vaak voor dat er geen eten 
is. Dan doen wij het met de warmte 
van elkaar. Volgens ma kan je je beter 
rustig houden, dan verspil je geen 

energie. “En je mag nooit vergeten 
dat we een dak boven ons hoofd heb-
ben. Denk eraan dat er gezinnen zijn 
die op straat moeten leven en dan in 
deze bittere kou zonder eten.”
Ik word wakker en hoor iemand 
zwaar hoesten. Ma ligt niet in bed. 
Ik doe de bedsteedeuren een stukje 
open. Aan tafel zit een jongeman met 
een grote doek voor zijn mond. Hij 
krijgt weer een hoestbui en als hij 
de doek van zijn mond haalt, zie ik 
bloed. Ma klopt hem op zijn rug en 
het hoesten wordt minder. Ik vraag 
haar later wanneer die man weer weg 
is, wie dat was. “Dat weet ik niet, 
maar je mag er tegen niemand iets 
over zeggen, ook niet tegen Jannie.” 
Niet veel later wordt bij Jannie tuber-
culose geconstateerd. Ze moet kuren 
in een prieeltje. Net na de bevrijding 
wordt zij opgenomen in het zeehospi-
tium in Katwijk.

Vreemde man
September 1945. Op een zonnige 
middag ben ik aan het spelen in de 
steeg waarin wij wonen als een rare 
man op ons huis afloopt. Hij heeft 
een baard en gaten in zijn lange 
broek, versleten schoenen en een 
glazige blik. Ik ren naar binnen en 
waarschuw ma over de vreemde man. 
“Maar kind”, terwijl zij kijkt naar de 
man die nu binnenloopt, “dat is jouw 
vader.” Hij gaat zitten aan de eettafel, 
zucht diep en legt zijn hoofd op tafel. 
Aarzelend ga ik naar hem toe en 
vraag waar hij is geweest en of hij het 
slecht heeft gehad. Hij reageert niet. 
Tot aan zijn dood toe heeft hij erover 
gezwegen en ik heb nooit achterhaald 
waar hij is geweest in Duitsland. Wat 
ik altijd vreemd heb gevonden is dat 
na pa zijn thuiskomst ma elke zondag 
met migraine in bed ligt te kreunen 
en dat soms een paar dagen aanhoudt. 
Dan verstop ik me achter de wentel-
trap met mijn lappenpop. Ik wil haar 
kreunen niet horen.

Lena de Jong
lena.d.jong@outlook.com

Hoe Lena kou en honger overleefde
ena de Jong schreef 
een oorlogsverhaal 
voor De Oud-Rotter-

dammer in de vorm van een 
vertelling ‘alsof je erbij bent’. 
Lees maar en waan je even 
(meer dan) 75 jaar terug.

November 1944. Pa wil net naar zijn 
verstopplek gaan als er hevig gebonsd 
wordt op de deur. “Aufmachen 
schnell”, gevolgd door nog hardere 
slagen op de deur. “Dat is verraders-
werk”, roept moeder. Traag loopt zij 
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In de hongerwinter speelden kinderen niet meer. Ze hadden honger en ze hadden het koud. Wie geluk had, kreeg eten in gaarkeukens. (foto: 
Nationaal Archief)

In de rij voor brood in Rotterdam, begin 1945. (foto: Nationaal Archief)

Koninginnedag
Koninginnedag vierde ik niet 
in Bloemhof. Voor zover ik me 
herinner was die wijk dan uit-
gestorven. Hoogtepunt was de 
wielerwedstrijd, die gehouden 
werd via de Putselaan. Meer 
weet ik niet, want ik mocht van 
mijn papa niet verder van huis, 
al had ik dat wel graag gewild.

De drukte op de Putselaan aan de over-
kant was dan geweldig, want in mijn be-
leving was er niet veel anders te doen in 
Zuid. Als kleine jongen raakte je al snel 
in de verdrukking en als het peloton dan 
in luttele seconden voorbij raasde, had je 
nog niks gezien. De finish was volgens 
mij ook niet op de Putselaan. Hoogstens 
zag je de ereronde van de winnaar. De 
commentaren van de toeschouwers 
waren onbegrijpelijk voor mij.
Gelukkig hadden de broeders van de St. 
Louis lagere school in de Boudewijn-
straat, op de hoek van de Putselaan, een 
geweldige oplossing. Ze organiseerden 
dan een sportdag, ik denk voor leden van 
het zangkoor zoals ik, in de school. Ta-
feltennis, schaken, dammen, voetbal en 
handbal op de speelplaats, trefbal op de 
grote zolder. Alles heb ik daar geleerd. 
Op die grote zolder ontdekte ik dat een 
paar zolderramen perfect uitzicht boden 
op die wielerwedstrijd. Ik ontsnapte aan 
het sportgebeuren in school naar de zol-
der. De ramen zaten te hoog voor mijn 
postuur, maar de padvinderij bracht uit-
komst. Zij hadden een soort honken on-
der het schuine dak getimmerd. Ik vond 
stukken boomstam, om op te zitten denk 
ik. Als je er een paar opstapelde, kon je 
door het raam de wielerwedstrijd goed 
volgen. Twee jaar heb ik dat gedaan. 
Zo’n raam bleek ook nog eens open te 
gaan en een klasgenoot stelde voor door 
het raam te klimmen. Dan konden we het 
nog beter zien vanuit de dakgoot. Pure 
hoogtevrees en doodsangst weerhielden 
me dat te doen. Ondertussen had mijn 
papa zijn koninginnedag gevierd met het 
opschilderen van onze slaapkamer in de 
Ridderspoorstraat, met Vloeba; een soort 
waterverf die niet veel langer hield dan 
een jaar, met die twee wildebrassen. Wel 
kregen we dan een nieuwe papierrand 
langs het plafond als versiering. Hij 
plakte dat gewoon direct op de natte 
verf.
Weer thuis ging ik, na het eten, met 
vader naar het vuurwerk kijken op de 
speelwei. Mijn broer mocht in z’n eentje 
gaan, maar ik moest keurig aan de hand 
van papa. Tijdens het vuurwerk met 
“Ohs en Ahs” liet mijn vader mijn hand 
los, ik zag niet veel van al dat moois 
door de ruggen van de toeschouwers en 
werd afgeleid. Opeens was mijn papa in 
het duister verdwenen. Wel kon ik het 
vuurwerk nu veel beter zien. Best mooi. 
Na afloop ben ik maar alleen naar huis 
gewandeld en was eerder thuis dan mijn 
papa, die heel wat uit te leggen had.

Ton van der Put
tilton@familievandeput.nl

L
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Leefgoed Beeldentuin 2021
Het terrein van het Leefgoed bij de haven van Ver-
Hitland aan de Hollandsche IJssel is ingericht met 
Beeldentuin 2021. Hier staan indrukwekkende beelden 
van 17 gerenommeerde kunstenaars als Gjalt Blaauw, 
Anton Vrede en Ineke van Dijk. U kunt de tuin gratis 
van woensdag tot en met zondag van 10.00-18.00 uur 
bezoeken. De Beeldentuin blijft open tot en met 31 
oktober. Het à la carte Restaurant & terras De Dames 
op het Leefgoed is op dezelfde dagen geopend, zodat u 
daar kunt genieten van een drankje of een hapje.
Zaterdag- en zondagmiddag 29 en 30 mei speelt 
theatergezelschap Altstadt fragmenten van Shakespeare een doorloopvoorstelling op verschillende 
plekken in de Beeldentuin. Tickets hiervoor zijn inclusief een lekker hapje en drankje.
Het prachtige Leefgoed ligt in de natuur naast Park Hitland op een kwartiertje van centrum Rotter-
dam, Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan den IJssel. Parkeren is gratis. e-Bike opladen mogelijk. Re-
serveren, boeken, het menu en het activiteitenprogramma: Leefgoed.nl/agenda, of via 0180-323414.

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 maculadegene-
ratie, glaucoom of staar, ziet u minder dan gemiddeld 
of hebt u al langer dan tien jaar diabetes. Maar waar 
kunt u nu nog terecht? Vanwege het coronavirus zijn 
er momenteel minder oogartsen beschikbaar voor 
rijbewijskeuringen. Bij De Hesse Optiek & Oogzorg 
werken wij volgens de RIVM-richtlijnen (COVID-19) en 
kunt u wekelijks terecht voor de CBR-oogartskeuring. 
Met ons team van specialisten en onze kennis van de CBR-eisen helpen wij u graag. Bel direct voor 
een afspraak: 010-2361939 (di t/m za). Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg. P.Buckplaats 
31, 3069 BZ Rotterdam. Direct naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Digitaal indienen via 
Zorgdomein. info@dehesse.nl – www.dehesse.nl

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk 
gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen 
over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt 
Heritage Auction Europe elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig 
en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, 
Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Zij zijn gewoon geopend. Aansluitend is er desgewenst 
advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens 
ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje 
of die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog 
wat waard? En hebben die oude onderscheidingen 
en militaire spulletjes nog waarde? Allemaal vragen 
met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of 
militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke don-
derdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent dan welkom bij Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 
te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd gewoon 
geopend. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Voor 
meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa
Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op 
een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamel-
objecten. 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.

Vrijwilliger worden in musea op Tiengemeten
Bij de veerhaven op het eiland Tiengemeten zijn twee 
musea gevestigd: het Rien Poortvlietmuseum en het 
Landbouwmuseum. Vanwege coronaregels waren ook 
die natuurlijk gesloten de afgelopen maanden, maar 
betere tijden gloren. Zodra het weer mag is het leuk 
er eens een kijkje te nemen. Ook leuk: Beide musea 
worden bemand door vrijwilligers. Zoekt u een leuke 
bezigheid om zich op verschillende manieren dienst-
baar te maken, dan is een van deze musea voor u 
misschien een uitdaging: gastheer of gastvrouw, gids 
of meehelpen op de kabouterzolder, er zijn meerdere mogelijkheden! Voor meer informatie: info@
rienpoortvlietmuseum.nl of info@landbouwmuseumtiengemeten.nl

Sinfonia Rotterdam speelt meesterwerken
Vijf concerten geeft het orkest Sinfonia Rotterdam komend theaterseizoen in De Doelen. Op 7 
oktober is de eerste; een concert met Mozarts 25ste symfonie. Verder zullen meesterpianisten Nikolai 
Lugansky en Alexei Volodin met het orkest soleren in pianoconcerten van Chopin en Rachmaninov. 
Bezoekers kunnen dit seizoen ook verrassende nieuwe composities beleven zoals het saxofooncon-
cert van Jacob ter Veldhuis en een wereldpremière van Sylvia Maessen. Onmisbaar in de serie is het 
kerstconcert op tweede kerstdag, waar u van Tsjaikovski’s orkestsuite van het bekende sprookje ‘het 
Zwanenmeer’ kunt genieten.

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Larissa of Heleen: 0180-820244

Zaterdagen 22 en 29 mei

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 22 
en 29 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).

Zaterdag 29 en zondag 30 mei

Beeldentuin en Shakespeare-stukken op Leefgoed
Zaterdag en zondag 29 en 30 mei speelt theatergezelschap 
Altstadt Rotterdam fragmenten van stukken van Shake-
speare in een doorloopvoorstelling op verschillende plekken 
in de Beeldentuin van het Leefgoed. De Beeldentuin toont 
werken van 17 gerenommeerde kunstenaars in de prachtige 
landelijke entourage. Groenendijk 325, Ver-Hitland, Nieu-
werkerk aan den IJssel. Meer info elders in deze krant en op 
Leefgoed.nl.

Vanaf donderdag 7 oktober

Nieuwe serie concerten Sinfonia Rotterdam in de Doelen
Sinfonia Rotterdam geeft in het nieuwe culturele seizoen 2021-2022 een nieuwe serie concerten in de 
Doelen: Sinfonia Classics. ‘Magnifiek klassiek voor iedereen’, zo luidt het motto van deze toegankelijke 
5-concerten serie met bekende meesterwerken. De serie opent op 7 oktober met Mozarts 25ste sym-
fonie, bekend uit de film ‘Amadeus’. Voor de concerten gelden gereduceerde prijzen van 25 euro per 
persoon. Er worden geen rangen gehanteerd. Kopers van abonnementen en jongeren krijgen nog extra 
korting. De verkoop voor de nieuwe serie Sinfonia Classics 21/22 is nu gestart. Bestel uw abonnement 
via www.sinfoniarotterdam.nl

Zodra het weer mag…

Kent u de musea op Tiengemeten?
Als het volgens de coronaregels allemaal weer mag, gaan 
ook de musea op Tiengemeten weer op. Bij de veerhaven 
op het eiland Tiengemeten zijn twee musea gevestigd: het 
Rien Poortvlietmuseum en het Landbouwmuseum. In het 
Rien Poortvlietmuseum is dit jaar het centrale thema van de 
expositie ‘De Wereld van Rien Poortvliet. Originele werken 
van illustraties uit de boeken en de jaarkalenders geven een 
beeld van zijn leven. En ook is er een kabouterzolder en een 
kabouterpad aangelegd, waar kinderen met hun begeleiders 
allerlei opdrachten moeten uitvoeren. Kortom: voor jong en 
oud veel moois te zien en beleven. Het Landbouwmuseum geeft een beeld van de landbouwmechanisa-
tie (1920-1955). Het toont diverse landbouwmachines en landbouwproducten van vroeger. Aan de sui-
kerbietenteelt en de teelt van meekrap wordt dit jaar extra aandacht besteed. Op proefveldjes worden 
graansoorten, suikerbieten, aardappelen, diverse groenten en de Hoeksche akkerranden geteeld. Op 
een simulator trekker kunnen de kinderen beleven hoe deze werkt. Ook is er een meccano expositie.
Als u de musea wilt bezoeken, moet u eerst met de pont naar het natuureiland Tiengemeten varen. De 
pont vertrekt elk heel uur vanaf Nieuwendijk (Zuid-Beijerland).

Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. 
Een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig 
en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 
uur terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7, 
IJsselstein, nabij Utrecht. Ook in deze coronatijd 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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alles gewoon door voor de mannetjes. 
Elke dag naar school, spelen op straat 
met de andere kinderen en ook wel 
ruzie maken. Maar dat duurde nooit 
lang. Dan was het weer over. En 
Adriaan de Knegt, een jongen met 
het Downsyndroom, liep nog gewoon 
te rennen en te springen als hij weer 
naar buiten mocht en hij speelde ook 
op zijn mondharmonica, zittend op de 
stoep. Zijn vader was nachtwaker en 
vulde ’s avonds de olielampjes bij, die 
op de afzethekken van de straten-
makers stonden als die aan het werk 
waren. De vader van Henny kwam uit 
Gouda en was bakker. Hij werkte bij 
een bakkerij in de Beijerlandsestraat. 
Simon zijn vader kwam uit Heenvliet 
en had een schoenmakerij op de hoek 
van de Beukelaarstraat. De meeste 
mensen die daar in die buurt woonden 
waren door de werkloosheid in de 
jaren twintig naar Rotterdam geko-
men, omdat daar veel werk was in de 
haven, bij de gemeente, de spoorwe-
gen en de douane, scheepswerven, 
posterijen enzovoorts. Alle provincies 
waren vertegenwoordigd op Hillesluis 
en alle woningen waren verhuurd 
doordat er veel huizen waren ver-
woest door het bombardement in het 
centrum van de stad. Dus konden die 
mensen op Zuid terecht, voor een deel 
tenminste.

Verboden voor joden
Het was in het begin van de oorlog 
nog redelijk met de Duitse bezetting, 
maar de druk werd langzaam opge-
voerd en er kwam gebrek aan dingen. 

Spullen die van ver moesten komen, 
zoals bananen, sinaasappelen en ander 
citrusfruit. Maar er was nog Hollands 
fruit genoeg. Totdat het zover kwam 
dat er steeds meer plaatsen en plekken 
kwamen waar de joodse Nederlanders 
niet meer welkom waren. ‘Verboden 
voor joden’ stond er dan bij de ingang 
van restaurants, theater, dierentuin 
enzovoorts. Henny zijn ouders waren 
joodse mensen en zij moesten op 
hun kleding een ster dragen die goed 
zichtbaar moest zijn. De Duitsers 
waren begonnen met het wegvoeren 
van de joden, zodat veel families met 
angst afwachtten wanneer zij aan de 
beurt zouden komen.

Judas
Zo werd het oktober 1942. De 
bladeren aan de lindebomen in de 
straat waren aan het verkleuren. Nog 
even en het blad zou er af zijn. Maar 
de volgende lente zouden er weer 
nieuwe blaadjes komen aan de lekker 
geurende bloesem van de lindeboom. 
Het waren twaalf bomen op een rij, 
maar na de oorlog waren er nog elf 
over. Eentje was omgehakt in de 
hongerwinter. Mijn vader noemde die 

bomen de twaalf apostelen en die ene 
omgehakte boom was Judas en dus 
waren er nog elf apostelen.

Overvalwagen
Op 3 oktober, vroeg in de ochtend, 
stopte een Duitse overvalwagen voor 
de deur van Henny’s familie. De 
soldaten kregen de deur wel open en 
renden de trap op naar boven, waar 
het hele gezin in rep en roer was. Ook 
de kleine Henny was in paniek van 
alles wat er gebeurde. Aankleden en 
meekomen, schreeuwden de soldaten. 
Misschien mochten ze wat kleding of 
zo meenemen, maar dat weet ik niet. 
Toen allemaal naar beneden en naar 
buiten en daar werden ze de wagen 
ingeduwd. Moeder schreeuwde het 
uit van verdriet en ellende, want zij 
voelde aan wat er ging gebeuren. Hoe 
zou dat jochie van zes zich gevoeld 
hebben door alles wat hij meemaakte? 
Verschrikkelijk.
Het was 3 oktober 1942 toen Henny, 
zijn vader en moeder, zijn grote broer 
David van 13 jaar en zijn zus Heleen 
van 12 in de overvalwagen gestopt 
waren en wegreden uit de Beukelaar-
straat. Waarheen? Misschien bleven 

ze bij elkaar, maar vaak werden de 
jongere kinderen gescheiden van 
de ouders en naar Loods 24 bij de 
Spoorhaven gebracht, in afwachting 
van verder transport.
Ondertussen ging het leven voor 
Simon gewoon door. Elke dag naar 
school, spelen op straat. Zingende sol-
daten marcheerden op de Beijerland-
selaan. De zondagsschool ging door, 
het kerstfeest werd gevierd. Het werd 
1943. Zo gingen de maanden voorbij. 
Ook voor Henny en zijn zus Heleen, 
die naar Westerbork waren gebracht 
en misschien toch ook hun ouders en 
broer weer hadden gezien. Zolang het 
gezin in Westerbork verbleef, was er 
nog hoop. Toen, op 11 of 12 februari 
1943, moesten ze, samen met vele 
anderen, de treinwagons in om naar 
Auschwitz gebracht te worden. Direct 
na aankomst daar moesten ze naar 
een gebouw waar ze niet meer levend 
uitkwamen.

Dieptreurig
Dat was het dieptreurige einde van 
een Rotterdams joods jongentje en 
zijn ouders, broer en zus. Alleen de 
herinnering aan dat ventje is er nog. 
Op 12 mei 2021 zou hij 85 jaar zijn 
geworden. Simon hoopt in oktober 85 
jaar te worden en wat hij met al die 
jaren gedaan heeft die hij wel kreeg. 
Want hij had ook onderaan die spoor-
dijk kunnen liggen, na de treinbe-
schieting door de Engelse vliegtuigen. 
Maar hij bleef gespaard. Hij wel. 
Het had ook andersom kunnen zijn. 
Dan had Henny nu een grote familie 
en nageslacht gehad, met kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen 
en was hij als zoon van het uitverko-
ren volk Israel rijk gezegend geweest 
door de God van Abraham, Isaac en 
Jacob.

Simon Fousert sr.
simontini@hotmail.nl

Het gebeurde in de Beukelaarstraat
oe ik dit allemaal 
moet opschrijven, 
weet ik niet. Laat ik 

beginnen te zeggen dat het 
over twee Rotterdamse jon-
gentjes gaat, knulletjes van 6 
jaar. De ene, Henny, geboren 
in mei 1936 en de andere, 
Simon, in oktober 1936. Ze 
woonden in dezelfde straat, 
de Beukelaarstraat op Hille-
sluis. Dat is Rotterdam-Zuid.

Het was 1942. Ondanks de oorlog ging 
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Beukelaarstraat in Hillesluis, waar dit verhaal zich afspeelt

De slachtoffers van de razzia werden bijeen gebracht in het Feijenoordstadion

Vindersloon
Ik las in De Oud-Rotterdammer 
van april 2021 een stukje over 
loon uitbetalen in zakjes. Toen 
moest ik weer denken aan wat 
ik eens meemaakte.

Het was 1972 toen ik vanuit mijn woon-
plaats Bergschenhoek ‘s morgens om 
plusminus elf uur richting Rotterdam 
reed met de auto om een boodschap te 
doen. Ik reed door de Bergse Dorps-
straat, waar je aan het einde rechts een 
bankgebouw had staan, met 50 meter 
verder een overdekte bushalte. Toen ik 
langs de halte reed, zag ik een aktetas 
staan met niemand in de buurt. Ik terug 
via de Freriksplaats en weer kijken. 
Hij stond er nog, ik gestopt en de tas in 
mijn auto gezet. Terug in mijn huis keek 
ik eerst in de tas. Wat zag ik tot mijn 
verbazing? Een berg geld in enveloppen 
van de bank en een jute zak met munten.

Nu woonde ik aan de Julianalaan, schuin 
tegenover het politiebureau, dus ik daar 
naartoe met de tas. De postcommandant 
woonde in en boven het bureau, dus die 
was thuis. De heer Langendoen deed 
zelf open. Ik zei hem wat er aan de hand 
was. Hij zei: “Laat de tas maar hier, dan 
zoek ik de eigenaar op.” Mijn reactie 
was: “De groeten, laten we eerst maar 
eens tellen.” Dat deden we. Er zat bijna 
51.000 gulden in. We kregen het zo over 
vindersloon. Langendoen zei: “Het is 
eigenlijk een ongeschreven wet dat de 
vinder tien procent krijgt.” Ik zei: “Als u 
nu gaat zoeken naar de eigenaar, wacht 
ik het thuis wel af.” Thuis gekomen 
heb ik er 5000 gulden uitgehaald en een 
briefje met een verklaring en reden erin 
gedaan.

Na anderhalf uur werd ik op het bureau 
geroepen. Daar zaten twee heren. De 
ene was baas van een bedrijf en de 
ander zijn boekhouder. De boekhouder 
had het geld op de bank gehaald om de 
loonzakjes van het personeel te vullen 
en bij het in de bus stappen de tas in de 
halte laten staan. Ze waren zo ontzet-
tend blij dat ze hem weer hadden dat ik 
uit dankbaarheid tien gulden kreeg. Ik 
zei: “Nou heren, dat hoeft niet, hoor. Ik 
heb mijn vergoeding al. Jullie zijn ook 
zo opgelucht.” Groetend en dankend 
namen ze afscheid. Toen ze weg waren 
zei Langendoen schamper: “Nou, 
dat was een vette beloning voor zo’n 
bedrag.” Toen vertelde ik hem van die 
5000 gulden en de verklarende brief die 
ik erbij had gedaan. Hij zei: “Heel goed 
dat je mij dit vertelt, maar ik raad je aan 
dat geld een jaar te bewaren.” Ik heb 
er nooit meer iets over gehoord. Maar 
die tien gulden vonden ze zelfs op het 
bureau veel te gierig.

Koen Verveer
koen-verveer@hotmail.com

H
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

 www.leenvisserwooncomfort.nl  / info@leenvisserwooncomfort.nl

Relax fauteuils nodig?
Top kwaliteit met 3 jaar garantie. 

Draaifauteuil 
€ 475,-

Wij komen geheel vrijblijvend in overleg bij u thuis 
laten zien. Verschillende kleur mogelijkheden.

Draaifauteuil 
€ 

laten zien. Verschillende kleur mogelijkheden.laten zien. Verschillende kleur mogelijkheden.

Sta op
fauteuil 
€ 1295,-

Leen Visser Wooncomfort 
V.O.F.
Kelvinring 30
2952 BG Alblasserdam
Telefoon: 0786916303

Unieke service

U kunt ons bellen of mailen 

waar u naar opzoek bent. 

Wij kunnen geheel vrijblijvend 

zonder kosten bij u langs 

komen of u kunt in overleg 

bij ons langs komen.

Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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

Openlucht uitvaart bij 
Crematorium Rotterdam
Van 27 mei tot september biedt Crematorium 

Rotterdam de mogelijkheid om afscheid te 

nemen in de openlucht. Het paviljoen in het 

herdenkingspark biedt plek aan maximaal  

100 genodigden. 

Bij deze bijzondere manier van afscheid nemen 

is nagenoeg alles mogelijk wat binnen ook 

kan: (live)muziek, fotopresentaties, catering 

en toespraken. Vraag naar de mogelijkheden.

Yardenhuis van Rotterdam

Maeterlinckweg 101

3084 KD Rotterdam

010 480 33 44

yardenhuis.rotterdam@yarden.nl 

De OudDe OudDe Oud

Wij zijn nu ook te 
vinden op LinkedIn

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

OUD-ROTTERDAMMERTJES
RIJPAARDEN tE kooP

Recreatief gebruikt 
Eigen fok!

Meer weten, reageer
mail aub naar: autobanden@live.nl
of bel Paul: 06-53 438 087

HET AARD PAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Wij zijn met vakantie 
van 21 mei tot 2 juni  

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?
Bel Larissa of Heleen: 

0180-820244

GA NAAR PAG. 18 OF WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

De OudDe Oud

Onder het genot 
van een lekker 
bakkie koffie 
genieten van de 
verhalen van toen!

JA, IK WIL
EEN ABONNEMENT!
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Rijnmond vanuit 
de wolken

De opvolger van 
‘Rotterdam vanuit 
de wolken’ komt 
eraan: Rijnmond 
vanuit de wolken. 
Na het succesvolle 
luchtfotoboek met 
foto’s van Bart Hofmeester is er nu een soortgelijk boek 
samengesteld maar dan met foto’s uit de regio’s rond Rotter-
dam.

DIT BOEK VERSCHIJNT EIND MEI 2021. DE VOORINTE-
KENING IS BIJ DEZE GEOPEND. U KUNT DUS BESTEL-
LEN VIA DE WEBSITE OF DE BESTELBON.

Rotterdam vanuit de 
wolken
De Rotterdamse fotograaf 
Bart Hofmeester was spe-
cialist in luchtfotografie. 
Over zijn werk verscheen 
vorig jaar het boek ‘Rot-
terdam vanuit de wolken’. 
En dat blijft nog steeds 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.

De Natte T-Doek
De Natte T-Doek is 
terug! Al enige tijd was 
dit populaire product 
uitverkocht, 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 Rotterdamse vlag met de 
tekst ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. De kwalitatief hoog-
waardig gewoven theedoek met ophanglus is van 100 procent 
katoen, meet 50x70 cm, is opgevouwen en voorzien van een 
banderol.

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.

  € 39,95

€ 7,50

€ 9,95 € 8,95

€ 9,95

€ 8,95 € 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 18 mei 2021
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Onder deze Siberische toestanden 
werd niettemin het boekje ‘Annies 
barre tocht in de Hongerwinter’ 
gepresenteerd. Dochter Edith van der 
Meulen kreeg uit handen van conser-
vator Dirk Brandhorst van museum 

Oud-Overschie ‘De Hoop doet Leven’ 
het eerste exemplaar overhandigd. 
Het slechte weer deed de kenner 
van de Tweede Wereldoorlog en de 
Hongerwinter afzien van een deel van 
zijn speech. Rein Wolters, de auteur, 

deed dat niet. Kort en bondig vertelde 
hij over de inhoud van het boekje en 
gaf een ruwe schets van wat Annie 
en Rini aan ellende hebben doorge-
maakt. Maar ook over de ‘vette’ buit 
van worsten, geslachte hanen, granen, 
boter, eieren en nog meer waarmee 
ze het thuisfront aan de Zuidhoek in 
Rotterdam-Charlois verblijdden.

Noordereiland
Voor de presentatie op het Noorder-
eiland was gekozen omdat Annie als 
kind er heeft gewoond, gespeeld en 

naar school is gegaan. Dat was nadat 
haar geboortehuis op de Westzeedijk 
was vernield door Duitse bommen op 
14 mei 1940. Er volgde nog andere 
verhuizingen naar Feijenoord en als 
laatste naar Capelle aan den IJssel. 
Annie maakte aantekeningen van haar 
voedseltocht en maakte die veertig 
jaar later openbaar. Dochter Edith en 
Rein Wolters van deze krant maakten 
kennis met elkaar in mei 2018 tijdens 
een cruise met de Rotterdam naar 
Noorwegen. Ze vertelde hem het 
verhaal van haar moeder. Met mede-

werking van De Oud-Rotterdammer 
werd het gedurende tien weken in 
paginagrote afl everingen afgedrukt 
in de krant. Er kwamen verzoeken 
om deze verhalen te bundelen. Dat 
is nu gebeurd. Het boekje bevat 76 
pagina’s met foto’s en karikaturen. 
Het kost 14,95 euro en is te koop in 
café ‘t Haventje, boekhandel Snoek 
aan de Meent of te bestellen via 
reinwol@uitlook.com en telefonisch 
bij Sjaan Horeweg 010-4154419 of 
06-18848646.

Regen teistert boekpresentatie ‘Hongerwinter’
Wat de Charloise schoonzussen Annie en Rini van der Meulen 
in januari 1945 ongevraagd aan ijs, sneeuw en allerlei andere 
verschrikkingen op hun twaalfdaagse loop- en fiets hongertocht 
naar de Achterhoek op hun bordje kregen, daar werden veertig 
nazaten en enkele andere belangstellenden zaterdag 8 mei ook 
op onprettige wijze mee bedacht. Niet op sneeuw en ijs, maar op 
een langdurende ijskoude stortbui en een storm die alleen wind-
surfers prettig vinden. Het was op het onoverdekte terras van 
reuniecafé ‘t Haventje aan de Prins Hendrikkade op het Rotter-
damse Noordereiland kleumen, afzien en knokken met onwillige 
paraplu’s om enigszins droog te blijven.

 Het boekje werd letterlijk ten doop gehouden bij de Koningshaven waar de Tweede Wereldoorlog begon vlnr Sjaan Horeweg, Rein Wolters, Dirk 
Brandhorst en Edith van der Meulen. Foto J.P. van der Zwaluw   

 Wat een leuke happening had moeten zijn, werd een paraplufeest. Foto Hans Grootenhuijs   

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

MMeeeerr ddaann 6655 rreellaaxx-- eenn ssttaa--oopp ffaauutteeuuiillss iinn vvaassttee ccoolllleeccttiiee!!
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De verschijning van ‘Rotterdam 
vanuit de wolken’ in de zomer van 
2020 bracht een onverwachte golf aan 
reacties teweeg. Lezers schreven dat 
door de beelden die luchtfotograaf 
Bart Hofmeester had gemaakt van een 
omgeving waarin zij vele jaren hadden 
gewoond en gewerkt die plek plotse-
ling weer tot leven was gekomen. Het 
was voor velen een ontroerend weer-
zien geweest met hun eigen verleden 
en het verleden van hun stad.
Hofmeesters fotowerk laat een periode 
herleven die tot de opwindendste 
uit de geschiedenis van Rotterdam 
behoort en die menig Rotterdammer 
nog altijd met trots vervult: de weder-
opbouw. De door de oorlog verwoeste 
stad werd in hoog tempo herbouwd 
en de zwaar beschadigde haven met 
geld van het Marshallplan hersteld 
en gemoderniseerd. Rotterdam was 
hard op weg de grootste haven van de 
wereld te worden. Menig Rotterdam-
mer vond het geweldig daarvan deel 

uit te maken.

Regio
De onstuimige naoorlogse groei van 
Rotterdam beperkte zich niet tot 
de stad. De hele regio raakte erbij 
betrokken. Was het niet doordat op 
hun grondgebied nieuwe havens en 
industrieterreinen verrezen, dan was 
het wel door de woonwijken die er 
werden gebouwd om de werknemers 
uit de haven en de (petro)chemische 
industrie te huisvesten. Flatwoningen, 
tot dan toe een zeldzaamheid, werden 
een normaal verschijnsel. Net als 
autowegen, verkeerspleinen, fl y-overs 
en supertankers. Niet alleen Rot-
terdam kreeg een ander uiterlijk. De 
hele regio veranderde mee. Ook dat 
verhaal lag in het Hofmeester-archief 
te wachten tot het zou worden verteld. 
Dit boek doet daar een poging toe.

Wie was de man die al deze prachtige 
opnamen maakte? Bart Hofmeester 

(1921-2001) was een van de pioniers 
van de commerciële luchtfotografi e. 
Vanaf de jaren vijftig hing de Rot-
terdammer geregeld in een Cessna 
ergens boven Nederland, maar vooral 
boven de Rotterdamse havens. “Ik heb 
Nederland zien groeien onder mijn 
vingers”, vertelde hij ooit tegen een 
journalist van dagblad Het Vrije Volk. 
De archieven van zijn bedrijf Aero-
Camera Bart Hofmeester groeiden en 
groeiden. De collectie van honderd-
duizenden foto’s vormt een bijzonde-
re, zeldzame verzameling van beelden 
die een prachtig overzicht schetsen 
van het naoorlogse Nederland. Wie 
de honderden dozen met afdrukken 
doorkijkt, ziet de geschiedenis onder 
zijn ogen voorbij trekken.
Toen Hofmeester, kort na de oorlog, 
de smaak van de luchtfotografi e te 
pakken kreeg, was hij verkocht. Hoe-
wel het niet altijd een eenvoudige job 
was. Zo had hij rekening te houden 
met de militaire censuur. De archieven 

van de collectie-Hofmeester, nu in het 
bezit van fotobureau Roel Dijkstra in 
Vlaardingen, puilen uit van de histo-
rische beelden, die zich niet beperken 
tot Rotterdam en omgeving.

Monnikenwerk
Geen enkele foto in dit boek zou 
vandaag de dag nog gemaakt kunnen 
worden. Alles is ingehaald door de 
tijd. Maar de beelden die Hofmeester 
maakte, met die grote zwarte camera 
in zijn handen geklemd, zitten voor al-
tijd in ons collectieve geheugen. Voor 
dit boek is een kleine greep gedaan 
uit die rijke collectie. Het archiveren 

van de honderdduizenden foto’s en 
het samenstellen van een selectie voor 
eerst ‘Rotterdam vanuit de wolken’ en 
nu ‘Rijnmond vanuit de wolken’ heeft 
jaren werk gekost. Maar het was de 
moeite waard! Het is een selectie om 
van te watertanden. En om als inwoner 
van de Rijnmond trots op te zijn.

Rotterdam vanuit de wolken verschijnt 
op 26 mei, telt 312 pagina’s, 320 foto’s 
en kost 39,95 euro. Het wordt uitgegeven 
door Watermerk BV in samenwerking 
met Roel Dijkstra Fotografie en is vanaf 
nu te bestellen via de webwinkel van De 
Oud-Rotterdammer.

 ‘Rijnmond vanuit de wolken’ op komst   
De opvolger van ‘Rotterdam vanuit de wolken’ komt eraan. De samenstellers hadden zoveel nieuwe, 
unieke luchtfoto’s in de archieven van Bart Hofmeester ontdekt dat er wel een nieuw boek in de-
zelfde serie moest verschijnen. In hetzelfde formaat, maar nog weer dikker: liefst 312 pagina’s met 
320 spetterende foto’s van het Rotterdam van 1950-1990, aangevuld met opnamen van gemeenten 
in een wijde kring rond Rotterdam, zoals Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Barend-
recht, Ridderkerk, Vlaardingen, Maassluis, Schiedam, Hoogvliet, Spijkenisse, Heenvliet, Poortugaal, 
Zwartewaal, Brielle, Oostvoorne, Rockanje, Rozenburg en Hoek van Holland. Foto’s met stuk voor 
stuk de magische kracht van de herkenning.

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

 Scheepvaartkwartier met Veerhaven en sociëteitsgebouw De Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘De Maas’ en het Museum voor Land- en Volkenkunde. Op 
de voorgrond het pontje naar Katendrecht. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester Rotterdam 15-9-1956   

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl



Verdwaalde bom op Schie-
broek
Mijn naam is Bep Terlouw-Somers. 
Ik las vandaag het stukje over de 
verdwaalde bom op Schiebroek en dat 
was voor ons heel herkenbaar. Wij zijn 
de familie Somers en woonden toen 
ook in de Hoofdlaan, op nummer 27. 
Mijn vader was schoenmaker en in de 
Hoofdlaan bij iedereen bekend. Mijn 
grootouders woonden in het huis op nr 
4, naast de getroffen woning, en zijn 
door een wonder gespaard gebleven. 
Natuurlijk was er veel schade aan 
hun huis en zij zijn daarop bij ons 
ingetrokken. Met vijf volwassenen en 
drie kleine kinderen in een driekamer-
woning was het passen en meten. Toen 
de bom viel, stond ik voor de huisdeur 
om het brood aan te pakken van de 
bakker, die net het tuinpad kwam op-
lopen. Met broodmand en al werd hij 
omvergeblazen door de luchtdruk en 
alle ramen zakten als een kaartenhuis 
in elkaar. De gezusters Mouthaan 
kenden wij goed en hun dood kwam 
in onze straat hard aan. Later speelden 
wij met de kinderen uit de straat op 
het puin, dat overgebleven was van het 
huis. Ik was toen vijf, mijn broertje 
Martin drie en er was nog een baby, 
Tonnie van een half jaar. Ondanks de 
ontberingen hebben wij een leuke tijd 
gehad met de kinderen uit de straat. 
Er waren geen auto’s en we speelden 
altijd op straat. Spelletjes die nu niet 
meer denkbaar zijn, zoals puttenloop, 
diefie met verlos, knikkeren en touw-
tje springen. Ik ben nu 85 en kan het 
me nog goed herinneren en verhalen 
uit de oorlog vertel ik nu aan mijn 
kleinkinderen.

Bep Terlouw-Somers
terlouwbep597@gmail.com

Loonzakje (2)
Naar aanleiding van de ingezon-
den brief van Ronald Schotte in De 
Oud-Rotterdammer van 20 april het 

volgende. Natuurlijk ken ik, en met 
mij hoop ik nog veel andere lezers, 
het bekende loonzakje dat je wekelijks 
of maandelijks kreeg uitgereikt, 
met daarin cash je verdiende loon. 
Omstreeks 1952 werkte ik als jongste 
knechtje bij Banketbakkerij Pols aan 
de Schieweg. Banketbakker Pols 
stond bekend om zijn dagelijks verse 
gemberbolussen, een ware zoete 
lekkernij. Bij Pols leerde ik o.a. de 
grote bakplaten poetsen, vooral als er 
de vorige dag bijvoorbeeld Arnhemse 
Meisjes, krakelingen en dergelijke 
waren gebakken, was dat veel schrap-
werk vanwege de gekarameliseerde 
suiker. Ook het aan huis bezorgen van 
bestellingen in gebaksdozen was een 
geliefde bezigheid. De werkweek be-
stond uit zes dagen, maar dinsdagmid-

dag was je vrij! Op zaterdagmiddag, 
rond 10 voor 6, kreeg je je weekloon 
uitbetaald, zegge en schrijve 10 
gulden! Reken het maar niet om naar 
euro’s, er is niemand die dit heden ten 
dage gelooft. Je kreeg die tien piek zo 
in het handje en een loonstrookje was 
er niet bij, zo ging dat in die tijd. Ik 
kon toen niet bevroeden dat ik jaren 
later zelf de weeklonen en maand-
salarissen uitbetaalde aan diverse 
employés en dat netjes in de bekende 
papieren loonzakjes. Gelukkig is het 
tijdperk van loonzakjes achter ons 
en krijgen we ons salaris of uitkering 
netjes op de bankrekening gestort, een 
enorme vooruitgang. Banketbakkerij 
Vroon komt mij overigens wel bekend 
voor daar op het Mathenesserplein, 
alsmede ook de Klokkenwinkel van 
Van der Eerden, de Man van de Klok! 
Die goeie ouwe tijd komt niet meer 
terug.

Marius van Amen
Roosendaal
Vanamen.uit@home.nl
0165-544676

Vroon
Hierbij reageer ik op het stukje van 
Ronald Schotte in De Oud-Rotterdam-
mer nr. 8 van 20 april. Hij heeft een 
tijd gewerkt in de banketbakkerij van 
J.P. Vroon op het Mathenesserplein. 
Ik ben nu 85 jaar en woonde vanaf 
1939 tot 18 maart 1947 in de Eerste 
Middellandstraat 41. Vanaf september 
1945 ging ik naar de Van Oldebarne-
veldschool in de Jachthuisstraat. Een 
van mijn klasgenootjes was Nonnie 
Vroon, dochter van de banketbakker. 
Als schoolvriendjes had ik daar Bas 
van Gend en Jos Niekoster. Als onder-
wijzers herinner ik mij de heer Cals en 

mevrouw Van Klaveren.

Ab Biedermann
Carel Vosmaerstraat 42
2274 XX Voorburg

Tuberculose
Ik heb het artikel ‘Tuberculose in de 
familie’ in De Oud-Rotterdammer van 
6 april gelezen en dat riep herinnerin-
gen op. Mijn tweelingzus heeft jaren 
in het sanatorium gelegen. Vanaf haar 
achtste jaar. Pas toen ik veertien jaar 
was, mocht ik haar bezoeken. Er reed 
een bus vanaf Rotterdam Centraal 
naar het sanatorium in Katwijk. Voor 
mij een feest. Normaal mochten wij 
op zondag niet reizen en dergelijke. 
Onderweg stopte de bus voor een 
kopje koffie. Ik had geen geld, dus 
bleef ik in de bus zitten.
Op oudere leeftijd hebben wij samen 
nog gelachen over die tijd. Onze oom 
Henk was een leuke vent, maar tien 
jaar ouder dan wij. Mijn zus lag op 
zaal bij oudere meisjes van 18 en 19 
jaar. Dan vroegen zij: “Corrie wanneer 
komt oom Henk weer?” Mijn zus 
was te jong om te begrijpen wat ze 
bedoelden. Ik ben bijna 84 jaar. Mijn 
tweelingzus is bijna tien jaar geleden 
overleden, helaas.

Coby v.d. Krol-Hogenbirk
0181-641127

Fanny Blankers Koen
Ik werkte in 1979 bij firma A HAK. 
Als kraanmachinist werd ik uitgeleend 
aan de bestratingen in Blijdorp. Er 
werd toen gewerkt aan de weg tegen-
over de diergaarde, waar het beeld van 
Fanny Blankers Koen staat. De straat 
ging een behoorlijk stuk omhoog. Een 
meter ongeveer. Maar voor Fanny had 

Rotterdam geen geld meer om haar 
beeld mee omhoog te halen. Dus zij is 
op oude hoogte nog een meter begra-
ven. Ik moest haar voetstuk afdekken 
met grond. Oftewel: zand erover. 
Wilde ik even kwijt.

Hans Kempe
kempejp@caiway.nl

Noors zeemanskerkje
Naar aanleiding van een ‘Ken je dit 
nog’-aflevering van enkele kranten 
hiervoor nog deze reactie. Het Noorse 
zeemanskerkje, ofwel sjømannskirken 
in het Noors, staat aan de Westzeedijk 
en dateert uit begin twintigste eeuw. 
Vroeger vonden Noorse zeelui er een 
thuis. Maar tegenwoordig komen er 
nauwelijks nog zeeschepen in de stad 
en moet de priester (prest) richting 
Maasvlakte of zelf aan boord gaan om 
zeelui te kunnen spreken. Mijn twee 
oudste kleinzonen zijn op 24 mei 2001 
en 12 oktober 2003 (volgens opgave 
van hun moeder) in deze kerk door 
de sjømannsprest Luthers gedoopt. 
Dat zit zo. Mijn oudste zoon Olaf 
(geen Noorman ondanks zijn toepas-
selijke naam, maar geboren in het 
oude Sint Franciscus aan de Schie-
kade, ex-gids in de Kuip, die in zijn 
jongensjaren, ondanks de hegemonie 
van PSV in die tijd, altijd onder een 
Feyenoord-dekbed sliep) trouwde met 
zijn Noorse lief Ann-Kristin, die hij 
tijdens een vakantie op de Cycladen 
had leren kennen. Uit die verbinte-
nis zijn twee jongens, Ferdinand en 
Noah, voortgekomen en een meisje 
Dahlia. Aangezien het in Noorwegen 
destijds gewoonte was dat elk kind 
Luthers gedoopt werd en naderhand 
ook confirmatie deed, was dat lot ook 
beide kleinzonen (en nadien ook de 
kleindochter, maar dan in Noorwegen) 
beschoren. En zo geschiedde. Bij bin-
nenkomst van de kerk viel meteen de 
in verhouding tot het kerkje enorme 
Noorse vlag op. In die jaren was de 
Lutherse kerk in Noorwegen namelijk 
nog een staatskerk. Pas sinds enkele 
jaren is de scheiding tussen kerk en 
staat in Noorwegen een feit. Mijn 
donkerbruine vermoeden is dat men 
destijds in Noorwegen geen publiek 
ambt kon bekleden als men niet 
gedoopt was en geen confirmatie had 
gedaan. Maar als ik ernaast zit, hoor 
ik het wel! Van de dienst herinner ik 
mij dat de prest zich in het Engels 
verontschuldigde dat de dienst in het 
Noors zou zijn. De preek was dan 
ook onnavolgbaar abracadabra, maar 
de strekking van het gebeuren was 
helder; er werd gedoopt. Vooral aan 
de knusheid, maar ook kneuterigheid 
bewaar ik warme herinneringen. Ik 
vind dan ook dat elke rechtgeaarde 
Rotterdammer minimaal één keer in 
zijn/haar leven in die kerk geweest 
moet zijn!

Rien Hartelust
rien@jeanscult.nl
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Meisjes- en dameskapper
Bij deze een reactie op het verhaal over de meisjes- en dameskapper in De Oud-Rotterdammer van 20 april. Als 14-jarige 
heb ik daar gewerkt en herken veel uit het ingezonden stuk van Corrie Gorissen. Ik werkte daar zes dagen in de week 
voor twaalf gulden vijftig en het was een beetje vreemde werksfeer. Jaren later is hij in zijn witte overall (waar hij in 
werkte, zoals beschreven) ook dood gevonden. De kapsalon heette Maison Femi. Vond het leuk dit te lezen, omdat het 
voor mij een fijne herkenning uit mijn jeugd was. Bijgevoegd de foto uit die tijd van de kapsalon. Ik sta links op de foto.

Henny Flooren
Henniefl@yahoo.nl

Cowboys (2)

Leuk zeg, de oude foto. Ik heb er ook één mijn broer Jack en ik, Margriet 
staan er op. De foto is op Zuid gemaakt, mijn opa en oma woonden in de 
Ebenhaezerstraat. Op een aanhanger was het decor gebouwd. Een tijdje gele-
den hebben er ook al een aantal in de Oud Rotterdammer gestaan. Ik vind het 
iedere keer weer leuk om ze te zien.

Margriet Starreveld
margriet.starreveld@hotmail.com 

TANTE POST 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.
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loor, ging het verhaal dat de schil-
lenboeren ’s maandags een ‘goede 
dag hadden’. Zo diep zat immers 
de liefde voor Feyenoord in menig 
huishouden, dat op zondagavond 
het eten onaangeroerd bleef om de 
volgende ochtend in de schillenbak 
in het portiek te belanden. Zeer 
opvallend was de wijze waarop de 
schillenvrouw haar komst in onder 
meer de Donkerslootstraat aan-
kondigde. Dit deed zij vanaf haar 
wagen met een zéér langgerekt: 
‘Schillenboeoeeoeoeoer.’’

Ongeval
“Helaas heeft zij met paard en 
wagen een ernstig ongeluk gehad. 
Voor zover ik weet gebeurde dat 
op de toenmalige Marathonweg, de 
huidige Coen Moulijnweg, richting 
Sportdorp. Ze zou met paard en 
wagen vanaf de weg naar beneden 
zijn gekukeld over het met gras 
bedekte talud naar de sloot van 
sportcomplex Varkenoord. In onze 

buurt was dit ongeluk het gesprek 
van de dag. De schillenvrouw 
raakte ernstig gewond. Of het paard 
de val heeft overleefd, kan ik mij 
niet herinneren. Beide hebben we 
nooit meer teruggezien. Tot spijt 
van velen, want ze was een begrip 
in de buurt.”
“Mijn ouders, zus en ondergete-
kende waren de bovenburen van 
Jan van Saus en zijn vrouw. Zoals 
in de rubriek beschreven, ging het 
in zijn kapperszaak vrijwel altijd 
over voetbal. Met de familie Van 
Saus hebben we altijd een meer dan 
uitstekende relatie gekend. Ook 
met hun helaas te vroeg overle-

den dochter Corrie, bekend van 
het wijkorgaan Hillesluis. Met de 
kleindochters van Jan en Rookje 
van Saus hebben we nog altijd heel 
prettig contact.’’
Met de veel te jong overleden 
Corrie van Saus-Trump had ik een 
goede relatie. Zij woonde aan de 
Tijmweg in Hoogvliet-westpunt, op 
kleine afstand van mijn rijtjeshuis. 
Corrie werkte als gemeenteamb-
tenaar bij het erkend voorlopig 
wijkorgaan Hillesluis. Ze reed 
op dinsdagavond met mij naar de 
wijkvergadering. Zij schreef de 
notulen, ik maakte berichten voor 
Het Vrije Volk over de genomen 

besluiten. Na afl oop reden we 
samen weer naar huis.

Oma
Yvonne Schouten (yvonne.
schouten2016@gmail.com) licht 
een andere tip van de sluier: “De 
vrouwelijke schillenophaler met 
paard en wagen is mijn oma, Cor 
Klootwijk. Zij woonde eerst in de 
Zaadakkerstraat en later in de Beu-
kelaarstraat. Ik ben in november 
1966 geboren. Ruim een jaar later, 
eind 1967/begin 1968 stopte ze 
met ophalen, omdat het voer en de 
stalling voor het paard niet meer 
opwogen tegen de opbrengst van 
de schillen. Mijn oma kwam vaak 
direct uit haar werk, in haar vieze 
ketelpak, ruikend naar de schillen 
en met vieze handen naar mij als 
baby kijken en probeerde me te 
knuffelen. Resoluut stuurde mijn 
moeder ze dan naar huis om zich 
eerst te wassen en om te kleden. 
Daarna kwam ze netjes gekleed 
en gewassen terug om met mij te 
kroelen.”

Aangereden
Tot slot: “Mijn oma is 7 januari 
1910 geboren en 10 mei 1981, op 
71-jarige leeftijd, overleden. Zij 
werd vlakbij het Sint Clarazieken-
huis op haar fi ets door een auto 
aangereden. Ze heeft nog zestien 
dagen in het Clara gelegen, maar 
overleed alsnog aan de gevolgen 
van de aanrijding. Helaas veel te 
vroeg.”
Broodbezorger Herman Witholt 
van bakkerij Van der Meer&Schoep 
en schillenvrouw Cor Klootwijk 
kwamen elkaar vrijwel dagelijks 
tegen in de straten van Hillesluis. 
Ze wisselden tijdens de ‘vijfpik’ 
(korte pauze) die ze namen rod-
delnieuwtjes uit en draaiden een 
shagje. Onderwerpen waren er 
genoeg. Bijvoorbeeld als iemand 
was gestorven en naar de begraaf-
plaats werd vervoerd in een zwarte 
lijkkoets met witte doeken. Uit 
eerbied voor de overledene die 
hen passeerde lag hun ophaal- en 
bezorgwerk dan even stil.

Reacties: reinwol@outlook.com

Adri Vermaat (vermaat53@outlook.com) werd blij van de rubriek ‘RW’s mijmerZUIDhoekje’ 
van 20 april en ging in gedachten terug naar de Riederlaan en Donkerslootstraat in Hilles-
luis. “Van eind 1953, kort na mijn geboorte, tot rond mijn 35ste heb ik met veel plezier in de 
Donkerslootstraat gewoond. Het toeval wil dat ik al enige tijd werk aan een boek over Fey-
enoord, met als kern de onmiskenbare invloed van de voetbalclub en de Kuip op mijn jeugd 
en leeftijdgenoten in de jaren zestig. Destijds werd dat extra aangewakkerd door vaders 
voor wie voetbal het belangrijkste en vaak enige verzetje was na een week hard werken, 
doorpezen en ploeteren.’’

“In het bijschrift onder foto van de 
vrouwelijke schillenophaler wordt ge-
vraagd naar bijzonderheden. In mijn 
boek besteed ik kort aandacht aan 
haar. Als Feyenoord op zondag ver-

 Wie herkent dit meisje met ge-
broken arm op de Riederlaan in 

1947. Foto verzameling Rein Wolters   

 Pas knuffelen 
na wasbeurt    

 Links is nog juist een stukje zichtbaar van de oprit van de Breebrug. Foto collectie Rein Wolters.   

 Yvonne Schouten en haar oma/schillenvrouw (midden) en haar moeder. Foto Y. Schouten   

Koepel
Ik woonde van 1940 tot 1946 
op de Beukelsdijk 94/driehoog, 
hoek Adrien Mildersstraat. Ik ben 
geboren op 8 juli 1939, dus mijn 
herinnering gaat niet veel verder 
terug dan ongeveer 1944. Boven 
de hoekkamer bevond zich een 
vrij grote koepel, die inmiddels is 
verdwenen.

Misschien is er nog ergens een foto van 
deze koepel. Ik weet dat mijn moeder lid 
was van de ondergrondse, zoals dat heette 
en weet dat ze schuilplaats heeft geboden 
aan vier joodse onderduikers, te weten een 
Rotterdams echtpaar en twee jonge joodse 
mannen uit Polen. Deze vier verdwenen bij 
onraad via een kast in de kamer de koepel 
in. Dat weet ik nog goed. Als het veilig was, 
waren ze in huis. Ik heb geen idee hoe lang 
dit heeft geduurd. Ze zijn later verplaatst 
naar een ander adres. Ik weet dat ze de 
oorlog hebben overleefd. Het echtpaar is 
weer in een groentenzaak gegaan en de twee 
Polen hadden Engelse namen aangeno-
men, Joep en Jesse, en zijn naar Canada 
gegaan. Mijn moeder heeft nooit meer iets 
vernomen.

Mijn vader zat in krijgsgevangenschap in 
Krakow in Polen. Als moeder op zoek was 
naar eten of zo, haalden mijn zus en ik de 
legplanken uit de kast om als stookhout te 
ruilen voor wat eetbaars, zoals aardappel-
schillen. Onze maaltijd bestond hoofdzake-
lijk hier uit en uit veel suikerbieten.

Ik herinner me ook nog de razzia’s op de 
Beukelsdijk. De haat naar Duitsers en alles 
wat daarmee te maken had, is aan ons door-
gegeven en lang blijven hangen.
Iets verder op de Beukelsdijk waren 
paardenstallen van de Duitsers waar, zag ik 
op een foto uit 1958, een basketbalveld is 
of was. In augustus 1944 waren we bij een 
boerenfamilie in Woudrichem. daar kregen 
wij redelijk te eten, maar met Dolle Dinsdag 
wilde mijn moeder naar huis, omdat ze 
bang was dat mijn vader terug zou komen 
en ons dan niet thuis zou vinden. Daardoor 
hebben we de hongerwinter in Rotterdam 
doorgebracht. We hebben toen veel honger 
geleden. Toen de bevrijding op 5 mei 
bekend werd, veranderde de Beukelsdijk 
van grauwe straat in een grote vlaggen- en 
wimpelzee met een dansende mensenmassa.

Mijn vader had in krijgsgevangenschap 
van medegevangenen Engels, Frans en 
Russisch geleerd. Dat kwam de Russen die 
hen bevrijdden goed uit. Kon hij meehelpen 
aan het begeleiden van de bevrijde soldaten, 
waardoor hij nog langer moest blijven. 
Zodat hij uit eindelijk na een lange tocht 
in augustus 1945 pas terugkwam. En daar 
stond hij dan, die vreemde man met in elke 
hand een witte zak met een rood kruis. Een 
met witte en een met bruine bonen “Dat is 
jullie pappie.”

Theo Kuiper
0625232596 of 0228-528747  
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Bombardement
Mijn moeder, vader en mijn babyzus-
je, woonden in de Bergpolderfl at bij 
de Bergselaan in Rotterdam Blijdorp. 
Deze fl at had negen verdiepingen en 
een dakterras voor kinderen om daar 
te kunnen spelen. De fl at was het op 
één na hoogste gebouw in Rotterdam, 
het hoogste gebouw was het Witte 
huis. Wij woonden op de zevende 
verdieping en keken over alle daken 
heen tot zover je kijken kon. Het was, 
denk ik, de 10e mei 1940, ik was ruim 
vier jaar, in oktober zou ik vijf jaar 
worden. Mijn moeder stond voor het 
raam met de baby op de arm en ik 
stond naast haar op een laag stoeltje 
aan de achterkant van deze fl at. Omdat 
het zo’n enorme impact op mij heeft 
gehad, ben ik het nooit vergeten. Mijn 
vader lag in het ziekenhuis in de stad 
en ik hoorde dat hij de dag daarvoor 
geopereerd was. Voor de ramen van 
de fl at vlogen op ooghoogte heel veel 
grijze vliegtuigen voorbij, richting 
stad. (Dat wist ik toen nog niet.) Wel 
herinner ik me het gedreun en lawaai 
van heel veel vliegtuigen en ben tot nu 
toe altijd bang voor lawaai en harde 
knallen.
De moffen (Duitsers) hadden de stad 
gebombardeerd, de fl at bewoog zelfs. 
De ontzetting van mijn moeder heeft 
diepe indruk op me gemaakt. Toen 
mijn moeder naar het ziekenhuis ging 
om naar mijn vader te gaan, werd ze 
tegengehouden door de mof, als ze 
doorliep zou hij schieten. (Naderhand 
verteld.) De volgende dag was mijn 
vader er weer, weliswaar op een ander 
adres bij mijn oma. Ik zie hem nog lig-
gen op een matrasje op de grond. Het 
ziekenhuis was ook gebombardeerd. 
Hij en vele anderen moesten daar weg, 
hoe daar was geen oplossing voor. 
Later heb ik gehoord dat hij aan een 
vrachtwagen heeft gehangen om thuis 
te komen. In oktober is hij overleden. 
Ik heb dus in mijn herinnering geen 
vader in mijn leven kunnen ervaren. 
Gedurende de oorlogsjaren hebben wij 

in Amersfoort bij vrienden gewoond. 
Na de oorlog zijn wij terug gegaan 
naar deze fl at in Rotterdam.

W.Robart
inekerobart@hetnet.nl

Onvergetelijke momenten
In de Korfmakerstraat waren, en ze 
zijn er nog steeds, vier scholen: de 
ldenburgschool, recht tegenover ons 
huis, de Colijnschool, de school op 
de hoek Korfmakerstraat en Rozener-
manstraat en dan nog aan het eind van 
de straat een lagere school. Boven was 
een meisjesschool en de benedenver-
dieping was een gemengde school. 
Daar zat ik op. De eerste drie scholen 
waren bestemd voor het Duitse leger. 
Het werden kazernes.
Toen kwam de hongerwinter. Lopen 
konden we haast niet meer door het 
hongeroedeem. En toen kwam ook 

het wittebrood uit Zweden. Dat was 
wel heel erg lekker. Maar een druppel 
op een gloeiende plaat. Ik had wel 
geluk, want ik kreeg wel eens van een 
Duitser, gelegen in de ldenburgschool, 
soms een kuch. Die moest ik dan met 
mijn vrienden delen.
In het voorjaar van 1945 was er 
een dag om nooit te vergeten. Toen 
kwamen de bommenwerpers van de 
RAF en die vlogen zo laag! Wij ston-
den op het dak naar hen te zwaaien. 
Maar deze keer geen bommen, wat 
wij zo gewend waren, want je went 
overal aan, maar deze keer waren 
het voedselpakketten die wij zo hard 
nodig hadden. Want als zij niet waren 
gekomen, had ik dit niet kunnen ty-
pen. Ik denk dat zij ons leven hebben 
gered, want er was niks meer. Geen 
eten, geen licht, geen gas, geen water. 
Toen viel er opeens een stilte. Plotse-
ling waren de moffen ineens weg. 

En dat valt natuurlijk op in een straat 
met drie kazernes. De binnenlandse 
strijdkrachten, de BS, gingen de orde 
handhaven. En ik weet ook nog dat 
we op het platte dak stonden en een 
motor hoorden aankomen met daarop 
een Duitser. En dat wij hem vanaf het 
platte dak met grint bekogelden en hij 
bewust met zijn pistool op ons schoot. 
Maar hij was te dronken om ons te 
kunnen raken, want hij slingerde met 
zijn motor van links naar rechts. Toen 
kwamen de Amerikanen met hun 
mooie muziek, zoals the Glenn Miller 
sound, en de Britten met hun Hoky 
poky. En overal werd er gehost en 
gedanst en vele vreugdevuren werden 
aangestoken. Zulke dingen zijn voor 
onze generatie onvergetelijke momen-
ten. Mijn vader vroeg mij of ik wat 
sigaretten wilde gaan vragen aan de 
Amerikanen. Dat durfde ik niet, maar 
ik zag wel dat zij hele grote peuken 

weggooiden. Die heb ik opgeraapt; 
het papier en verbrande gedeelte eraf 
en toen had ik al gauw een hand vol 
met tabak. Ik weet nog dat ik tegen 
mijn vader zei “Ze hadden wel tabak, 
maar geen vloeipapier”. Waarop hij 
antwoordde: “Geeft niks, oude kranten 
genoeg.” En hij genoot na een lange 
tijd weer van een lekkere peuk.

G .Verhoeff
078-6762422

Koukleum
Naar aanleiding van het verhaal in de 
vorige De Oud-Rotterdammer over de 
Rotterdamse koukleum het volgende. 
Ik herinnerde mij daardoor ineens 
iets uit mijn jeugd en dat moet toch 
zeker zestig jaar geleden zijn. Wij 
gingen weleens bij oma in Culemborg 
logeren. Naar mijn idee was dat altijd 
in de winter. Mijn lieve oma was al 
jong weduwe geworden en woonde 
in een huisje waar een bord boven 
hing met ‘Onbewoonbaar verklaarde 
woning’. Mijn grote broer had daar 
‘Onverklaarbaar bewoonde woning’ 
van gemaakt. Wij hebben daar ook in 
die zinken teil gezeten. Uit de tuin, 
laagje ijs erop, kokend water erbij en 
badderen maar! Toen waren de winters 
altijd koud en in mijn beleving lag er 
altijd een dik pak sneeuw. Als we naar 
bed moesten, naar die ijszolder met 
ijsbloemen op de ramen, moesten we 
van oma met blote pootjes door de 
sneeuw rennen. Straat door en weer 
terug. Dan gelijk naar bed en dan 
had je gloeiend warme voetjes, hoor! 
Heerlijk geslapen daar. Ik herinner me 
vooral de pret om in het donker door 
de sneeuw te rennen. En als ontbijt 
kregen we witbrood met roomboter en 
suiker. Heerlijk! Wat hield mijn oma 
veel van ons en wij van haar.

Lenie Drenth
lenie_drenth@msn.com  

Bombardement Schietbaanlaan
Bij het opruimen van mijn archief stuitte ik op deze foto van het bombardement op de Schietbaanlaan. Hij staat ook in het 
boek ‘Rotterdam 1940’ van Aad Wagenaar. Het ging mij om onze verhuiswagen van verhuisbedrijf Vos. Na het bombar-
dement hebben wij op 15 en 16 mei drie verhuizingen uitgevoerd. De familie Van Dulst verhuisde van de Schietbaanlaan 
126 naar de Aelbrechtskade in Rotterdam, de familie Dukel van Schietbaanlaan 112 naar de IJzerstraat en de familie 
Hoogeveen van de Schietbaanlaan naar de Math.kerk van Citterstraat in Rotterdam.
Bij het bombardement in de Schietbaanlaan kwamen veertig mensen om. Ook kinderen van 6 en 15 jaar. De meesten 
stikten in het puin en de kalk. Het reddingswerk kwam snel op gang. Gemeentelieden en GGD’ers zochten met de politie 
naar overlevenden. Het waren er slechts twee; een bejaard echtpaar dat op een etage tussen de stukken puin beklemd zat, 
zo schrijft Wagenaar. Men moest hen naar beneden takelen.

  J.C. Vos
0180-516707
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De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl

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

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

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

Fotografi e:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld

Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

Stuur de bon in een gefrankeerde 
envelop naar:
De Oude Stad BV, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk a.d. IJssel 
of ga naar
www.deoudrotterdammer.nl 
en vul de bon digitaal in.

Uw naam
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

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

Te incasseren van IBAN                                                   

tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. gift aan een bedelaar; 7. onrustig heen en weer lopen; 12. fraaie kledij; 13. volksleider uit de oudheid; 14. borstbeen; 
15. buisverlichting; 17. wintervoertuig; 19. witte plek op een paardenhoofd; 21. rekening courant (afk.); 22. dun en mager; 
24. plaats in Overijssel; 27. kilowattuur (afk.); 28. deel van boom; 30. schrijfgerei; 31. Organisatie van Amerikaanse Staten 
(afk.); 32. windrichting; 33. corpulent; 35. plaats in België; 37. gewicht; 38. vrouwelijk lastdier; 41. deel van gelaat; 42. ker-
kelijke bediende; 44. uurwerk; 46. beknopt; 47. deel van het oog; 48. deel van servies; 49. melkklier; 50. hieltje van de ham; 
52. bijbelse hogepriester; 54. blauwe kleur; 56. jong takje; 58. huidplooi; 61. grote bijl; 62. jongensnaam; 64. geneesmiddel; 
65. vleespastei; 67. biljartstok; 68. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 70. watervogel; 72. sluiskolk; 73. plaats in België; 
76. bergpapegaai; 77. te koop (afk.); 78. god van de liefde; 79. knevel; 81. gouverneur-generaal (afk.); 82. Engels telwoord; 
83. pleziertochtje; 84. cilinder; 86. natte omslag als geneesmiddel; 87. koffiesurrogaat.

Verticaal
1. syndroom van Asperger; 2. laus deo (afk.); 3. sporenplant; 4. Europese hoofdstad; 5. warm ijzer bewerken; 6. actieve 
zuurstof; 7. schaatslocatie; 8. Belgische chansonnier; 9. vordering; 10. rubidium (scheik. afk.); 11. niet dronken; 16. Europe-
aan; 18. ivoor; 20. aanhechting van twee stukken; 21. rijkswaterstaat (afk.); 23. schuifbak; 25. bijbelse reus; 26. kus; 27. 
levensonderhoud (eetwaar); 29. drank van ijs, melk en vruchtensap; 32. stormachtig (hevig); 34. nattig koud; 36. landver-
huizer; 37. gehoororgaan; 39. gemaskerde filmheld; 40. kwast in het hout; 42. metaalsoort; 43. man van adel; 45. legvogel; 
46. toverheks; 51. priem; 53. belangrijk persoon; 54. kledingrek; 55. grote schop; 56. tijdperk; 57. zwarte kleverige stof; 59. 
kleefstof; 60. Italiaans gerecht; 62. een der apostelen; 63. larven; 66. binnenvaartuig; 67. keel-, neus- en oorheelkunde 
(afk.); 69. kippenloop; 71. zelfkant van weefsels; 73. rivier in Noord-Brabant; 74. delfstof; 75. onvriendelijk; 78. Algemeen 
Nederlands Persbureau (afk.); 80. Regionaal Opleidings Centrum (afk.); 82. openbaar ministerie (afk.); 85. muzieknoot.

De oplossing van de puzzel van vier weken geleden luidde:

Maakt mei de zonaanbidders blij?

Het antwoord: op Moederdag in ieder geval wel... en wie weet wat er nog in het vat zit. Veel inzenders hadden de 
oplossing ook ditmaal goed. Daaruit lootten wij vijf prijswinnaars van het boek ‘Rotterdam 1941’ van Ben Laurens. 
De winnaars zijn: Henk van Hattem, Bep van Kuijk, mevr. L. Vermeulen-van der Poll, Aad in ‘t Hout en Johann 
Montfrooij.

Voor de nieuwe puzzel hebben we ook weer een leuke prijs: vijf 
exemplaren van het boek ‘Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw’ 
van Tinus en Bep de Does.

Wilt u kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw inzending 
bij ons binnen is voor donderdag 27 mei 2021, 12.00 uur. Stuur 
uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den 
IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl
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Horizontaal  1. gift aan een bedelaar; 7. onrustig heen en weer lopen; 12. fraaie kledij; 13. volksleider uit
de oudheid; 14. borstbeen; 15. buisverlichting; 17. wintervoertuig; 19. witte plek op een paardenhoofd; 21.
rekening courant (afk.); 22. dun en mager; 24. plaats in Overijssel; 27. kilowattuur (afk.); 28. deel van
boom; 30. schrijfgerei; 31. Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.); 32. windrichting; 33. corpulent; 35.
plaats in België; 37. gewicht; 38. vrouwelijk lastdier; 41. deel van gelaat; 42. kerkelijke bediende; 44. uur-
werk; 46. beknopt; 47. gat in een vestingmuur; 48. deel van servies; 49. melkklier; 50. hieltje van de ham;
52. bijbelse hogepriester; 54. blauwe kleur; 56. jong takje; 58. huidplooi; 61. grote bijl; 62. jongensnaam;
64. geneesmiddel; 65. vleespastei; 67. biljartstok; 68. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 70. watervo-
gel; 72. sluiskolk; 73. plaats in België; 76. bergpapegaai; 77. te koop (afk.); 78. god van de liefde; 79. kne-
vel; 81. gouverneur-generaal (afk.); 82. Engels telwoord; 83. pleziertochtje; 84. cilinder; 86. natte omslag
als geneesmiddel; 87. koffiesurrogaat.

Verticaal  1. syndroom van Asperger; 2. laus deo (afk.); 3. sporenplant; 4. Europese hoofdstad; 5. warm
ijzer bewerken; 6. actieve zuurstof; 7. schaatslocatie; 8. Belgische chansonnier; 9. vordering; 10. rubidium
(scheik. afk.); 11. niet dronken; 16. Europeaan; 18. ivoor; 20. aanhechting van twee stukken; 21. rijkswa-
terstaat (afk.); 23. schuifbak; 25. bijbelse reus; 26. kus; 27. levensonderhoud (eetwaar); 29. drank van ijs,
melk en vruchtensap; 32. stormachtig (hevig); 34. nattig koud; 36. landverhuizer; 37. gehoororgaan; 39.
gemaskerde filmheld; 40. kwast in het hout; 42. metaalsoort; 43. man van adel; 45. legvogel; 46. tover-
heks; 51. priem; 53. belangrijk persoon; 54. kledingrek; 55. grote schop; 56. tijdperk; 57. zwarte kleverige
stof; 59. kleefstof; 60. Italiaans gerecht; 62. een der apostelen; 63. larven; 66. binnenvaartuig; 67. keel-,
neus- en oorheelkunde (afk.); 69. kippenloop; 71. zelfkant van weefsels; 73. rivier in Noord-Brabant; 74.
delfstof;  75. onvriendelijk; 78. Algemeen Nederlands Persbureau (afk.); 80. Regionaal Opleidings Cen-
trum (afk.); 82. openbaar ministerie (afk.); 85. muzieknoot.

KRUISWOORDPUZZEL

Corrie van der Wouden
Ik zoek Corrie van der Wouden. Ze 
woonde in Ridderkerk. Vroeger heeft 
ze gewerkt bij Tea Room Scheffers op 
de Lijnbaan. Ze was vriendin van Rina 
Magito.

Kees Magito
06-14522678

Tekst van kinderliedje
Ik zoek de tekst van een kinderliedje 
op melodie van de Paukensymfonie 
van Haydn. Het gaat om het liedje ‘In 
het patattenfrietententje woonde eens 
een heel klein ventje, en de mensen 
die er wonen denken dikwijls dat ze 
dromen’... enzovoorts. In de jaren 
zestig is daar een grammofoonplaatje 
van uitgegeven. De tekstschrijver is 
mij niet bekend. Heeft iemand mis-
schien dit plaatje nog? Of kent iemand 
de tekst? Neem dan contact op!

E. Pompe
e.pompe@hccnet.nl

Opening zwembad
Ik reageer op één van de briefschrij-
vers die in ‘Ken je dit nog’ nummer 
240 vertellen over de opening van het 
zwembad in de Afrikaanderwijk. Eén 
van hen vroeg zich af welke drumband 
op de foto te zien was en of een lezer 
dat wist. Dat was de drumband SVA. 
Zelf was ik daarin paukenist. Voorzit-

ter was Leo van Rooijen en tamboer-
maitre Alex du Chatinier. De meisjes 
die meeliepen waren de meisjes Van 
Versendaal en ook Marjan Bal, mijn 
schoonzus. Onze band repeteerde 
in een gebouwtje van de speeltuin-
vereniging achter het politiebureau. 
We hadden ook een concours op het 
Pijnackerplein. Ons jaarlijkse uitje 
ging naar de Airborne-mars in Arnhem 
en omgeving. Dat was het hoogtepunt 
van het jaar.

Chris Schenk
Barendrecht

Voetbalboeken
Te koop: circa 25 voetbalboeken, 
onder andere over Cruyff, Van 
Hanegem, Van Gaal, Van der Meijde, 
Kees Jansma, Johan Derksen, Barry 
Hughes, Mart Smeets, Guus Hiddink, 
Het Grote Oranje WK Boek, Hugo 
Borst en vele andere bekende spelers. 
Ook voetbaldvd’s van alle Europese 
topclubs. Voor meer informatie: H. 
van Beeren, Gouda, 06-25015047.

Vakantieverhalen welkom
Het is weer mei en dat betekent dat 
we langzaamaan richting zomer gaan. 
Voor onze krant is het dan weer leuk 
vakantieverhalen over vroeger te 
plaatsen. Leuke herinneringen aan en 
anekdotes over voorvallen op reis, op 
de camping, onderweg, in hotels of 

attracties. Vakantieliefdes en andere 
verwikkelingen: we lezen er allemaal 
graag over. Heeft u zo’n verhaal? 
Stuur het ons toe. Liefst met foto(’s). 
Maximaal 1250 woorden. Korter en 
veel korter mag ook. Mail naar: info@
deoudrotterdammer.nl of stuur naar 
Redactie De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel.

Naam zalencomplex
In 1960 deed ik alle mondelinge 
examens in een zalencomplex dicht 
bij het Oostplein. Tevens was daar de 
tabaksbeurs gevestigd. En ik heb er 
de Down Town Jazzband van Roefie 
Huting horen spelen.
Weet u hoe dat gebouw (inmiddels 
afgebroken) heette en aan welke straat 
het stond?

Jan de Ruiter
janwilmaderuiter@hotmail.com

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.

Welk gebouw is dit?

Wie herkent dit grote gebouw? De foto is van omstreeks 1939. Zou dit het 
Zuiderziekenhuis kunnen zijn? De architectuur klopt echter niet met oude 
foto’s van het ‘Zuider’.

Karel Essink
Vosbergerlaan 14
9761 AK Eelde
050-3090141 / 06-46554698

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

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

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.mpo.nl
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Rotterdam Crooswijk in de 20e 
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prach-
tig boek samen over het Crooswijk van 
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90 
werden er hele straten gerenoveerd en 
afgebroken, net als de Barbarakerk en 
de Koninginnekerk. Mooie illustraties 
staan in het boek van bekende fabrieken als Heineken, Jamin 
en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld voor bokser Bep 
van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in de wijk: het komt 
allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.

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

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

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

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

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

Rotterdam IJsselmonde in de 
20e eeuw

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

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

Rotterdam Bloemhof in de 20e 
eeuw
De wijk Bloemhof ligt in de deelge-
meente Feijenoord. Bep en Tinus de 
Does stelden ook over deze wijk een 
fraai fotoboek samen. Met aandacht 
voor onder andere de Oleanderbuurt, de 
Kossel,de Dordtselaan, Stoelemeijer en 
de Kiefhoek. En voor scholen, de spoortram en 
de stadsvernieuwing.
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€ 14,95 € 14,95 € 14,95
Bestelbon ‘t Winkeltje

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

      te incasseren van IBAN                                                             tnv

     Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

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

Dinsdag 18 mei 2021
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