
Niet alles was kommer en 
kwel in mijn schooltijd in de 
jaren vijftig. Gymnastiek vond 
ík bijvoorbeeld hartstikke 
leuk. Ik was best lenig door 
het buitenspelen en schooien 
in een stad als Rotterdam in 
opbouw na de oorlog. 

Touwklimmen kon ik als de beste en 
ik had eigenlijk best medelijden met 
dat iets te dikke jongetje dat maar 
onderin bleef bungelen, terwijl hij 
verwoede pogingen deed wat hoger 
te komen. Ik herken er nu mezelf in, 
als ik met mijn bolle buik vanuit het 
zwembad de kant wil op kruipen. De 
kracht in mijn armen ontbreekt nu 
gewoon. Lastig tikkertje spelen met 
de kleinkinderen op die manier. Blijf 
je toch op het trapje aangewezen. Op 
het balkje lopen van de op hun kop 
liggende zitbanken ging ook prima, 
maar met dat gespring over dat paard 
had ik niks. Net zo min als boksprin-
gen over de klasgenootjes. Nee, dan 
toch veel liever trefbal, dat was mijn 
favoriete onderdeel. En dan als laatste 
over blijven.

Nare zweetlucht
Ik haal mij nog zo die hoge gymzaal 
van de St. Willibrordusschool aan 
de Mauritsstraat voor de geest en 
ruik nog die nare zweetlucht die er 
altijd hing. Zie de ringen hoog tegen 
het plafond hangen. En alleen maar 
jongens natuurlijk, het was een echte 
katholieke jongensschool.
Het was ook de plek waar de zwarte 
gordijnen voor de ramen hingen als 
we massaal met een aantal klassen, bij 
hoge uitzondering, een film mochten 
bekijken. Ik denk dat het op een jaar-
lijkse feestdag was. Naast elkaar op de 
lange houten banken. Het geratel van 
de projector overstemde bijna het ge-
luid. De club van de zwarte hand werd 
vertoond. Een zwart/wit film over een 
jongensclub waarvan de leden allerlei 
avonturen beleefden.

Zwemles
Nog zo’n moment van vrijheid beleef-
de ik als we met de klas naar het sport-

fondsenbad aan de Van Maanenstraat 
gingen. Al was de les zelf minder 
leuk. Het water was altijd wat te koud. 
Een badjuffrouw met een heel schelle 
stem, die je allerlei onbegrijpelijke 
opdrachten toeschreeuwde, terwijl jij 
klappertandend van de kou de kurken 
om je middel probeerde vast te maken. 
In-wijd-sluit. Een hele rij knulletjes, 
die hangend met de handen aan de 
kant trachten de benen in de juiste 
beweging te krijgen. Later rillend op 
de kant de droogoefeningen, wat er uit 
zag als een stel hulpeloze kikkertjes. 
En daarna in je eentje hangend aan 
een leren band van een hijskraan, ter-
wijl de badmeester je hoofd omhoog 
hield met een gemene, vervaarlijke 
ijzeren haak aan een lange stok. Als 
een soort martelwerktuig zeg maar, 
terwijl jij leerde de armen en benen 
simultaan te laten bewegen. Maar zo 
leerde je wel prima het hoofd boven 
water te houden. En had je later de 
grootste lol tijdens het vrij zwemmen. 
Even niet worstelen met een zware 
hardhouten volwassen pop die op de 
bodem van het zwembad lag en die jij 
op de kant moest zien te krijgen. Wat 

je uiteindelijk lukte, waardoor je ook 
nog het diploma reddend zwemmen in 
het bezit kreeg. Was je trots op, hoor. 
En hoe lekker smaakte na afloop de 
wat geplette witte boterhammetjes 
met gestampte muisjes, die je onderin 
je badtas van thuis had meegekregen. 
Smullen maar.
Ik zag overigens een discrepantie 
tussen het jaartal op mijn getuigschrift 
van de school en de datum op dat 
tweede diploma. Ik was toen dus al 
van die school af. Helaas is er nie-
mand meer om te vragen hoe dat dan 
precies zat. Wellicht het jaar dat ik, 
teruggezet van de ulo, de zesde klas 
op een andere school moest overdoen.

Schoolreisje
En dan was er natuurlijk dat jaarlijkse 
schoolreisje, waar je al weken van te 
voren naar uitkeek. Hoe spannend was 
het als de bussen de straat in reden. 
Rijden in zo’n mooie bordeauxrode 
bus van de firma Van Gog was een 
belevenis hoor. Wel wat anders dan 
zo’n gele rammelende RET-bus van 
het openbaar vervoer in Rotterdam. 
Dierentuin Blijdorp was favoriet, 

omdat je daar zo’n fijne speeltuin 
had. De dieren konden mij eigenlijk 
wel gestolen worden. Ach, de apen 
waren wel grappig natuurlijk en de 
leeuwen en tijgers stoer. Het voeren 
van de zeeleeuwen een belevenis en 
de hoge uitkijktoren best wel veel 
trappen oplopen, waarbij je verbaasd 
constateerde dat je geen mensen tegen 
kwam die naar beneden liepen. Hoe 
kon dat nou? Maar de olifanten en 
giraffen waren alleen maar erg groot. 
De kassen veel te warm en die vissen 
in de Rivièrahal had je uiteindelijk 
ook wel gezien. Daar kon je ook je 
meegebrachte boterhammetjes eten 
en de melk uit de Tupperware beker 
drinken.

Speeltuin
Maar wanneer gingen we nou ein-
delijk eens naar die speeltuin? Met 
die hoge glijbanen, waarbij je een 
kleedje gebruikte om niet je billen te 
verbranden en de reuzeschommel. Het 
hoogte- en helaas eindpunt van een 
mooie dag. Van het Plaswijckpark in 
Hillegersberg, ook zo’n favoriete be-
stemming voor schoolreisjes, herinner 

ik me alleen nog de rondvaartboot en 
de apen. En natuurlijk die houten ton 
in de speeltuin, die op zijn kant lag en 
waar je in kon rennen. En lelijk vallen 
als je niet op de benen bleef.
Ik ben er nog wel eens met mijn klein-
zoon geweest, maar herkende niet zo 
veel meer. Nee, dan toch maar liever 
Drievliet bij Den Haag. Dolle pret 
in dat speelpark. En terug in de bus 
misselijk van het snoepgoed “We gaan 
nog niet naar huis! Nog lange niet, 
nog lange niet!” zingend en natuurlijk 
dat Potje met vet, op de tafel gezet, 
een potje, potje, potje, potje vet.. enfin 
en zo verder.

Verbaasde blikken
En bijna terug bij school met zijn allen 
onder de stoel kruipen op de vloer van 
de bus. Wat een hilariteit, vooral bij 
de kinderen in de bus zelf natuurlijk, 
als we dan bij aankomst voor de 
verbaasde blikken van de ouders weer 
te voorschijn sprongen.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

‘We hebben een potje met vet…’ 
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GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

Wij zijn gewoon geopend!

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

HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

Galgepad 21 Naaldwijk      Heulweg 2 Wateringen   

Weena 592 Rotterdam      085-0133600

Vrijdag 18 juni 
Gratis nationale testamentcheckdag! 

Meld u aan:

www.westportnotarissen.nl/testamentcheckdag
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BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

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

Gelegen naast mooi natuurgebied met 
wandelpad en visvijver.

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

Oostmoerse Scheidweg 2
Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 - 611252
www.campinghetvogelnest.nl

Gelegen naast mooi natuurgebied met 
wandelpad en visvijver.

Toercaravans; 220 m2: v.a. € 18,50 p.n./seizoen € 1.340,-
Stacaravans/chalets; 340 m2: seizoen € 2.055,-

Camping ‘t Vogelnest
Rust, natuur & ruimte

Toercaravans; 220 m2 : v.a. € 19,- p.n./seizoen € 1.360,-
Stacaravans/chalets; 340 m2: seizoen € 2.095,-

Oostmoerse Scheidweg 2
Stad a/h Haringvliet
Tel. 0187 - 611252

www.campinghetvogelnest.nl

Grote, apart gescheiden plaatsen
Schone, verwarmde sanitaire ruimte

info@campinghetvogelnest.nl

Op 18 juni kunt u vrijblijvend uw testament laten controleren 
in Rotterdam. Plan uw afspraak met onze collega Marieke. 
Wanneer het u uitkomt. Fysiek of digitaal. 

Gratis nationale testamentcheckdag! 
Vrijdag 18 juni

www.westportnotarissen.nl info@westportnotarissen.nl 085-0133600
Weena 592 Rotterdam Galgepad 21 Naaldwijk Heulweg 2 Wateringen

www.westportnotarissen.nl/testamentcheckdag

Graag vooraf
inschrijven!

Graag vooraf
inschrijven!

Ken je dat nie
t proefuh dan!

BEROEMD OM DE “ROTTERDAMSE BENGELTAART” MAAR NATUURLIJK OOK

VOOR GEBAK, KOEK, TAARTEN, ZOUTJES, KROKETTEN, BITTERBALLEN EN NOG VEEL MEER

ALLEMAAL GEBAKKEN IN ROTTERDAM ^

banketbakkerij van der heijden bakt door!

Vlambloem 85C
3068 JG  Rotterdam
Tel. 010 - 2140994
www.vanderheydenbanket.nl
email: banketbakkerij@planet.nl

Voor de vierde keer in haar bijna 100-jarig bestaan is banketbakkerij Van 
der Heijden verhuisd. Was de banketbakkerij aanvankelijk van Familie 
van der Heijden, werd deze in 1980 door Albert en Toos de Heer overge-
nomen die jarenlang met hart en ziel de bakkerij en winkel aan de Aert 
van Nesstraat bestierden tot de tragische gebeurtenis in 2007.

Anton en Patricia de Heer gingen daarna verder op de Mariniersweg. Tot 
ze in begin 2019 het bericht kregen dat het huurcontract werd opgezegd. 
Nadat ze van de eerste schrik waren bekomen, moesten er plannen voor 
een nieuwe toekomst worden gemaakt.
Nu, bijna drie jaar later, hebben ze banketbakkerij Van der Heijden op-
nieuw uitgevonden. Een nieuwe plek én nieuwe manier, maar uiteraard 
nog steeds met die oude, vertrouwde kwaliteit die al jaren zo door de 
klanten wordt gewaardeerd.

De nieuwe banketbakkerij ligt een beetje verscholen op bedrijventrerrein Ommoord aan de 
Vlasbloem 85C, maar steeds meer mensen weten hun weg ernaar toe al te vinden.
Verwacht u een traditionele banketbakkerswinkel? Dan zult u deze niet aantreffen!
Echter, achter de deuren van dit robuuste bedrijfspand treft u een gigantische bakkerij mét 
een gezellige PUP (pick-up-point). Aldaar kunt u trecht voor al uw bestelde lekkernijen. 
Tevens is er ook de mogelijkheid voor bezorging.

In deze gloednieuwe bakkerij bakt Anton met zijn team vol passie,
terwijl Patricia en Muriël de klanten helpen met hun bestelling of bezorging.
Omdat er geen winkel meer is, gaat het iets anders dan voorheen. Maar laat u zich hierdoor 
niet weerhouden! Heeft u iets nodig of wilt u iets bestellen? Dan kan dit via de webshop 
(www.vanderheydenbanket.nl) of telefonisch via 010-2140994.

Zo gaat deze ‘oude Rotterdamse banketbakkerij’ weer een nieuw tijdperk in en hopen de 
bakkers van Van der Heijden nog lang voor u te mogen bakken!

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

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

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Vanaf woensdag
2 juni 

weer geopend.   

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244



Het regende geen bommen, maar 
MANNA. Rotterdam onthaalde deze 
krasse knarren met een defilé op 
legervoertuigen en een heuse ticker 
tape parade bij de tocht door de Van 
Oldenbarneveltstraat. Die ik mij als 
de dag van gisteren herinner. Het was 
een van de indrukwekkendste dingen 
tijdens mijn loopbaan op het stadhuis. 
Ik werkte in de geüniformeerde dienst 
en stond dus met mijn neus overal bij. 
Om 13 uur zouden de Krasse Droppers 
op het Stadhuis ontvangen worden. 
Om 14 uur zouden ze gaan varen door 
de haven, misschien hadden ze die nog 
wel gebombardeerd.
Om 13.30 uur geen Droppers; 14.00 
uur: de trucks zaten vast in de mensen-
massa en kwamen er niet door. Als het 
zwartwit beelden waren geweest, was 
het net 1945, de bevrijding van Ne-
derland. Een uitzinnige uitgemergelde 
bevolking verwelkomde de bevrij-
ders. Maar dit waren de kinderen en 
kleinkinderen die de Krasse Bevrijders 
inhaalden.

Eindelijk 14.30 uur: de eerst Bevrijder 
kwam het Stadhuis huilend binnen. Ze 
waren het laatste stukje maar komen 
lopen. De trucks zaten nog steeds 
vast. Er was geen doorkomen aan. 
Hij en zijn maten konden nog niet 
begrijpen dat die Hollanders hen zo’n 
welkom gaven. Ze waren in 1945 te 
laat en hadden een schuldgevoel dat 
ze in september 1944 hadden moeten 
doorstoten, zodat de hongerwinter er 
niet was geweest. Onvoorstelbaar dat 
die Hollanders zo blij waren, zelfs nog 
na al die jaren.
Dat werd dus niet varen om 14.00 uur, 
maar ergens tegen rond 17.30 uur.

Geschenk
Voor mij gebeurde er nog iets bij-
zonders. Een van de piloten zou een 
geschenk overhandigen. Zijn broer 
was in het begin van de oorlog met de 
bemanning van hun Stirling bommen-
werper neergestort in de Creze Polder 
in Ridderkerk en begraven op Croos-
wijk. Rotterdam kreeg een vitrinecol-

lage met een foto van zijn omgekomen 
broer, de medaille en ‘wing’. Deze 
hangt in de gang bij de kamer van de 
burgemeester. Onvoorstelbaar, wat een 
eer. Deze ‘wing’ en medaille hingen 
niet in het land waar de piloot was 
opgegroeid, maar de familie schonk 
hem uit dankbaarheid aan Rotterdam, 
de plaats waar de piloot is begraven. 
We stonden te wachten en te praten 
toen ik de naam van de piloot hoorde. 
Een paar dagen voor het defilé was 
er een boek uitgekomen getiteld ‘En 

toen was het stil’. Over crashes van 
vliegtuigen en hun bemanningen in 
en rond Rotterdam. En daarin stond 
het verhaal van de crash van deze 
bemanning. Ik zei dit tegen Wil v Oos-
terhout. Ze antwoordde: “Snel, haal 
dat boek!” Dus ik naar de Bijenkorf, 
dringen en drukken tussen de men-
senmassa door. De Bijenkorf schonk 
het boek. Ze waren zelf ook getroffen 
in de meidagen en deed zo iets voor 
de bevrijders. Ik heb nog nooit zo’n 
mooi ingepakt boek gezien. Ik heb 

de piloot later gesproken; hij had het 
boek gekregen. En ik denk niet dat er 
iemand was die hem dat afhandig kon 
maken. Ik herinner mij zijn vrouw 
nog. Echt een Engelse dame inclusief 
de omhelzing. Ik dacht toen dat Engel-
sen allemaal zo lekker roken…
Kijk, dat komt er allemaal weer boven 
bij een foto in De Oud-Rotterdammer. 
Dat we het nooit mogen vergeten.

Peter J den Tek
p.j.den.tek@kpnmail.nl

Défilé ter ere van Operatie Manna
Deze weken staan er veel verhalen en foto’s over de oorlogsja-
ren in Rotterdam in De Oud-Rotterdammer. Op 18 mei stond op 
pagina 5 een foto van een defilé van voertuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog, ter gelegenheid van Bevrijdingsdag 1980. Ik denk 
dat veel Rotterdammers zich nog een later defilé kunnen herin-
neren. Namelijk het defilé ter ere van de voedseldroppers, de 
vliegtuigbemanningen die west Nederland voedsel door de lucht 
brachten en velen het leven redden door operatie Manna.

CCtjeCCtje

Ik was net terug uit Brazilië, die reis met 
die mannen weet u nog wel, en wij hadden 
tijdens die reis helemaal niets over Corona 
gehoord.

Nou, in Nederland wel. Iedereen op 
Schiphol vroeg er naar, maar wij dachten 
aanvankelijk dat ze het over dat bier had-
den. Ja, dat hadden wij volop gedronken.

Later besefte ik pas hoe een ongelofelijk 
geluk wij hadden gehad. Wij waren in Bra-
zilië begonnen in Manaus, een grote stad 
midden in het Amazonegebied. En daarna 
hadden wij ons in Rio in het carnavalsge-
beuren gestort, u heeft het allemaal op de 
televisie kunnen zien. Nou, we waren nog 
niet thuis of Brazilië ging op slot. Stel je 
voor dat we daar nog hadden gezeten, met 
een man of zestien, in een hotel en geen 
schijn van kans dat je naar huis kon. En 
dan worden de autochtonen er ook niet 
vriendelijker op, neem dat maar van mij 
aan. Omdat ook dat land geregeerd wordt 
door een zot, Bolsonaro, die “de Zuid 
Amerikaanse Trump” wordt genoemd, tel 

uit je winst, die Corona ontkende, in die 
zin was hij inderdaad precies net zo stom 
als zijn Amerikaanse collega, werd alles 
daar in no time erger en erger. In Manaus, 
waar we dus drie dagen waren geweest 
waren de doodskisten op een gegeven mo-
ment niet meer aan te slepen. Daar waren 
we dus mooi aan ontsnapt.

Toch dachten wij in Nederland dat we er 
met een paar weekjes wel vanaf zouden 
zijn. Een paar dagen voor de zogenaamde 
Lock down, (als we ergens een Engels 
woord voor kunnen gebruiken zullen we 
het niet laten, ik hoor steeds meer mensen 
‘tools’ zeggen als zij ‘middelen’bedoelen 
maar daar gaat het nou niet over), was er 
nog een feestelijke première in het Nieuwe 
Luxor van de musical ‘Hello Dolly’. Het is 
daarna nog één keer gespeeld. Ik belde met 
hoofdrolspeelster Simone Kleinsma en die 
vertelde, dat dacht ze toen nog, dat ze met 
een paar weken weer zouden gaan draaien, 
jammer, maar niets aan te doen. Nou, zoals 
ik al zei, het is nooit meer gegaan. Al die 
weken repetities, al die prachtige kostuums 

en schitterende decors, al dat geld dat was 
geïnvesteerd, misschien hadden ze wel 
twee seizoenen kunnen draaien, alles voor 
niets geweest. Ik was er nota bene nog voor 
gevraagd maar ik had de tijd niet, dus dat is 
me ook nog bespaard gebleven.

Met het verstrijken der dagen begon het 
ook hier door te dringen dat het allemaal 
niet zo simpel was, en werden de maatre-
gelen strenger en strenger. Alles ging dicht, 
alleen de ‘essentiële’ winkels mochten met 
veel poespas open blijven. En toen kreeg je 
rare toestanden. Want wat is essentieel? De 
slijterijen bleven open, overigens ook tot 
mijn opluchting hoor, maar de boekwin-
kels moesten dicht. Nu weten we hoe de 
overheid daar over schijnt te denken. Raar 
hoor. In de tuincentra stikte het van de 
mensen, maar de musea bleven gesloten, 
terwijl als ze nou ergens goede maatregelen 
wat betreft afstand houden en zo kunnen 
nemen dan is het daar. Maar een museum 
is volgens minister de Jonge dus niet es-
sentieel. Merkwaardig. Trouwens theaters 
en concertzalen ook niet. Vreemd. Nou 
hebben we als staatssecretaris ook Halbe 
Zijlstra gehad, in ons vak heette hij Halve 
Zoolstra, en die had indertijd om Wilders 
te behagen de cultuur al zo’n beetje wegbe-
zuinigd, dus we wisten al zo’n beetje hoe 
er in die kringen over, ‘kunst’ zal ik maar 

zeggen, gedacht wordt. Jammer hoor, maar 
de mensen hoorde je er niet over, die liepen 
alleen maar te jeremiëren over de kroegen 
en de terrassen.

Maar ik ben eerlijk, ik vind het toch wel 
een genot op het sublieme terras van 
Kaat Mossel weer een oestertje te kunnen 
verschalken.

Gaan we los?
Het lijkt er op dat we nu toch eindelijk een beetje licht beginnen te zien 
aan het overbekende einde van de overbekende tunnel. Het zou eens 
tijd worden. Weet u nog wat u dacht, zo’n dik jaar geleden? Corona, ja 
het zal wel, we gaan eventjes op tilt maar over een maandje is alles 
achter de rug. Tenminste dat dacht ik zo’n beetje. 
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De foto van het défilé, gemaakt door Henk Hartog, die zoveel losmaakte bij Peter J. den Tek.
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

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.

€ 429dejongintra.nl/ebrys036-daagse busreis
Fryslân Boppe

vanaf p.p.

€ 669dejongintra.nl/ebnau0210-daagse busreis
Drielandenreis vanuit Tirol

vanaf p.p.

€ 689dejongintra.nl/eegb30410-daagse busrondreis
Schotse Hooglanden

vanaf p.p.

€ 929dejongintra.nl/eeit30112-daagse busrondreis
Klassiek Italië

vanaf p.p.

€ 119910-daagse bus- en treinrondreis
Glacier- en Bernina Express dejongintra.nl/eech303

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

010 413 25 82
24 uur per dag bereikbaar.

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

Eric van Heelsbergen
Uitvaartverzorger

www.uzk.nl

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

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

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

We regelen 
iedere uitvaart 

met zorg en respect

Wij zijn er om u te helpen



Ken je dit nog? Herkent u het gebouw op deze foto? Weet u wat zich daar allemaal afspeelde? Heeft u er 
zelf toevallig betrokkenheid bij gehad of een leuke anekdote over gehoord? Wij zijn weer heel benieuwd 
naar al uw verhalen, herinneringen en leuke weetjes! Schrijf ons, zodat we uw herinneringen kunnen 
delen met alle andere lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of via de post naar: Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl 
kunt u de foto ook in groot formaat bekijken.  

Judith de Heide: “1981 of 1982. Maandenlange 
staking bij de Roteb voor een beter salaris. De 
PTT deed ook mee. Maaandenlang werd er geen 
post bezorgd noch werden de brievenbussen met 
post geleegd! Ik werkte destijds bij een medische 
boekhandel op Haringvliet 100.”

Hannie Mulders-Weeda: “Het is de Westzee-
dijk, bij de Roteb voor de deur en ik denk dat er 
destijds een staking was van de vuilnismannen. 
Ik kan het mij vaag herinneren. Aan de kleding 
en auto op de foto te zien, moet het, denk ik, 
1962, 1963 of 1964 zijn geweest. In ieder geval 
omstreeks die tijd. Ik ben heel benieuwd of ik het 
goed heb.”

Ries Jansen: “In november 1983 was er een alge-
mene ambtenarenstaking, gericht tegen het bezui-
nigingsbeleid van minister Koos Rietkerk. “Boos 
op Koos” was de leuze van de bonden, onder 
leiding van Jaap van de Scheur. Ik was een klein 
jaar D66-wethouder Personeelszaken in het Rot-
terdamse College van B&W, dat daarvoor jaren-
lang bestond uit enkel PvdA-leden. In Rotterdam 
deden Roteb, RET en brandweer over de volle 
breedte mee aan deze eerste landelijke ambtena-
renstaking. Zelfs de politie, voor zover dat was 
toegestaan. In alle grote steden lagen alle diensten 
plat, waardoor het huisvuil zich opstapelde op 
straat en winkels niet meer bereikt konden wor-
den. Niet toevallig natuurlijk nét voor de periode 
voor Sinterklaas en Kerst. Na drie weken bleek 
uit onderzoek, dat door al dat huisvuil, zoals op 
de foto in de krant van 4 mei, de volksgezondheid 

in gevaar kwam. Bovendien was duidelijk dat het 
midden- en kleinbedrijf veel schade leed in deze 
periode. Goede raad was duur, maar de Rijksin-
spectie voor de Volksgezondheid deed niks. Het 
college van B&W vond dat de staking gebroken 
moest worden, gezien de economisch belangen 
én het gevaar voor de Volksgezondheid van de 
inwoners van de stad. We hebben als college een 
kort geding aangevraagd, waaraan – niet geheel 
toevallig – het bedrijfsleven onder leiding van de 
directeur van het bekende warenhuis Termeulen 
op dezelfde dag ons vooraf ging.
Vóórdat de gemeente aan bod kwam bij de recht-
bank, was de staking al verboden door de rechter. 
Uiteraard kwam er later een stevige discussie in 
de gemeenteraad, met de linkse partijen, die het 
college van PvdA en D66 steunde. Door de steun 
van de collega’s in het college en burgemeester 
Bram Peper heb ik die crisis overleefd en bleef 
daarna nog vele jaren wethouder Personeelszaken 
en werd later burgemeester van Krimpen a/d 
IJssel.“

Ruud Kuipers: “Dit is het gebouw van de 
stadsreinigingsdienst (ROTEB) aan de West-
zeedijk. Het vuil dat daar ligt is het gevolg van 
een ambtenarenstaking in november 1983. Bijna 
een maand lang werd er geen vuil opgehaald, 
dus werd alles op straat gedumpt. Door de hele 
stad lagen bergen vuil; op de Coolsingel bij het 
stadhuis en ook toenmalig premier Ruud Lubbers 
kwam aan de beurt, want voor zijn woonhuis in 
Kralingen werd een hele berg vuil gedumpt. Het 
stonk verschrikkelijk en dat kort voor de Sinter-

klaasinkopen. De middenstanders klaagden dat ze 
inkomen misliepen en ze besloten een kort geding 
aan te spannen. Daarin heeft de rechter besloten 
dat er een einde moest komen aan de acties. Dat 
de ambtenaren actie voerden, was het gevolg van 
de kortingswet; ze gingen er door deze wet drie 
procent in loon achteruit.
De vakbonden zijn tegen de uitspraak van de 
rechter in hoger beroep gegaan, maar aangezien 
zo’n procedure maandenlang kan duren, waren 
daarmee de acties in Rotterdam feitelijk van de 
baan.”

Annie Riebeek: “Ja, wat een troep was dat zeg, 
toen die vuilnismannen gingen staken. Wekenlang 
lag de rotzooi op straat. En je begrijpt het wel, 
eerst kwamen de meeuwen en andere vogels en 
daarna de ratten om mee te smullen. Gatverdam-
me, als ik er nog aan terugdenk... Het moet ergens 
begin jaren tachtig zijn geweest. Er waren ook 
mensen die hun vuil voor de deur van de Roteb 
gingen neergooien, zodat ze het in ieder geval 
niet voor hun eigen deur hadden.”

Wim van Zanten: “Dat ziet eruit alsof het vuil al 
een poossie niet is opgehaald. Haha! Zal wel lek-
ker gemeurd hebben daar!”

Henk Stolk: “De raadfoto van Ken je dit nog 
nummer 242 gaat over de staking van de Roteb 

in de jaren tachtig, ik meen 1983. Dat was me 
wat, hoor. In heel Rotterdam werd wekenlang 
geen huisvuil opgehaald. U begrijpt wel dat dat 
tot problemen leidde voor de particulieren en 
bedrijven die van hun vuil af moesten. Zulke 
extreme stakingen maak je tegenwoordig volgens 
mij niet meer mee. Dan is er al snel een kort 
geding en verbiedt de rechter het vanwege het 
algemeen belang, de volksgezondheid of wat 
dan ook. Maar staken is natuurlijk wel een recht, 
bedoeld om misstanden aan de kaak te stellen en 
dat recht is fel bevochten door onze ouders en 
voorouders, zodat Jan de arbeider niet al te zeer 
wordt uitgebuit.
Al kun je daar vandaag de dag ook weer je 
vraagtekens bij zetten. Steeds minder mensen zijn 
bij een vakbond aangesloten, steeds meer mensen 
werken zonder vast contract, bijvoorbeeld als 
zzp’er en zijn kwetsbaar als het om arbeidsvoor-
waarden gaat. Ze zitten niet in een cao bijvoor-
beeld of werken als oproepkracht en kunnen zo 
ontslagen worden. En dan hebben we het nog 
maar niet eens over al die ingehuurde uitzend-
krachten uit het Oostblok, die hier werken onder 
vaak beroerde omstandigheden qua huisvesting 
en slecht worden betaald.
Nee, het lijkt misschien beter nu, maar dat is het 
zeker niet op alle fronten.”  

Als vuilophalers staken gaat het stinken
De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden leverde weer veel reacties op van 
mensen die de situatie herkenden. Die situatie was de ambtenarenstaking in 1983 
en meer specifiek de staking van de Roteb, de stadsreinigingsdienst van Rotter-
dam. Op deze pagina leest u een aantal herinneringen van lezers aan die gebeur-
tenis, die zorgde voor stank in de stad.
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 242   

Ken je dit nog?  244   Nr.

Nr.

 Afval gedumpt aan de Westzeedijk, november 1983   
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

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

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 



Ik ben alleenstaand en heb 
vier kinderen. Mijn jongste 
dochter heeft nu gevraagd of 
ik haar een behoorlijk bedrag 
wil lenen voor de aankoop 
van haar woning. Is dit ver-
standig en kunt u mij zeggen 
wat er gebeurt als ik kom te 
overlijden. Moet mijn dochter 
dan haar huis verkopen?

Ik begrijp dat u de behoefte heeft uw 
dochter te helpen, nu u hiervoor de 
mogelijkheden heeft. Of dit ook ver-
standig is, is per situatie verschillend. 
In elk geval is van belang dat u het 
goed regelt. Zo zouden wij u advise-
ren het geld zowel aan uw dochter als 
aan haar partner te lenen, goed vast 
te leggen welk bedrag geleend wordt, 
welke rente verschuldigd is, hoe en 
wanneer er afgelost wordt en wat de 
sancties zijn als er geen rente wordt 
betaald of niet afgelost op de lening.

Wil uw dochter de betaalde rente voor 
deze lening kunnen aftrekken voor de 
inkomstenbelasting, dan moet sprake 
zijn van een eigenwoningschuld. 
Denk daarbij aan de voorwaarden 
(aankoop, verbetering of onderhoud 
eigen woning en annuïtaire afl ossings-
verplichting in maximaal 30 jaar) en 
de informatieverplichting richting 
Belastingdienst.

Naar aanleiding van uw vraag wat er 
gebeurt als u komt te overlijden, het 
volgende. In dat geval is deze lening 
een vordering in uw nalatenschap. 
Of uw jongste dochter hier last van 

krijgt, hangt af van de voorwaarden 
die u in de geldleningsovereenkomst 
met elkaar heeft afgesproken. Uw 
vier kinderen erven volgens de wet in 
gelijke delen van u. Bij een eigen-
woningregeling is het gebruikelijk 
dat deze 30 jaar loopt en niet eerder 
opeisbaar is. Als u dit niet anders 
regelt, verkrijgen uw andere kinderen 
dan dus een niet-opeisbare vordering 
op hun zus.
Als er echter is afgesproken dat deze 
lening opeisbaar wordt bij uw overlij-
den, is dit een heel ander verhaal. De 
erfdelen van de andere kinderen zijn 
direct opeisbaar en als uw dochter op 

dat moment niet over voldoende eigen 
geld beschikt (of van u erft), zal zij:

- óf alsnog een fi nanciering bij de 
bank moeten regelen,

- óf akkoord van de andere kinderen 
moeten krijgen dat zij hen het bedrag 
(onder voorwaarden) schuldig mag 
blijven,

- óf de woning moeten verkopen.

Een alternatief voor geld lenen, is het 
te schenken. Dat scheelt in de vaste 
lasten voor uw kind en helpt later de 
erfbelasting te verminderen. Is uw 
dochter jonger dan 40 jaar, dan kunt 
u daarvoor gebruik van maken van 
de zogenoemde ‘jubelton’. Om uw 
andere kinderen niet te benadelen, 
kunt u bij de schenking opnemen dat 
deze schenking moet worden inge-
bracht in uw nalatenschap, zodat alle 
kinderen uiteindelijk weer hetzelfde 
van u erven. Neemt u dit niet op bij de 
schenking, dan is inbreng niet vereist 
(tenzij u het wel in uw testament heeft 
staan) en bevoordeelt u uw jongste 
dochter.  

 Geld lenen aan een kind 
voor aankoop woning   
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Correctie AOW
In de vorige De Oud-Rotterdammer 
schreven wij, dat er geen weg terug 
meer is, wanneer u voor een alleen-
staande-AOW kiest als een van de 
echtgenoten/partners is opgenomen in 
een zorginstelling en u er vervolgens 
niet op vooruit, maar juist (fl ink) op 
achteruit gaat. Terwijl De Oud-
Rotterdammer gedrukt werd, kwam 
het bericht dat de SVB – die de AOW 
regelt – mensen die in het verleden 
een verkeerde keuze hebben gemaakt 
nu de gelegenheid geeft die keuze te-
rug te draaien. Dit belangrijke bericht 
wilden wij u niet onthouden.

Een erfenis van ver
Ontvangt u een erfenis van iemand 
uit het buitenland, dan is deze in 
Nederland vrij van erfbelasting 
wanneer de persoon die nalaat (met 
Nederlandse nationaliteit) meer dan 
tien jaar buiten Nederland woonde. 
Heeft de erfl ater niet de Nederlandse 
nationaliteit, dan is sowieso geen 
erfbelasting verschuldigd. Wel kan 
het land waar de erfl ater woonde 
belasting heffen.

Erfenis is geen inkomen
Er is nogal eens verwarring over 

wat een schenking of een erfenis nu 
eigenlijk is. Het is geen inkomen en u 
hoeft er ook geen inkomstenbelasting 
over te betalen, zoals bij uw salaris, 
AOW of pensioen. Wél is het vermo-
gen, waarover u in box 3 belasting 
betaalt. Het vermogen dat u erft moet 
u opgeven vanaf de eerste januari van 
het nieuwe kalenderjaar. Overlijdt ie-
mand op 14 augustus 2021 dan geeft 
u de waarde van de nalatenschap op 
per 1 januari 2022. Omdat u dat pas 
in 2023 hoeft te doen bij de aangifte 
inkomstenbelasting 2022 is er vol-
doende tijd om te achterhalen wat de 
waarde van de nalatenschap is.

Regeren over uw graf heen
Er kunnen redenen zijn om over uw 
graf heen te regeren. Bijvoorbeeld als 
u zeker wilt weten dat aangetrouwden 
niets van u erven. Met een tweetraps-
making is dat mogelijk. Het eigen 
kind erft dan wel, maar als dit kind 

zelf overlijdt, heeft u in uw testament 
laten vastleggen wie dan vervol-
gens de erfgenaam van u in tweede 
instantie is. Vaak zijn dat de kinderen 
van het kind, maar ook andere eigen 
kinderen of goede doelen komen 
voor. De vraag is of u dit moet wil-
len, maar het antwoord op die vraag 
mag de persoon, die een testament 
laat maken, zelf beantwoorden.

Erven als samenwoner
Een testament is er om na het 
overlijden het bezit te verdelen. 
Samenwoners kunnen ook in hun 
samenlevingsovereenkomst afspraken 
maken over het verkrijgen van het 
gemeenschappelijk bezit door de 
langstlevende partner. Dit zoge-
noemde verblijvingsbeding regelt dat 
de gemeenschappelijke bezittingen, 
zoals de woning, en/of-rekeningen of 
gezamenlijk gekochte inboedel ver-
blijven aan de langstlevende partner.

Uit de praktijk
Sommigen van onze klanten kennen we 
al heel lang, een enkele zelfs meer dan 
20 jaar. In de loop van de tijd hebben 
we regelmatig contact met hen. Soms 
om de aangifte inkomstenbelasting te 
verzorgen, soms om bij een ziekenhuis-
opname kleding en toiletartikelen langs 
te brengen of als een extra geheugen bij 
het gesprek met de arts of soms zelfs 
om het verzoek van euthanasie te bege-
leiden. We merken dat klanten die we 
langer volgen juist die betrokkenheid en 
extra achterwacht zeer waarderen.
Keerzijde is dat emotioneel afstande-
lijk, professioneel blijven niet meer zo 
gemakkelijk gaat. Natuurlijk blijft een 
advies gestoeld op onze deskundigheid 
en ervaring, maar een afscheid van een 
bekende is lastiger dan van iemand die 
we nauwelijks kenden. Voordeel van 
elkaar beter kennen, is dat we bij de 
verhuizing naar een zorginstelling beter 
weten wat de klant wil of dat we na het 
overlijden beter weten wat er met de 
inboedel en persoonlijke bezittingen 
van de klanten moet gebeuren. Het 
wordt allemaal persoonlijker en nog 
meer in de geest van de persoon die ons 
het vertrouwen heeft gegeven in een 
levenstestament als gevolmachtigde of 
in een testament als executeur. Heeft 
u ook behoefte aan zo’n vertrouwens-
relatie, neem dan eens contact met ons 
op. Vragen over erfkwesties? Maak een 
vrijblijvende afspraak met ons. Bijvoor-
beeld op onze erfcoach-spreekuren. Zie 
www. akto.nu en tel. 010-3130823.  

?

Houd uw banden op span-
ning  Een autoband met de juiste 
spanning rijdt aangenamer, veiliger 
en vooral een heel stuk zuiniger. 
De juiste bandenspanning zorgt 
voor een lager brandstofverbruik 
én voor minder bandenslijtage. U 
heeft dus dubbel voordeel door uw 
banden regelmatig op te pompen.

Zet de verwarming uit  Nu de 
temperatuur stijgt, zet u het beste 
de verwarming helemaal uit, zodat 
deze op koude dagen niet aanslaat. 
Trek op frisse dagen een warme 
trui aan. U bespaart ook energie 
door apparaten die u niet gebruikt, 
niet stand-by, maar uit te zetten.

Opvragen testament  Na-
vragen bij het Centraal Testamen-
tenregister of een overledene een 
testament heeft laten opstellen 
en welke notaris dit bewaart, kan 
sinds kort ook digitaal. Bij notaris.
nl is het makkelijk en goedkoop.

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

  

 
 

 

  

   

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,-

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

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

RIKKOERT.NL

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

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

VOLG DE REGIO 
OP DE SOCIALS 
VIA RIJNMOND

EN RIJNMOND.NL

VOOR EEN GOED PASSEND KUNSTGEBIT

“Hogadent”
-  HET BESTE KUNST –OF KLIKGEBIT HAAL JE BIJ HOGADENT
       ( bij een nieuw kunstgebit betaald U deze maand 
      de HELFT van de eigen BIJDRAGE! )
 
-  WIJ REPAREREN WEER KUNSTGEBITTEN, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK
 
-  ONZE ERVAREN TANDARTS GUUS GARRITSEN NEEMT DEZE MAAND 
   NOG PATIENTEN AAN VOOR REGULIERE TANDHEELKUNDE
 
-  GRATIS PARKEREN
 

REPARATIES KLAAR TERWIJL U WACHT !!!
Wij zijn te vinden achter het Prinsenplein in IJsselmonde

Hogadent
Taselaarstraat 11, 3078 VM  Rotterdam
Tel. 010-483 03 72

Maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur, 
vrijdag gesloten 

Website: www.hogadent.nl



1960, toen ik de stad verliet 
om te gaan studeren.

Tot mijn verrassing bleek het boek 
ook in handen te zijn gekomen van 
(oud-) Rotterdammers die ik goed 
heb gekend: (oud)-leden van de 
jeugdvereniging `Groen van Prin-
sterer’ bijvoorbeeld, maar ook twee 
oud-leerlingen – 12 jaar oud waren ze 
toen – van de Montessorischool aan 
de Vredehofweg (Kralingen), waar 
ik tussen 1956 en 1960 onderwijzer 
was. Dankzij hen en anderen is ook 
Rotterdam ineens weer dichtbij, en 
voel ik de nostalgische behoefte te 
vertellen over zo heel lang geleden. 
Ik beperk me tot wat herinneringen 
uit de jaren tussen 1940 en 1950.

De oorlogsjaren
Mijn ouders (een tuinderszoon en 
boerendochter) trokken kort na hun 
huwelijk in 1933 naar Rotterdam 
om daar – het waren de crisisjaren 
– een bestaan op te bouwen. Aan de 
’s-Gravendijkwal 129 (tegenwoor-
dig het jazzcafé Dizzy) hadden zij 
een winkel in `groenten, fruit en 
delicatessen’. Ik was de oudste van 
wat een heel groot gezin zou worden. 
We bezochten de christelijke Oranje 
Nassau School in de Velsenluststraat/
hoek Beukelsdijk.

Episoden uit de oorlogsjaren zijn me 
scherp bijgebleven. Zoals de veer-
tiende mei 1940 toen de stad werd 
gebombardeerd: van de daaropvol-
gende nacht – wat kon ons allemaal 
nog overkomen! – herinner ik me de 
oranje gloed boven de Coolsingel en 
zie ik ons kinderen aangekleed op 
bed, klaar om het huis te ontvluchten. 
De volgende ochtend op straat rook 
ik de brandende stad; om mij heen 
dwarrelden half verbrande snippers 
papier en over de vlakbij gelegen 
Nieuwe Binnenweg sleepten mannen 
met karren vol huisraad. Een wagen 
met daarop een levenloos lichaam 
passeerde me; een vreemd kijkende 
man stuurde me weg.

Onuitwisbaar
Onuitwisbare herinneringen bewaar 
ik eveneens aan de aan den lijve on-
dervonden bitter koude hongerwinter, 
maar ook wat eerder aan het drama-

tische moment dat 
mijn vader tijdens 
de beruchte razzia 
van 10 november 
1944 werd weg-
gevoerd voor de 
`Arbeitseinsatz’ in 
Duitsland. We za-
gen hem pas terug 
in juni 1945, toen 
hij sterk vermagerd 
het huis weer bin-
nenstapte. De (al 
maanden gesloten) 
winkel ging weer 
open; tussen de 
schooltijden door 
bracht ik bestel-
lingen bij klanten 
thuis, hopend op 
een fooi. Vader 
nam me soms mee 
naar de markt aan 
het Noordplein, 
waar hij groenten 
inkocht. Maar ik 

herinner me hem ook zittend aan de 
huiskamertafel, bezig een lezing voor 
te bereiden voor de (gereformeerde) 
mannenbroeders – hij was hun secre-
taris – die maandelijks bijeenkwamen 
in de consistoriekamer van ‘onze’ 
kerk in de Duyststraat, nu al decen-
nialang een moskee. Hij gaf veel om 
kennis die door zijn milieu en de 
tijdsomstandigheden ver buiten zijn 
bereik was gebleven. Als compensa-
tie schafte hij zich in de loop van de 
jaren een mooie (vooral historische) 
bibliotheek aan.

Indië en Indonesië
Al in mijn vroege jeugd hing Indië 
als een sfeer om mij heen. Ik had er 
wat familie wonen, op school werd 
(ook na 1945) nog geografische 
kennis geoefend op de blinde kaart 
en de verplichte offerande van wat 
zakcenten in het zendingsbusje van 
de Vrije Universiteit bezorgde me 
wekelijks hartzeer.
Concreter was de kolonie aanwezig 
door jeugdboeken, die mijn hang 
naar avontuur en romantiek prikkel-
den. Bijgebleven is me onder andere 
Benito, de jonge zwerver, geschreven 
door C. Joh. Kieviet: over het jonge-
tje Benito dat op Java terechtkomt en 
daar de bizarste avonturen beleeft. De 
(drie) Benito-boeken werden uitgege-
ven door de Rotterdamse beschuitfa-
brikant Paul C. Kaiser. Door de tekst 
heen waren ruimtes uitgespaard voor 
kleurige plaatjes, waarvan er in elke 
rol beschuit één verstopt zat. Een 
beproefde verkooptruc!

Verdriet
Vlak nadat mijn vader was terug-
gekeerd uit Duitsland, kwam Indië 
ineens heel dichtbij. De Japanners 
waren verslagen, maar de Indonesiërs 
wilden de Nederlanders niet terug. 
Met de daarop volgende oorlog hield 
de publieke opinie zich intens bezig. 
`Indië verloren, rampspoed geboren’, 
geloofde ook mijn vader. Ik was elf 

toen ik die wijsheid in de familie-
kring verkondigd hoorde en het daar-
mee vanzelfsprekend van harte eens 
was. Maar aangeraakt werd ik pas 
echt toen ik getuige was van het im-
mense verdriet van mijn tante Aartje 
om het sneuvelen van haar zoon, een 
volle neef van mij, op Java. Tranen 
waren er ook, maar nu van vreugde, 
toen een jaar later onze populaire 
oom Arie, heelhuids teruggekeerd, 
op de boerderij van mijn grootouders 
werd binnengehaald. De vlag was uit 
en agrariërs uit de buurt hadden zich 
verzameld op het erf. Onvergetelijke 
momenten uit mijn jongensjaren, die 
mede verantwoordelijk zijn geweest 
voor mijn latere intense belang-
stelling voor wat er allemaal was 
voorafgegaan aan het als dramatisch 
ervaren verlies van ‘ons Indië’.

Habbekrats
Vader stierf in 1950, pas 44 jaar 
oud. Na ongeveer een jaar werd 
de winkel overgenomen door een 
kapper. Toen ook werd mijn vaders 
bibliotheek – ik stond erbij – voor 
een habbekrats verkocht aan het 
(toen al overbekende) De Slegte. Wij 
verhuisden naar de vlakbij gelegen 
Zwaerdecroonstraat. We waren arm: 
mijn zusje Lidy (winkelbediende) 
en ik (op kantoor) waren, met ons 
schamel loon, de kostwinners van 
het gezin. Ik volgde avondonderwijs 
en werd onderwijzer. Ook doordat 
verschillende van mijn broers en 
zusters gingen werken, werd het voor 
mijn moeder wat makkelijker na een 
onvoorstelbaar zwaar leven. Zij stierf 
– op negentigjarige leeftijd – in een 
verzorgingshuis.

Gerard Termorshuizen
gerardtermorshuizen@yahoo.com 
  

Het spoor terug naar Rotterdam
owel in mijn werkbe-
staan als persoonlijk 
is Indonesië voor mij 

van bijzondere betekenis ge-
weest. Vandaar dat mijn eind 
vorig jaar verschenen memoi-
res de titel ‘Indië en Indone-
sië – altijd dichtbij’ meekre-
gen. Ik liet die herinneringen 
voorafgaan door een schets 
van mijn jeugd en volwassen-
wording, die zich voltrokken 
in het Rotterdam van tussen 
1935 (mijn geboortejaar) en 
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Klas van de Montessorischool aan de Vredehofweg, omstreeks 1958

‘s Gravendijkwal 129, een deel van het gezin in 1949

Paardenverhaal
In november 1967 kwam ik in 
contact met de stalhouderij in 
de Gouvernestraat. Studenten 
van het Rotterdamsch Studen-
ten Corps, die ieder jaar de 
intocht van Sinterklaas in de 
stad organiseren, hielpen nu 
de koetsiers de koetsen naar 
buiten te rijden. De landauer 
waarin de leden van de Senaat 
zouden plaats nemen, ging 
eerst.

In die tijd stonden vaak auto’s met pech 
langs de weg, maar met koetsen was 
ook wel eens iets aan de hand. Zo raakte 
tijdens een rit soms een wiel los en ging 
een eigen weg volgen of een wiel liep 
vast (niet ingevet), Op weg naar het 
stadhuis moest een bruidegom in de 
bruidskoets constant het losgeslagen por-
tier dicht houden, omdat van sluiten geen 
sprake was. Ik hoorde een verhaal over 
een paard dat midden op de Kruiskade 
stil hield en moest urineren. Er kwam 
een tram aan, de koetsier en omstan-
ders slaagden er niet in het arme dier 
voorwaarts te krijgen. Het liep slecht af: 
“Over z’n water”, werd er gezegd.
Voor een trouwerij hadden ze een 
palfrenier (hulpkoetsier) nodig, ik bood 
me aan. Passagiers helpen bij het in- en 
uitstappen, voor of bij de paarden staan 
tijdens de rust. Als ik nu de foto zie, 
realiseer ik me dat je tegenwoordig zo’n 
situatie niet meer ziet.
Tijdens de intocht van Sinterklaas 
werden alle koetsen en paarden ingezet. 
Ook de Bereden Brigade was er, met 
zes viervoeters. Dan nog twaalf van de 
Schieruiters. Tuinierders konden hun 
slag slaan, paardenmest, goed voor de 
rozen. In 1910 zouden ze het helemaal 
naar hun zin gehad hebben: 3500 paar-
den in de stad.

Testikels
Nog een gebeurtenis in de stalhouderij. 
Een koetsier was eigenaar van een pony, 
een hengstje dat ook verbleef tussen 
de paarden. Het dier moest gecastreerd 
worden, ter plekke. Er was weinig 
ruimte, de paarden stonden naast elkaar, 
met een balk tussen hen in. Op het 
gangpad moest de operatie plaats vinden. 
De veearts gaf een totale verdoving, het 
hengstje ging al gauw liggen. De po-
tjes/beentjes werden samengebonden en 
na het ontsmetten werd de operatie uit-
gevoerd. Dat ging snel en voorspoedig. 
De veearts en ik zaten op onze knieën, 
met de pony tussen ons in. Hij begon 
de instrumenten te verzamelen, graaide 
wat in het stro en zei tegen me: ”Steek 
je handen eens uit.” Dat deed ik met 
de gedachte: ik moet zeker ergens mee 
helpen. Er werden twee testikels in mijn 
geopende handen gelegd. Mijn vrouw 
zei: “Als de mensen dit lezen, willen ze 
je nooit meer een hand geven.”

John Kegel
jm.kegel@kpnmail.nl

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

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

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbren-
gen op een veiling? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere 
verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al 
jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO 
in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en 
deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur terecht bij de 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Gewoon geopend.

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

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 
zoals 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.
    Het prachtige Leefgoed ligt in de natuur naast Park Hitland op een kwartiertje van centrum 
Rotterdam, Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan den IJssel. Parkeren is gratis. e-Bike opladen 
mogelijk. Reserveren, boeken, het menu en het activiteitenprogramma: Leefgoed.nl/agenda, of 
via telefoon 0180-323 414.   

 Zaterdagen 5 en 12 juni

Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
  Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts: 5 
en 12 juni. 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).

    Tot en met 15 oktober

Leefgoed Beelden-
tuin 2021 in landelijk 
groen
  De Beeldentuin op Leefgoed 
de Olifant toont werken 
van 17 gerenommeerde 
kunstenaars in een prachtige 
landelijke entourage. Gratis 
toegankelijk. Groenendijk 
325, Ver-Hitland, Nieuwer-
kerk aan den IJssel. Meer 
info elders in deze krant en 
op Leefgoed.nl.

    Elke woensdag

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

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrijblijvende 
taxatie van uw goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke donderdag terecht bij 
Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur. Ook 
in deze coronatijd gewoon geopend.

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJs-
selstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke don-
derdag 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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STEUN JIJ ALPE D’HUZES TEGEN KANKER?

DOE MEE AAN DE LOTERIJ!

BEKIJK ALLE PRIJZEN VIA ALPEDHUZESLOTERIJ.LOTIFY.COM OFSCAN DE QR CODE RECHTSBOVEN!

STEUN JIJ ALPE D’HUZES TEGEN KANKER?

DOE MEE AAN DE LOTERIJ!

BEKIJK ALLE PRIJZEN VIA ALPEDHUZESLOTERIJ.LOTIFY.COM OFSCAN DE QR CODE RECHTSBOVEN!

STEUN JIJ ALPE D’HUZES TEGEN KANKER?

DOE MEE AAN DE LOTERIJ!

BEKIJK ALLE PRIJZEN VIA ALPEDHUZESLOTERIJ.LOTIFY.COM OFSCAN DE QR CODE RECHTSBOVEN!

STEUN JIJ ALPE D’HUZES TEGEN KANKER?

DOE MEE AAN DE LOTERIJ!

BEKIJK ALLE PRIJZEN VIA ALPEDHUZESLOTERIJ.LOTIFY.COM OFSCAN DE QR CODE RECHTSBOVEN!

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Larissa of Heleen: 0180-820244
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Rijnmond vanuit 
de wolken

De opvolger van 
‘Rotterdam vanuit 
de wolken’ is er: 
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 Rotterdam en vooral de 
regio rond Rotterdam.

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..

Rotterdam Oude en Nieuwe Wes-
ten Scheepvaartkwartier in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek van Tinus en Bep de 
Does over het Rotterdam van de linker-
maasoever, zeg maar tussen de Westensin-
gel en de Delftse Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen 
van weleer. In het boek ook aandacht voor het dempen van de 
Zalmhaven, de verplaatsing van de steigers van de Spido rond-
vaartboten en foto’s van buurtwinkels van vroeger. Vele straten 
passeren de revue. Misschien ook die van u!

Het korps de baas

Jan Jacob Mekes legde de geschiedenis 
vast van het Rotterdamse politiekorps. 
Hij deed dit aan de hand van alle hoofd-
commissarissen (of korpschefs) die in 
de voorgaande eeuwen leiding gaven 
aan het korps. Het boek is echter veel 
meer dan een beschrijving van de hoofdcommissarissen. 
Het beschrijft nauwkeurig hoe deze leidinggevenden het korps 
door soms moeilijke, vaak wisselende tijden loodsten.

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 € 39,95

€ 7,50

€ 9,95 € 14.95

€ 29,95

€ 8,95 € 14,95 € 24,95

Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten: 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 39,95
Rotterdam vanuit de wolken: (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 39,95
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €   7,50
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs’ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De gast uit het Rifgebergte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 21,99
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 (Tenzij anders vermeld.). 
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 1 juni 2021
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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)

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

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

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

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

“Basic”
Uitvaart v.a. € 2250

“Compact”
Uitvaart v.a. € 2950

“All inclusive”
Uitvaart v.a. € 4650

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

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

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

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

 

 
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 

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

Ambachtelijke
• Meubelstoffeerderij
• Antiekrestauratie
• Meubelspuiterij/logerij
• Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

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

DESCENDRE
Meubelstoffeerderij & Stoelenvlechterij

Showroom en
open werkplaats:

Martin Descendre
IJsclubstraat 68

3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808

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

Ambachtelijk vriesvers
Coronaproof aan huis bezorgd

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

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

Zo gunnen we spullen een 
tweede leven.

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

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

kringloopwarenhuis

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

info@kunstgebittenrijnmond.nl

Tel: 010 - 2162258

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

Bel ons voor meer informatie
Zaterdags geopend. 

Lengweg 80 
3192 BL  Hoogvliet 

www.kunstgebittenrijnmond.nl

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

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

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

ROTTERDAM GEFOTOGRAFEERD
Door de lens van Hartog

Nu TE KOOP
vanaf €24,95

voor €9,95 

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

excl. verzendkosten

Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

Hotel-Restaurant
Hof van Dalfsen
Gastvriendelijk & Sfeervol

Hof van Dalfsen
Haersolteweg 3
7722 SE Dalfsen

T. 0529-431818
I. www.hofvandalfsen.nl

2 nachten Half Pension

€138,00 p.p.



Als eersteklassertjes, vanaf het dorpje 
Heijplaat, stonden we in 1955, te mid-
den van veel andere nieuwkomers, 
onwennig op het schoolplein aan de 
Talingstraat op Charlois, te wach-
ten voor we naar binnen mochten. 
We kwamen uit de hele omgeving: 
Rhoon, Pernis, Heijplaat, Charlois 
en uit de in aanbouw zijnde wijk 
Pendrecht.
Onder het ...voete veguh, voete veguh 
… schuifelden we voor de eerste keer 
naar binnen. Onze middelbare school-
tijd was begonnen! Het hoofd der 
school, mijnheer Smallegange, hield 
met zijn nasale stem, persoonlijk 
toezicht op een ordelijke binnen-
komst.

Emigratie
We startten met vijf eerste klassen. 
In de volgende vier jaar dunden die 
uit tot twee. Dat betekent dat ruim 80 
kinderen in de loop der jaren naar een 
ander soort onderwijs gingen.
Leerlingen verdwenen soms ook 
doordat de familie emigreerde. Ik 
weet nog dat de jongen die naast mij 
zat, Frits Beyer, – zijn familie kwam 
uit Nederlands Indië, – aan het eind 
van het eerste schooljaar naar de USA 
vertrok. Zijn ouders hoopten daar een 
betere toekomst te vinden.

Ergens in dat schooljaar moesten we 
een minuut stilte in acht nemen van-
wege de Hongaarse opstand in 1956. 
Doodse stilte, ernstige gezichten, 
want via de radio en de krant waren 
we allemaal goed op de hoogte. Pal 
Maleter, de man die het verzet tegen 
de Russen leidde, was onze held. 
Maar tijdens die plechtige stilte klonk 
ineens buiten op straat …. .’ hazen en 
konijnenvelluuh...’ Een licht gegrin-

nik werd direct door een strenge blik 
onderdrukt.
In de pauze of tussen de middag, dat 
weet ik niet meer, kwam vaak de kar 
met Berliner bollen langs. Geweldig 
wat een aftrek die man bij ons had! 
Menig meegegeven boterhammetje 
werd daar grif voor geruild.

Aan het eind van de eerste klas, bij de 
persoonlijke rapportuitreiking, vroeg 
mijnheer Smallegange mij of ik het 
ulo-onderwijs wel wilde blijven vol-
gen. Met een vier voor algebra over 
naar het tweede leerjaar: sommige 

leraren zagen dat eigenlijk niet zitten.

Leraren
Eenmaal in klas twee had iedereen 
zijn of haar draai wel gevonden. We 
kenden van alle leraren hun zwakke 
en sterke punten. Schipperus was een 
oude, jofele vent, Lodder dacht altijd 
dat hij de beste was, Niemantsverdriet 
keek wat zuinig en mijnheer Kruide-
nier.... ach, een beste man, maar hij 
had het soms behoorlijk moeilijk met 
ons. Verder had je nog de heren Bak-
ker, Spaans, Beintema en Ramaker. 
Vrouwelijke docenten kwamen bij 
ons op school niet voor.

Gymnastiek kregen we van Sterman, 
een Surinamer. Hij leerde ons honk-
ballen op het veld tussen het lyceum 
en onze school. Als je partij ging kie-
zen was je blij als je klasgenoot John 
Sonneveld in je team had. Die sloeg 

de ene na de andere bal zo ver weg, 
dat je op je gemak een homerun liep.

Schoolfoto
In klas twee werd dus die schoolfoto 
gemaakt. Ik weet lang niet alle namen 
meer, maar op de gekste momen-
ten kreeg je soms contact met een 
oud-klasgenoot. Van Loes Schouten, 
zittend voor mijnheer Bakker, leraar 
Duits, weet ik nog dat zij op de Boer-
goense Vliet schotsje-piepte, terwijl 
niemand dat meer durfde. Ze rende 
er overheen, gleed nooit uit en haalde 
onder applaus de overkant.
Eens zat een meisje in de klas onbe-
daarlijk te huilen. Iedereen schrok. 
Bleek ze een 8 voor een repetitie ge-
haald te hebben, normaal had ze altijd 
een 10! Verder waren de Charloise 
jongens beter gebekt dan wij, dorps-
jongens. Eén meisje had bijzondere 

ogen: een was blauw, het 
andere groen. Heel apart...
Ik herinner me nog een 
gebeurtenis bij mijnheer 
Beintema, leraar Engels. De 
laatste les werd altijd met 
gebed beëindigd. Hij had dat 

blijkbaar gezegd, maar ik staarde wat 
voor me uit, mijn gedachten totaal er-
gens anders. Na het gebed zei hij dat 
ik moest nablijven. Kreeg ik een heel 
verhaal over de betekenis van zo’n 
lesafsluiting. Verder stond deze ulo 
héél goed bekend. De Nederlandse 
en Duitse gedichten die er ingestampt 
werden, ken ik nu nog....

Eigen weg
Na het eindexamenfeest in Timothëus 
in de Boergoensestraat, verwaterden 
de meeste contacten snel. Een ieder 
zocht zijn eigen weg. De banken-
sector trok in die jaren nog hard aan 
ons; een groep ging naar de Koningin 
Wilhelmina Kweekschool aan de 
Binnenrotte voor een opleiding in het 
onderwijs; enkelen kregen een betrek-
king bij de PTT en sommige meisjes 
bij V en D of de Bijenkorf.
Nu, ruim 60 jaar later, zijn we al-

lemaal op zijn minst 78-jarigen, – zo 
ver we er nog zijn,- en al lang met 
pensioen. Daarom is het leuk te 
horen wat sommigen gedaan hebben. 
Henk van Veen, rechts, boven alles 
uittorenend ging met John Sonneveld 
fietsvakanties houden in België en 
Duitsland. Met Arie Mes en Bertus 
Duisterwinkel voetbalde hij bij Zwart 
Wit ‘28 in B1. Later, toen hij in dienst 
was (1961) en op Nieuw-Guinea bij 
de geneeskundige troepen zat, liep 
hij Bertus onverwacht tegen het lijf. 
Laatstgenoemde zat bij de luchtaf-
weer. Samen dronken ze een potje 
bier aan een strandje bij Sorong in de 
Vogelkop.
Arie Mes en Riet Versluis runden 
jarenlang aan de Pleinweg hotel 
Astoria. Het werd een begrip op Zuid. 
Een paar jaar geleden is het hotel 
gesloopt. Zelf kreeg ik een jarenlange 
vriendschap met Teun Roos. Hij 
woonde op Pernis, ik op Heijplaat en 
doordat we een heel eind dezelfde 
kant op moesten fietsen, konden we 
de klassengebeurtenissen van de dag 
doornemen.
Verder hoorde ik dat er uit verkerin-
gen op de mulo ook huwelijken zijn 
voortgekomen.

Namen
Ik hoop dat oud-klasgenoten zich in 
dit verhaal wellicht nog herkennen. 
Namen die ik nog weet zijn, lukraak: 
Johan van Prooyen, Jenny de Roode, 
Riet Versluis, Dineke den Broeder, 
Arie Mes, Henk van Veen, Alie van 
Leeuwerden, Truus van der Perk, Ria 
den Ouden, Rina Dries, Loes Schou-
ten, Dineke Keemink, Teun Roos, Jo-
han Sonneveld, Greetje Kranendonk, 
Marja Buys, Gonnie Derksen, Annie 
Hiele, Bertus Duisterwinkel, Arda 
Timmers.
Dit stuk uit mijn leven keert onher-
roepelijk niet weer, maar ik kijk er 
met plezier op terug!

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

Mijmeren bij oude mulo-foto
oordat de loop van de afgelopen zes jaar regelmatig 
een verhaal van mijn hand in de krant stond, kreeg ik 
soms reacties van oud-klasgenoten uit mijn ulo-peri-

ode, van 1955 tot en met 1959. De klassenfoto bij het verhaal, 
over een gebeurtenis op de mulo, was daarvoor bepalend. Nu 
staat deze foto er weer bij.
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Podcast over Rot-
terdamse iconen
In deze nieuwe podcast wor-
den de verhalen verteld van 
tien Rotterdamse iconen. Als 
opmaat naar de herdenking 
van het bombardement, op 
vrijdag 14 mei, werd afleve-
ring 1 gepubliceerd over het 
meesterwerk ‘De Verwoeste 
Stad’ van Ossip Zadkine.

Het beeld, dat symbool staat voor de 
verwoesting van het oude stadscen-
trum, houdt de gemoederen van de 
Rotterdammers al decennia bezig. 
Zo wordt in de podcast onder andere 
ingegaan op de ontstaansgeschiedenis 
van het beeld, de bijnamen die eraan 
zijn gegeven en de controverse over 
de locatie op Plein 1940. Rotterdam-
liefhebber Herco Kruik dook in de 
verhalen van één van de belangrijkste 
kunstwerken van Nederland. In circa 
15 minuten hoort u achtergronden, 
wetenswaardigheden, ludieke anekdo-
tes en citaten over het beeld. Het ver-
haal wordt afgewisseld met fragmen-
ten van dichters – in deze aflevering is 
dat Jana Beranova – en artiesten. Ook 
opgenomen is een fragment van het 
Polygoon-journaal destijds, over de 
onthulling van het beeld in 1953.

In de komende maanden verschijnen 
tien afleveringen in deze podcast-
reeks, waarin het verhaal wordt 
verteld van enkele karakteristieke 
bruggen, gebouwen en kunstwerken. 
En dat ‘opse Rotterdams’, dus zonder 
al te veel poespas, maar wel met de 
nodige humor en anekdotes. Aan bod 
komen onder andere de Erasmusbrug, 
de Euromast, het ss Rotterdam, het 
Witte Huis en Kabouter Buttplug. 
Ook De Hef, De Kuip en het Groot-
handelsgebouw staan op de nomina-
tie. De reeks podcasts informeert op 
een laagdrempelige, humoristische 
en vooral Rotterdamse wijze over het 
erfgoed van de stad.

De podcastreeks Rotterdamse Iconen 
is een initiatief van schrijver, stads-
gids en Rotterdam-liefhebber Herco 
Kruik. Al tien jaar maakt hij de papie-
ren Rotterdam Scheurkalender en de 
gratis digitale variant Scheurmail Rot-
terdam, die hij vult met verrassende 
wist-u-datjes, humor, typisch Rotter-
damse uitspraken, citaten en verma-
kelijke anekdotes. Ook als stadsgids 
vertelt hij al jarenlang het verhaal van 
de stad. Omdat dit vanwege corona 
het afgelopen jaar niet kon, was dit 
een mooie gelegenheid een podcast-
reeks te starten met steun van enkele 
Rotterdamse stichtingen zoals Droom 
en Daad, Volkskracht en de Erasmus-
stichting. De overige afleveringen 
verschijnen in de komende maanden 
en zijn te beluisteren via Spotify en de 
sites www.scheurmailrotterdam.nl en 
www.anchor.fm/herco-kruik.

D

‘Uit verkeringen op de 
MULO kwamen ook 

huwelijken voort’
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

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

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

Herdacht worden
zoals u bent

onderdeel van

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

Hoofdkantoor/uitvaartcentrum

Bergweg 287

3037 EN  Rotterdam-Noord

T 010 – 466 11 00

info@cvu.nl

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

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

Marcus Benjamins

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.

Kunstgebitten • Implantaten • Reparaties • Frames • Bruggen • Kronen

✓	 Het aanmeten, vervaardigen en 
aanpassen van alle soorten kunstgebitten

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

✓	 Vergoeding vanuit de zorgverzekering 
✓	 Vrijblijvend consult 

(geen doorverwijzing nodig)

Strooband Tandtechniek en Prothetiek

www.stroobandtandtechniek.nl
 010 - 763 0600

 info@stroobandtandtechniek.nl

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

 Selma Lagerlöfweg 53
3069 BT Rotterdam

Nu in
Rotterdam Ommoord

(Hesseplaats)

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

Onze speciale senioren weekarrangementen

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

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

€

575,=€
v.a.

p.p.

Hotel Het Landhuis
Bentheimerstraat 118

7573 EC Oldenzaal
Tel.nr: 0541-512496

Mail: info@hotelhetlandhuis.nl

Start 8 Mei

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

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

voor Vaderdag, 

of een Felicitatie, Sterkte 
of Zomaar!

Wilt u ook een tegeltje plaatsen? 
Stort dan 50 euro (Max 125 lettertekens per 
tegel) op rekening NL80INGB0004220893 
t.n.v De Oud-Rotterdammer onder vermel-
ding van “tegeltje” 

En neem contact op met Heleen of Larissa. 
Zij zijn te bereiken op 0180-820244.
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In de meimaand zongen wij af en 
toe in een kapel in het oude Katen-
drecht, ik meen in een zaterdagavond 
Lof (voor hen die dit nog kennen). 
De tocht daar naartoe was een echte 
belevenis, je moet je voorstellen dat 
een groep van zo’n 30 jongetjes van 
10 -15 jaar, in de bloei van hun leven, 
te voet dwars door Katendrecht liep. 
We waren erg zichtbaar voor de dames 
van lichte zeden, die aan de deuren 
of achter hun ramen hun handelswaar 
stonden aan te prijzen en ons soms 
uitnodigden van hun diensten gebruik 
te maken, dan wel vrolijk ons iets 
toeriepen wat we nog niet helemaal 
begrepen.

Afgeleid
Als kinderen uit keurig katholieke ge-
zinnen hadden we daar natuurlijk geen 
enkele belangstelling voor. Bovendien 
werden we begeleid door minstens 
twee broeders en de organist. Een 
ervan was altijd Broeder Linus, onze 
dirigent, voorwaar een martiale fi guur, 
twee meter hoog, gekleed in wappe-
rende zwarte toga. Hij probeerde ons 

met grote kracht op het rechte pad te 
houden, terwijl wij steeds langzamer 
liepen, afgeleid door al dat schoons.

De terugweg was zo mogelijk nog 
mooier, het was niet meer zo licht 
buiten en de verlichting bij de dames 
was aan, ze verwachtten ons zeker. De 
broeders liepen achter ons om ons on-
geschonden thuis te laten komen, maar 
ik weet niet meer of dat altijd lukte. Ik 
heb er thuis niet veel over verteld.

De Bajes
Ons koor werd uitgenodigd op een 
zondag de kerkdienst te komen 
opluisteren in de gevangenis aan de 
Noordsingel. Ondanks mijn twijfel-
achtige reputatie was ik nog nooit 
in een politiebureau, laat staan in 
een gevangenis geweest en ik kan je 
verzekeren dat we allemaal geschokt 
waren, knarsende sloten, meerdere 
deuren achter je dicht, tralies, hekwer-
ken; het voelde aan of je er nooit meer 
uit zou komen.
Het was een oude gevangenis, die er 
luguber uitzag en die zeker aan reno-

vatie toe was, achteraf gezien.

De kapel was voor ons verpletterend; 
het altaartje stond op een verhoging, 
de bajesklanten zaten elk apart in een 
hokje, de hokjes waren trapsgewijs 
aan elkaar verbonden, de voorste 
hokjes waren zeker een meter lager 
dan het altaartje en dan liep het om-
hoog naar achteren waar wij werden 
opgesteld om te zingen, we zagen dus 
niemand.

Blauwe vlam
De eerste keer dat wij daar stonden, 
was ik een van grotere jongens en 
stond daarom achteraan; zo stoorde ik 
niemand met mijn zangtalent. Tijdens 
de uitvoering leunde ik tegen de 
achterwand en hoorde plotseling een 
knetterend geluid. Ik keek om en zag 
een blauwe vlam langs een elektrici-
teitsleiding omhoog kruipen. Voordat 
ik een schreeuw kon geven en de 
uitvoering in de soep zou laten lopen, 
doofde de vlam.
Waarschijnlijk uit angst dat ik opge-
sloten zou worden leek het mij toen 

maar het beste er het zwijgen toe te 
doen. Maar de schrik zat er wel in.

Ruggen
Ik herinner me dat we daar vier of vijf 
keer gezongen hebben. Toen kregen 
we een eervolle uitnodiging, de toe-
hoorders waren enthousiast en wilden 
ons weleens zien, wij mochten hen na-
tuurlijk niet zien, wellicht vanwege de 
wet op de privacy. Wij moesten voor 
het altaartje staan, twee treden lager. 
Om dat te bereiken werden wij door 
broeder Linus met hel en verdoemenis 
bedreigd als we het zouden wagen om 
te kijken. De gevangenen zouden dus 

tegen onze ruggen aankijken. Toege-
geven, wel een keurig wit overhemdje, 
maar onze rode stropdas hadden we 
net zo goed thuis kunnen laten.

U begrijpt, dit was voor ons een 
Tantaluskwelling. Sommige  inmates
(bajesklanten) zwaaiden naar ons of 
staken hun duim op. Helaas heb ik 
dat niet gezien, want dat mocht niet. 
Het was wel de laatste uitvoering, mis-
schien hadden de bewakers ons beter 
in de gaten.

Ton van der Put
tilton@familievandeput.nl>    

Gevangenen zijn ook gewone mensen
Als leden van het St.Louis zangkoor, onderdeel van de RK lagere school St.Louis in de Boudewijn-
straat nabij de Putselaan, oefenden wij drie keer per week. Op maandag, woensdag en zaterdag en 
daarnaast was er op zondag regelmatig een uitvoering. Soms in de Franciscuskerk bij het Afrikaan-
derplein, met Pasen en Kerstmis. soms ook in andere kerken. Daar wil ik over vertellen.

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.  

 Woningbouw in het Oude Havengebied, Nieuwehaven en Haringvliet. Paalwoningen in aanbouw. Linksonder de bibliotheek, 6 december 1982. (C)Roel 
Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester    

Rotterdam
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Gevangenis aan de Noordsingel   
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Volledig verzorgde vakantieweken voor ouderen in 5 mooie 
en ruime  vakantiebungalows.        (CORONA PROOF  !!!) 
mooie 1 en 2 persoonskamers, grote woonkamers,  ruime badkamers, midden in de natuur en   . . . .  
               Wij zijn 24 uur p.d. en 7 dagen p.w. bij u voor de noodzakelijke zorg en verzorging. 

  All inclusive  verzorging.   
   Vakantieweken 2021:  

 

      (meer dan de 90 % van onze mogelijkheden voor 2021 is al gereserveerd !! ) 
 
 

 
 
 

Wij  verzorgen (bijna) alles, zoals . . . . . . . . .  
•  Kleinschalig vervoer van deur tot deur. * De thuiszorg en de medicijnen.   
• Hoog-laag bedden mogelijk.                    * Alle excursies incl toegangsprijzen. 
• Verpleegkundige 24 uur aanwezig.  * Alle maaltijden, drinken enz. enz enz. 
• Mooi wandelterrein en natuur.  * Activiteiten binnen en buiten.   
•  1 en 2 persoons gastenkamers.  *  Grote en gezellige woonkamers. 
• Kleinschalig, max 12 vakantiegasten.  * Alle kamers met prive badkamer. 
• Oproep- en allarmeringssysteem.  * Boekingskosten € 25,00 p.p. 
• Garantiefonds GGTO € 15,00 p. boeking. 

 

Vakantie bungalows in  Overijssel , 
Friesland (2 x), N- Holland en Limburg. 

Prijs per 
persoon. 

1 persoon in  
2 pers.  kamer 
toeslag. 

Prijs per 
(echt)paar. 

beschikbaar 
voor …… 

31 mei t/m 7 juni de Lutte (Overijssel) € 825,00 € 100.00 € 1650,00 volgeboekt 
14 t/m 21 juni Sevenum (Limburg) € 850.00 € 100.00 € 1700.00 1 gast 
28 juni t/m 5 juli de Lutte (Overijssel) € 850.00 € 100.00 € 1700.00 4 gasten 
12 juli t/m 19 juli Elsloo (Friesland/Drente € 850.00 € 100.00 € 1700.00 volgeboekt 
23 t/m 30 juli Bakkeveen (Friesland) € 825.00 € 100.00 € 1650.00 volgeboekt 
9 t/m 16  augustus Oosterblokker (N-Holland) € 850.00 € 100.00 € 1700,00 2 gasten 
27 aug t/m 3 sept De Lutte (Overijssel) € 850.00 € 100.00 € 1700,00 volgeboekt 
17 t/m 24 september Sevenum (Limburg) € 800.00 € 100.00 € 1600,00 5 gasten 

O ndersteuning   B egeleiding   Z org 

OBZ Vakanties,  
 Mozartlaan 67,  
3335 AG Zwijndrecht   
078-842 37 04   
06 54 36 41 05 
www.obzvakanties.nl  
info@obzvakanties.nl
  

Een aantal van onze vakantieweken is 
al  vol of bijna vol geboekt. 
 

Het aantal rolstoel-plaatsen is beperkt. 
 

 Wees dus op tijd met reserveren 
anders is de kans groot dat er geen 
plaats meer is. 
 

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,-

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

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
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Rijnmond vanuit 
de wolken

De opvolger van 
‘Rotterdam vanuit 
de wolken’ is er: 
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 Rotterdam en vooral de 
regio rond Rotterdam.

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..

Rotterdam Oude en Nieuwe Wes-
ten Scheepvaartkwartier in de 
20e eeuw

Een mooi fotoboek van Tinus en Bep de 
Does over het Rotterdam van de linker-
maasoever, zeg maar tussen de Westensin-
gel en de Delftse Schie. Met zelfs nog foto’s van boerderijen 
van weleer. In het boek ook aandacht voor het dempen van de 
Zalmhaven, de verplaatsing van de steigers van de Spido rond-
vaartboten en foto’s van buurtwinkels van vroeger. Vele straten 
passeren de revue. Misschien ook die van u!

Het korps de baas

Jan Jacob Mekes legde de geschiedenis 
vast van het Rotterdamse politiekorps. 
Hij deed dit aan de hand van alle hoofd-
commissarissen (of korpschefs) die in 
de voorgaande eeuwen leiding gaven 
aan het korps. Het boek is echter veel 
meer dan een beschrijving van de hoofdcommissarissen. 
Het beschrijft nauwkeurig hoe deze leidinggevenden het korps 
door soms moeilijke, vaak wisselende tijden loodsten.

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 € 39,95

€ 7,50

€ 9,95 € 14.95

€ 29,95

€ 8,95 € 14,95 € 24,95

Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten: 5,75 euro) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 39,95
Rotterdam vanuit de wolken: (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 39,95
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €    14,95
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €   7,50
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs’ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De gast uit het Rifgebergte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 21,99
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 (Tenzij anders vermeld.). 
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 1 juni 2021

Speciaal voor vaderdag! Nu in ‘t winkeltje:
Rijnmond 
vanuit de wolken
De opvolger van ‘Rotterdam 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 
Rotterdam en vooral de regio rond Rotterdam.

€ 39,95
(aangepaste verzendkosten: 5,75 euro)

Bestel het boek via de bestelbon op pagina 11 
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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daarna zijn opvolger, partijgenoot 
Leo Stroober, beiden overleden. 
Pronk wil graag contact met men-
sen die zijn moeder hebben gekend. 
Maar nog meer is hij geïnteresseerd 
in welke kwesties haar bemoeienis 
en aandacht hadden.

Zwerfvuil
Eén kwestie en de achtergrond 
hiervan komt uit mijn privé-koker. 
Het betrof zwerfvuil in de straten 
van de wijk Westpunt. Het SWO 
wilde afdoende maatregelen van 
de deelgemeente en deelde fi kse 
trappen uit richting bestuur. Ik 
schreef in een vinnig commen-
taar in Het Vrije Volk dat niet de 
deelraad de boel vervuilde, maar de 
bewoners zélf. Dáár zou het SWO 
de pijlen op moeten richten, vond 
ik. Het gevolg was een grimmig 
SWO-bulletin aan lantaarnpalen en 
andere zichtpunten, dat ik maar uit 
Hoogvliet moest gaan verhuizen.
Ik woonde met mijn gezin in een 
maisonnettefl at in de Saffraanstraat 
69. Voorzitter Cees Duinkerke pikte 

het ultimatum niet. Hij ontbood 
het SWO-bestuur en wreef onder 
de neus dat excuses aan mij wel 
het minste waren om de verhou-
ding weer kneedbaar te maken. 
Bovendien dreigde Duinkerke het 
SWO niet serieus meer te nemen en 
niet meer met hen aan tafel te gaan. 
Maar ook in dit geval werd de hete 
soep zo niet geslurpt en werd van 
alle kanten balsem gesmeerd. Tus-
sen het SWO en mijn journalistieke 
werk kwam het niet meer goed. Bij 
het verstrekken van persberichten 
werd ik uitgesloten. Een echt pro-
bleem was dat niet. Collega’s van 
andere kranten schoven ze me toe.
Truus Eberling was een van de 
bekendere Hoogvlieters die 25 

oktober 1974 was uitgenodigd 
voor de eerste offi ciële metrorit 
op het traject tussen de Slinge en 
Hoogvliet. Onder haar vleugels 
maakte zoon Johan ook dit feest 
mee. Hij en zijn moeder waren 
er eveneens bij toen in de jaren 
zeventig de weekmarkt van de Sara 
Burgerhartweg verhuisde naar het 
Rijkeplein. 

Koffiehuis
Edith van der Meulen (ehvdm@
dds.nl) zoekt gegevens over de 
grootvader van haar moeder Annie 
van der Meulen. “De opa van mijn 
moeder heette Hendricus Kooren, 
dus Kooren met een K en dubbel 
oo. Hij was schipper en had een 

koffi ehuis, waarover ik informatie 
zoek. Hij trouwde met Johanna 
Antonia Benjaminse en ze kregen 
zestien kinderen, waarvan de 
oudste, Johannes Kooren, de vader 
van mijn moeder werd. De offi ciële 
naam van mijn moeder luidde ook 
Johanna Antonia Kooren, maar 
werd Annie genoemd.’’
Moeder Annie van der Meulen is 
de hoofdrolspeelster in het onlangs 
gepresenteerde boekje ‘Annies 
barre tocht in de Hongerwinter’. 
Van dit werkje is nog een klein 
aantal exemplaren verkrijgbaar via 
Sjaan Horeweg: 010-4154419 of 
06-18848646. Het kost 14,95 euro 
en telt 76 pagina’s met bijzondere 
illustraties.

Loonstrookje
Peter Jansen (peter183@gmail.
com) complimenteert: “Heel leuk 
de verhalen uit onze oude tijden in 
De Oud-Rotterdammer, van de ja-
ren zestig. Het begon al in militaire 
dienst. Je kreeg geen loonzakje, 
de soldij werd contant op tafel 
gelegd. Het bedrag dat je kreeg 
was om te huilen: één gulden en 
25 cent per dag, inclusief voeding 
en huisvesting. Na mijn diensttijd 
ben ik gaan werken bij de Radio 
Technische Dienst (RTD) met de 
waarschuwingsbordjes ‘radioactie-
ve stoffen’. Ik moest mijn rijbewijs 
halen en dat werd allemaal betaald 
door de RTD. Ik was ook actief bij 
de bedrijfsbrandweer en dat werd 
extra uitbetaald. Het was allemaal 
in de tijd van de Koude Oorlog. 
Deze periode is voorbij, maar soms 
krijg ik de indruk dat die nu weer 
springlevend is. Niks is te gek in de 
tijd waarin we nu leven.’’
Ik herinner me dat de personeelsle-
den van de grossierderij Feijenoord 
van de weduwe Donjacour ook hun 
weekloon kregen zonder loonzakje. 
Het lag in stapeltjes aan de rand 
van een bureau. Zo wisten ze van 
elkaar wat ze precies verdienden. 
Mijn eerste weekloon bij bakker 
Bas Zaanen lag op een sorteertafel. 
Het duurde weken voordat ik een 
(verplicht) loonstrookje kreeg.

Reacties reinwol@outlook.com  

Mevrouw Truus Eberling was van 1970 tot begin jaren tachtig voorzitter van de stichting 
Sociaal Wijkopbouw Orgaan (SWO) Hoogvliet. Tot aan de installatie van de zeventien leden 
tellende deelgemeente Hoogvliet, op 10 januari 1973, was het SWO het bestuursorgaan dat 
regelmatig in overleg trad met het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. 
Hun hoofdrol werd aldus een bijrol binnen het deelgemeentebestel. Bij sommige leden van 
het SWO gaf dat vergif in het bloed en bracht vuisten op de vergadertafel.

Johan Pronk (johan_rotterdam@hot-
mail.com) is een zoon van de in 1985 
overleden Truus Eberling. Hij zit met 
vragen en hoopt op antwoorden van 
lezers. Zijn moeder kreeg eerst te 
maken met deelraadsvoorzitter Hoog-
vliet, PvdA-man Cees Duinkerke en 

 Bloemen voor Truus Eberling bij 
het openen van de weekmarkt op 

het Rijkeplein. Foto’s Johan Pronk   

 Wie herinnert 
zich Truus Eberling   

 Even af en toe een praatje en verkopers vragen hoe ze de nieuwe markt vinden   

 In het kielzog van Truus Eberling wandelen over het nieuwe marktterrein   

Stadsarchief Rotter-
dam vraagt hulp 
Op 14 mei werden in de Laurens-
kerk de slachtoffers van het bom-
bardement van 14 mei 1940 her-
dacht. Onder leiding van predikant 
Harold Schorren lazen kinderen van 
de Bahá’í gemeenschap de namen 
op van elf jonge slachtoffers van 
het bombardement. Voor Stadsar-
chief Rotterdam was dit slechts 
een begin.

Jantje Steenhuis: “Uit onderzoek naar de 
overlijdensakten van 14 mei 1940, hebben 
we een lijst met 450 slachtoffers samenge-
steld. We weten dat het om meer dan 850 
slachtoffers moet gaan, dus deze lijst is niet 
compleet. Daarom roepen we de hulp van 
nabestaanden in. Het zou een mooi eerbetoon 
zijn als Harold volgend jaar alle namen van 
de slachtoffers zou kunnen laten lezen.”

Het onderzoek
In 2012 zijn alle overlijdensakten van 
personen overleden in 1940 ingevoerd en 
gepubliceerd op de website. Uit onderzoek is 
gebleken dat er 450 personen met overlij-
densdatum 14 mei 1940 staan genoteerd. Het 
aantal slachtoffers wordt geschat op meer dan 
850. Dit verschil is te verklaren, omdat veel 
gewonden naar ziekenhuizen in de regio zijn 
gebracht. Als ze daar zijn overleden, werden 
ze in die plaatsen aangegeven. Daarnaast is 
niet altijd vast te stellen wie slachtoffer is ge-
weest van het bombardement en wie niet. De 
laatste aangifte dateert van maart 1942. Mar-
tinus Loos geeft dan het overlijden van zijn 
vrouw (38 jaar) en vijf kinderen (tussen de 15 
en 7 jaar) aan. Martinus, op dat moment 49 
jaar zet zijn handtekening onder alle akten. 
De handtekening op de akte van zijn vrouw, 
Elisabeth van de Oosten, is gevlekt…

Oproep
Om de lijst met slachtoffers compleet te 
maken heeft het stadsarchief de hulp van 
nabestaanden van de slachtoffers van het 
bombardement nodig. Heeft u familieleden 
die bij het bombardement van 14 mei 1940 
zijn overleden? Stuur dan een mail naar 
brandgrens@gmail.com In de mail graag aan-
geven wat de naam/namen en geboortedatum/
geboortedata van uw familielid/-leden is/zijn. 
Alleen met uw hulp kunnen we de lijst met 
slachtoffers van het bombardement compleet 
maken.

Aangifte van overlijden
Sinds 1920 is het gewoonte dat begrafe-
nisondernemers en lijkbezorgers aangifte 
doen bij de Burgerlijke Stand. Maar tijdens 
de eerste maanden van de oorlog zijn het 
juist familieleden die aangifte komen doen: 
vaders, moeders, ooms, man, vrouw, opa, 
schoonfamilie. Soms komen er familieleden 
uit andere plaatsen over om het overlijden 
van volwassen kinderen aan te geven.
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De ster van Bram
Een dezer dagen kreeg ik De Oud-
Rotterdammer van dinsdag 4 mei 
2021 toegezonden, over de razzia’s 
van november 1944. Ik las in dit ver-
haal over de ster van Bram. Mijn broer 
en ik zijn destijds (door verraad?) 
opgepakt, naar de Merwedehaven 
getransporteerd en in een laadruim 
van een rijnaak gesmeten. Daar zag ik 
Bram met een Davidster op zijn jas. 
Wij gaven advies, doe die ster van je 
jas, maar dat weigerde hij en toonde 
zijn dolkmes. In de buurt van Kampen 
liepen we in een lange rij langs het 
IJsselmeer. Naast mij aan de waterkant 
liep Bram. Een Duitser zag de David-
ster, schoot hem neer en schopte hem 
gelijk de IJssel in. Hevig geschrokken 
door het geweerschot. Zulke voorval-
len hoop ik nooit meer mee te maken. 
Als 17-jarige heb ik zeven maanden 
lang een verschrikkelijke tijd meege-
maakt in Duitsland.

Bert de Ruiter
bertnelderuiter@hetnet.nl

Almondestraat
In de jaren veertig/vijftig woonde ik in 
de Almondestraat. Tegenover ons huis 
was een ‘landje’. Links en rechts daar-
van stonden wat lage bedrijfspandjes. 
In de richting van de Hofdijk zat in 
een van die ruimtes een groenteboer. 
Dat landje tegenover ons huis was 
het begin van nog veel meer van die 
open grasvlaktes. Overgebleven na 
het bombardement. Nog jarenlang 
stonden daar twee schoolgebouwen. 
Ook herinner ik mij dat, afgeschermd 
met hoge hekken, het vliegveld Heli-
port daar was. In de verte kon je het 
viaduct zien van het Hofpleinlijntje. Je 
kon zo de open kelders inkijken, die 
er donker en griezelig uitzagen. Daar 
mocht je niet komen, maar op het land 
dat ervoor lag, speelden we regelma-
tig. Ik zat op de kleuterschool op ‘t 
hoekje van de Hofdijk en Noordsingel. 
Een tijdje geleden liep ik voor ’t eerst 

sinds lange tijd in mijn oude buurtje. 
Ik schrok: geen Hofdijk meer. Wel 
grappig dat al die oude huizen van de 
Almondestraat er nog stonden.

Myrna van der Hulst-den Boestert
vanderhulst.denboestert@casema.nl.

De Heij
Hierbij reageer ik op een artikel van 
John van Dommele in De Oud-
Rotterdammer over de Heij. Ons gezin 
kwam in 1953 in Pernis wonen, in een 
van de nieuw gebouwde woningen. Ik 
was toen tien jaar oud. In die tijd, als 
je naar Rotterdam reisde, nam je de 
Heijschendijk langs café De Koning 
en kwam je vervolgens bij het gehucht 
De Heij.
Ook de RET-bus nam deze route. De 
buslijn startte op de Vondelingenplaat, 
deed Hoogvliet aan en via Pernis, 
de Heij, Heijplaat vervolgde de bus 

de route via Rotterdam Zuid, de 
Maastunnel naar de Rochussenstraat. 
Ik meen dat in 1953 de buslijnen nog 
letters hadden. Maar al snel zag je de 
werkzaamheden, de polders werden 
opgehoogd en de Eemshaven werd 
gegraven, de voorbereidingen voor 
de Beneluxtunnel waren getroffen en 
een nieuwe Vondelingenweg werd 
aangelegd. Al snel was het niet meer 
mogelijk over de Heijschendijk te 
gaan. Ik moest als jonge jongen wel 
wennen aan al die snelle veranderin-
gen. Tijdelijk was het daarna nog wel 
mogelijk wandelend of fi etsend het 
pad via het DOTO voetbalveld naar 
Heijplaat te nemen, maar de Heij was 
toen al verdwenen. Na de doorsteek 
van de gegraven haven was deze route 
ook verleden tijd.
Op de Heij bevond zich melkboer 
Rasser. Toen wij in Pernis als nieuwe 
bewoners neerstreken, meldde zich 

melkboer Rasser met de vraag of hij 
de melk voor ons mocht gaan bezor-
gen. Dat gebeurde en dat is gebleven 
zolang mijn ouders er gewoond 
hebben. Trouwens, alle leveranciers 
kwamen toen de goederen bezorgen, 
zoals de groenteboer, de bakker, de 
visboer, veel met een kar of met paard 
en wagen. De schillenboer, met paard 
en wagen, kwam regelmatig. Altijd en 
precies voor onze deur liet het paard 
zijn hoop achter. Mijn moeder pakte 
de schep en deponeerde de paarden-
hoop bij een seringenstruik in onze 
tuin. Die groeide niet best, maar ging 
daarna fl ink bloeien.

Peter Harthoorn
peter@pgharthoorn.demon.nl

Rotterdam Ahoy 1950
Vaak lees ik in de media en dus ook in 
De Oud-Rotterdammer artikelen over 

Rotterdam na de Tweede Wereldoor-
log. En dan gaat het soms over de 
evenementen die plaatsvonden, zoals 
de E55 in 1955. Tot mijn verbazing 
lees of hoor ik nooit iets van een 
ander (in mijn ogen) groot evenement, 
namelijk Rotterdam Ahoy in 1950. Ik 
woonde destijds in Rotterdam. Mijn 
vader werkte als marineman bij de 
onderzeedienst in de Waalhaven. De 
marine had een eigen stand op Ahoy 
die heel veel aandacht trok. Dat was 
een grote watercontainer met ramen 
waarin duikdemonstraties werden 
gegeven. Er was ook een gooche-
laar, Eddy Schuyer, die onder water 
zijn kunsten vertoonde. Maar Ahoy 
was zoveel meer. Oud Rotterdam, 
het eiland van Robinson Crusoë en 
diverse tentoonstellingen over de 
wederopbouw. Ook herinner ik me 
een fi lmzaal waar de fi lm ‘De jongen 
die de Niagara-watervallen stopzette’ 
draaide. Die fi lm heb ik heel vaak 
gezien (wij hadden een vrijkaart voor 
Ahoy). Ik vraag me dus af waarom 
daar nooit iets over geschreven wordt. 
Mijn leeftijd is 82, dus erg veel men-
sen die dit hebben meegemaakt zijn 
er niet meer. Jammer toch? Dat moest 
mij even van het hart.

Mevr. Zevenbergen-Ravesloot
zera@chello.nl

Niet zo verwaand zijn
Vandaag heb ik geleerd dat ik niet zo 
verwaand moet zijn. Na veel oefenen 
was ik er in geslaagd een oude krant te 
vinden. Op internet. Je kunt een datum 
intikken. Ik zocht natuurlijk in De 
Maasbode. De Rotterdamse krant van 
vroeger. Ik vond mijn eigen geboor-
tedatum. Ha, ik vond de voorpagina. 
Maar .. wat een teleurstelling. Er 
stond niet eens met koeienletters dat 
ik geboren was. Ik moet dus niet zo 
verwaand zijn.

Anton de Man
ademan@planet.nl  

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

Eerste ‘Rijnmond vanuit de 
wolken’ voor Gerard Cox

  Het nieuwe luchtfotoboek ‘Rijnmond 
vanuit de wolken’ is uit!
Het boek met foto’s van de in 2001 
overleden fotograaf Bart Hofmeester is 
de opvolger van ‘Rotterdam vanuit de 
wolken’, dat een daverend succes werd. 
Vorige week dinsdag reikten de makers 
van het boek het eerste offi ciële exem-
plaar van dit prachtige nieuwe fotoboek 
uit aan Gerard Cox.
Dat gebeurde op een bijzondere plaats: 
voor de oude ingang van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.
Uitgever Peter Egge en fotograaf, foto-archiefbeheerder Roel Dijkstra en hun mensen hebben monnikenwerk verricht met 
het selecteren van de mooiste foto’s uit tienduizenden exemplaren. Het heeft opnieuw een pareltje opgeleverd dat in vele 
huiskamers zal zorgen voor een feest der herkenning. “Uit de tijd dat geluk nog heel gewoon was”, glimlacht Peter Egge. 
“Vandaar dat het nogal voor de hand lag het eerste exemplaar aan Gerard Cox uit te reiken. Heel leuk dat hij daar meteen 
enthousiast ‘ja’ tegen zei!”
‘Rijnmond vanuit de wolken’ is te koop via ‘t Winkeltje van De Oud-Rotterdammer, via de krant en via de webshop op 
de website www.deoudrotterdammer.nl
Op de foto: v.l.n.r.: Gerard Cox, Roel Dijkstra en Peter Egge

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 



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 1 juni 2021 pagina 19

Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. huis van lichte zeden; 7. roofvogel; 12. vochtmaat van vier ankers; 13. elektronische post; 14. kostuum; 15. int. au-
tokenteken Nederland; 17. bepaalde roklengte; 19. rivier in Nederland; 21. westerlengte (afk.); 22. bergpapegaai; 24. 
koelinstallatie van een auto; 27. vleessoort; 28. zuigcilinder; 30. redactie (afk.); 31. priem; 32. balsport te paard; 33. deel 
van een korenhalm; 35. zuiver gewicht; 37. hertensoort; 38. atletiekschoenen; 41. snijwerktuig; 42. onderdeel van een 
bed; 44. deel van hand; 46. sportief; 47. Griekse schapenkaas; 48. part van een nalatenschap; 49. bakvloeistof; 50. 
plezier; 52. niet erg breed; 54. oude kunstvoorwerpen; 56. de Nederlandse bank (afk.); 58. eiergerecht; 61. eikenschors; 
62. christelijk feest; 64. deel van een gevel; 65. baard aan een pijl; 67. jong dier; 68. scheepsvloer; 70. korte aantekening; 
72. voorzetsel; 73. Russische monnik; 76. gordijnrail; 77. meisjesnaam; 78. schoonheidskoningin; 79. tijdsperiode; 81. 
locoburgemeester (afk.); 82. platte zeevis; 83. persoon van adel; 84. baardje; 86. fijngehakt vlees; 87. wintersportartikel.

Verticaal
1. elektronisch betaalmiddel; 2. deel van een mast; 3. waterkering; 4. Arabische vorst; 5. plaats in Zuid-Holland; 6. hof-
feest; 7. plaats in Overijssel; 8. naaldboom; 9. brandstof; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. opgerolde zure haring; 16. 
jongensnaam; 18. grappenmaker; 20. int. autokenteken Australië; 21. aanlegplaats; 23. Vlaamse uitroep; 25. hetzelfde; 
26. niet goed doorbakken; 27. prostituee; 29. verpakkingsmateriaal; 32. aardolieproduct (peut); 34. koordans; 36. stem-
ming (teneur); 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 39. open ruimte in bebouwde kom; 40. plaats in Friesland; 
42. plaats in Zweden; 43. waarde vriend; 45. karaat (afk.); 46. Arabisch hoofddeksel; 51. gymnastiektoestel; 53. ampère 
(afk.); 54. vertrek van schepen; 55. deel van voet; 56. stoom (wasem); 57. smekend verzoek; 59. hijstoestel; 60. niet hel-
der; 62. tekengerei; 63. keurig (proper); 66. European article number (afk.); 67. verbindingsstuk; 69. Koreaans automerk; 
71. in de grond levend zoogdier; 73. hoofdstad van Letland; 74. Duits automerk; 75. Indisch rijstgerecht; 78. insect; 80. 
borstbeen; 82. Rolls Royce (afk.); 85. krypton (scheik. afk.).

De oplossing van de puzzel van vorige keer ging over de lente en luidde:

Heerlijk als alles groei en bloeit

Veel inzenders hadden het weer goed. Uit alle inzendingen werden vijf prijswinnaars geloot, die ieder een exemplaar 
van het boek ‘Rotterdam Crooswijk in de twintigste eeuw’, geschreven door Tinus en Bep de Does krijgen toegezon-
den. De winnaars zijn: Henk Hulsman, T. Dubbeldam, I. Eksteen, Gerard Smit en I.J. Kole-Schalker.
Voor de nieuwe puzzel hebben we een bijzondere prijs, aangeboden door WiQed en RTM Tours. Zij bieden als prijs 
een informatietour door Rotterdam. Tijdens deze 3 uur durende wandeltour door Rotterdam wordt verteld over de 

geschiedenis van de stad en over de belangrijkste en mooiste ge-
bouwen van Rotterdam. De tour zit verder vol leuke weetjes over 
Rotterdam. Daarnaast geven WiQed en RTM Tours 4 Rotterdam-
se pakketten weg. In dit pakket zit: 1 x een verjaardagskalender, 1 
x Sticker Skyline (25cm), 1 x wandcirkel (20cm) met een mooie 
foto van Rotterdam ter waarde van 44,95 euro.

Wilt u kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw inzending bij 
ons binnen is voor donderdag 11 juni 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.deoudrotter-
dammer.nl
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27 4 31 47 26 68 48

49 11 43 18 79 13 22 58 74 24 86 40

54 5 36 49 66 9 61 38 67 53 6 83 63

Horizontaal  1. huis van lichte zeden; 7. roofvogel; 12. vochtmaat van vier ankers; 13. elektronische post;
14. kostuum; 15. int. autokenteken Nederland; 17. bepaalde roklengte; 19. rivier in Nederland; 21. wester-
lengte (afk.); 22. bergpapegaai; 24. koelinstallatie van een auto; 27. vleessoort; 28. zuigcilinder; 30. redac-
tie (afk.); 31. priem; 32. balsport te paard; 33. deel van een korenhalm; 35. zuiver gewicht; 37. hertensoort;
38. atletiekschoenen; 41. snijwerktuig; 42. onderdeel van een bed; 44. deel van hand; 46. sportief; 47.
Griekse schapenkaas; 48. part van een nalatenschap; 49. bakvloeistof; 50. plezier; 52. niet erg breed; 54.
oude kunstvoorwerpen; 56. de Nederlandse bank (afk.); 58. eiergerecht; 61. eikenschors; 62. christelijk
feest; 64. deel van een gevel; 65. baard aan een pijl; 67. jong dier; 68. scheepsvloer; 70. korte aantekening;
72. voorzetsel; 73. Russische monnik; 76. gordijnrail; 77. meisjesnaam; 78. schoonheidskoningin; 79. tijds-
periode; 81. locoburgemeester (afk.); 82. platte zeevis; 83. persoon van adel; 84. baardje; 86. fijngehakt
vlees; 87. wintersportartikel.

Verticaal  1. elektronisch betaalmiddel; 2. deel van een mast; 3. waterkering; 4. Arabische vorst; 5. plaats
in Zuid-Holland; 6. hoffeest; 7. plaats in Overijssel; 8. naaldboom; 9. brandstof; 10. persoonlijk voornaam-
woord; 11. opgerolde zure haring; 16. jongensnaam; 18. grappenmaker; 20. int. autokenteken Australië; 21.
aanlegplaats; 23. Vlaamse uitroep; 25. hetzelfde; 26. niet goed doorbakken; 27. prostituee; 29. verpak-
kingsmateriaal; 32. aardolieproduct (peut); 34. koordans; 36. stemming (teneur); 37. tentoonstellingsge-
bouw in Amsterdam; 39. open ruimte in bebouwde kom; 40. plaats in Friesland; 42. plaats in Zweden; 43.
waarde vriend; 45. karaat (afk.); 46. Arabisch hoofddeksel; 51. gymnastiektoestel; 53. ampère (afk.); 54.
vertrek van schepen; 55. deel van voet; 56. stoom (wasem); 57. smekend verzoek; 59. hijstoestel; 60. niet
helder; 62. tekengerei; 63. keurig (proper); 66. European article number (afk.); 67. verbindingsstuk; 69.
Koreaans automerk; 71. in de grond levend zoogdier; 73. hoofdstad van Letland; 74. Duits automerk; 75.
Indisch rijstgerecht; 78. insect; 80. borstbeen; 82. Rolls Royce (afk.); 85. krypton (scheik. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Robert Janzen
Ik zoek de heer Robert Janzen. Hij 
moet wonen of heeft gewoond in 
Berkel Rodenrijs. Ik zou graag met 
hem in contact komen via telefoon 
064-1921282.

Jan Kroezen

Boek en foto’s
Wie heeft interesse in het ‘Prenten-
boek van Rotterdam’ van de heren 
Aarse, Hazewinkel en Kossmann uit 
1954? Tevens heb ik een fotomapje 
en losse afbeeldingen van Rotterdam 
van tussen de twee wereldoorlogen. 
Reacties naar: mevr Kooijman Email: 
w.zakelijk@casema.nl

Rob de Tombe
Wij zijn op zoek naar Rob de Tombe. 
Geboren op de Aelbrechtskade Rot-
terdam (10 september ca. 1960). Zoon 
van Bram de Tombe en Anneke Mink.

Leny en Fred Mink
lenyenfred@chello.nl

Rijmpje
Mijn vader had vroeger een spelletje 
dat gedaan werd met een hand met ge-
spreide vingers op tafel. Daar hoorde 
een rijmpje bij, dat ging als volgt:
“Wedden wedden wedden
Om een glaasje bier….
Bij dat -wedden wedden wedden- 

werd de duim drie keer opgetild en bij 
-om een glaasje bier- werd de wijs-
vinger drie keer opgetild. Dat optillen 
van duim en wijsvinger werd herhaald 
op twee vervolgregels van het rijmpje 
die ik helaas niet meer weet. Dan 
begon het -wedden wedden wedden 
om een glaasje bier- opnieuw, ook nu 
weer met de twee vervolgregels die 
ik niet meer weet, maar dan werden 
achtereenvolgens de wijsvinger en de 
middelvinger opgetild. Op die manier 
werden vervolgens alle vingers afge-
werkt, de middelvinger met de ring-
vinger en de ringvinger met de pink, 
de moeilijkste vingers om op te tillen. 
Misschien heeft mijn vader dat spelle-
tje en het rijmpje zelf uitgedacht, dan 
weet niemand natuurlijk hoe de twee 
vervolgregels zijn. Maar misschien 
was het toen (jaren 50?) een (populair) 
spelletje dat meer mensen deden. Dan 
is er misschien ook iemand die nog 
weet hoe het rijmpje verder ging. Ik 
ben er benieuwd naar.

Elma Schreuders – Voorschuur
06-33137477
whoops@kabelfoon.nl

Familie Den Breejen
Ik zoek foto’s van mijn familie, 
P.L.den Breejen. Mijn opa en oma 
hadden in 1926 een kroeg op de 
Zuidhoek, waar mijn vader dat jaar 
geboren is. Mijn opa en oma hebben 

in de Paul Krugerstraat naderhand een 
antiekzaak gehad en later startte mijn 
opa een Rederij in de Maashaven. 
De Pax 1, Pax 2, de Volharding, de 
Pieternel en de Dolfijn waren schepen 
van hem en waren slepers en vracht-
schepen. Misschien dat iemand nog 
foto’s of verhalen heeft en mijn opa en 
oma gekend hebben. Hun laatste adres 
was de Pretorialaan, ze hadden vijf 
kinderen Wim, Truus, Greet, Jan (in 
de oorlog omgekomen) Piet en Rens. 
Ik hoop op goede berichten.

John den Breejen
jfdenbreejen@gmail.com

Cassettebandjes
Voor de liefhebbers heb ik voorbe-
speelde cassettebandjes van o.a. Hei-
no, country, George Baker, operette, 
BZN, De Electronicas, accordeonmu-
ziek, kozakkenkoor James Last, Nana 
Mouskouri en vele anderen. Interesse? 
Bel Joop den Ouden, 06-22932730.

Gert Nales
In De Oud-Rotterdammer van 4 mei 
las ik een artikel over Gert Nales. 
Wat wil het toeval: ik draag dezelfde 
achternaam. Is er misschien iemand 
die nog meer over Gert kan vertellen? 
Bij voorbaat dank!

R.W. Nales
078-7070345

Postkantoor Adrianalaan 
Rotterdam-Schiebroek
Ooit was in de Adrianalaan Rotter-
dam-Schiebroek een postkantoor 
gevestigd, getuige het stempel op een 
postzegel uit 1929. Wie o wie kan 
mij vertellen op welk huisnummer dit 
postkantoor gevestigd was?

Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

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

Wie staan er op de foto?
Als mijn moeder moest worden opgenomen in het ziekenhuis, en dat 
gebeurde regelmatig, werden wij ondergebracht in het Lucia-gesticht aan 
de Heemraadsingel. Mijn zusje Elly haakt haar arm in de arm van de zuster. 
Daarnaast mijn zusje Tinie en boven die twee sta ik. Mijn enige herinne-
ring: ik was zeker geen verwend kind, maar ik gruwde van marmeladejam. 
Toen ik weigerde mijn boterham op te eten, werd ik met bord en al in een 
donkere kast opgesloten. Die kast hing vol met zwarte habijten. Ik zat rustig 
in een hoekje op de grond en heb toen al die velletjes onder aan die rokken 
gesmeerd. Vrij inventief voor een driejarige. Ik moet er nog om lachen, en 
heb er zeker geen nadelige gevolgen van ondervonden. Misschien herkennen 
anderen zich op deze foto. Uit 1944-1945?
Thera Heemskerk (theraheemskerk@ziggo.nl)
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Horizontaal  1. huis van lichte zeden; 7. roofvogel; 12. vochtmaat van vier ankers; 13. elektronische post;
14. kostuum; 15. int. autokenteken Nederland; 17. bepaalde roklengte; 19. rivier in Nederland; 21. wester-
lengte (afk.); 22. bergpapegaai; 24. koelinstallatie van een auto; 27. vleessoort; 28. zuigcilinder; 30. redac-
tie (afk.); 31. priem; 32. balsport te paard; 33. deel van een korenhalm; 35. zuiver gewicht; 37. hertensoort;
38. atletiekschoenen; 41. snijwerktuig; 42. onderdeel van een bed; 44. deel van hand; 46. sportief; 47.
Griekse schapenkaas; 48. part van een nalatenschap; 49. bakvloeistof; 50. plezier; 52. niet erg breed; 54.
oude kunstvoorwerpen; 56. de Nederlandse bank (afk.); 58. eiergerecht; 61. eikenschors; 62. christelijk
feest; 64. deel van een gevel; 65. baard aan een pijl; 67. jong dier; 68. scheepsvloer; 70. korte aantekening;
72. voorzetsel; 73. Russische monnik; 76. gordijnrail; 77. meisjesnaam; 78. schoonheidskoningin; 79. tijds-
periode; 81. locoburgemeester (afk.); 82. platte zeevis; 83. persoon van adel; 84. baardje; 86. fijngehakt
vlees; 87. wintersportartikel.

Verticaal  1. elektronisch betaalmiddel; 2. deel van een mast; 3. waterkering; 4. Arabische vorst; 5. plaats
in Zuid-Holland; 6. hoffeest; 7. plaats in Overijssel; 8. naaldboom; 9. brandstof; 10. persoonlijk voornaam-
woord; 11. opgerolde zure haring; 16. jongensnaam; 18. grappenmaker; 20. int. autokenteken Australië; 21.
aanlegplaats; 23. Vlaamse uitroep; 25. hetzelfde; 26. niet goed doorbakken; 27. prostituee; 29. verpak-
kingsmateriaal; 32. aardolieproduct (peut); 34. koordans; 36. stemming (teneur); 37. tentoonstellingsge-
bouw in Amsterdam; 39. open ruimte in bebouwde kom; 40. plaats in Friesland; 42. plaats in Zweden; 43.
waarde vriend; 45. karaat (afk.); 46. Arabisch hoofddeksel; 51. gymnastiektoestel; 53. ampère (afk.); 54.
vertrek van schepen; 55. deel van voet; 56. stoom (wasem); 57. smekend verzoek; 59. hijstoestel; 60. niet
helder; 62. tekengerei; 63. keurig (proper); 66. European article number (afk.); 67. verbindingsstuk; 69.
Koreaans automerk; 71. in de grond levend zoogdier; 73. hoofdstad van Letland; 74. Duits automerk; 75.
Indisch rijstgerecht; 78. insect; 80. borstbeen; 82. Rolls Royce (afk.); 85. krypton (scheik. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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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 een cultureel centrum, een kerk en 
diverse verenigingen, dat in de jaren ‘60 werd afgebroken. Ook 
aandacht voor o.a. 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.

LET OP: ALLERLAATSTE EXEMPLAREN! NOG ENKELE 
BOEKEN VOORRADIG! BIJNA UITVERKOCHT! KAN 
NOG WORDEN GELEVERD ZOLANG DE VOORRAAD 
STREKT!

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95 € 14,95 € 14,95

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 1 juni 2021

Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
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:  
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