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Alle dagen feest op het Afrikaanderplein
Ons gezin, bestaande uit
vader, moeder, twee jongere
broers William, André en ik
woonden in de Martinus Steijnstraat 88b op de tweede
verdieping in Rotterdam-zuid.
Om de hoek was het badhuis
en tegenover ons was de hbs.
Dus even de hoek om en er
was een grote ruimte om te
spelen: het Afrikaanderplein.
Daar stond ook een mooie
muziektent.
Als klein kind kwam ik al op het
Afrikaanderplein met mijn moeder, in
en vlak na de oorlog. Toen liepen er
nog geiten of bokken. En na de oorlog
werd er gevoetbald in de zomeravondcompetitie met clubs als DEH, FSV
Pretoria, de Musschen enzovoorts.
Ook mijn vader deed mee en er kwamen veel mensen kijken. De Reus van
Rotterdam kwam weleens voorbij. Hij
was nog jong en reed op een ﬁets met
dubbele stang. De poppenkast stond
er ook weleens met Jan Klaassen en
Katrijn en de Dood van Pierlala. Dat
was altijd lachen.
Kermis
Goh, wat was dat leuk, ook in de jaren
vijftig een zestig, als de kermis op het
Afrikaanderplein stond. Het terrein
was dan afgezet met een hek met
rieten matten, zodat je niet naar binnen kon kijken. Alleen tegen betaling
mocht je bij de kassa naar binnen.
Dan konden we kijken naar de
botsautootjes, waar de grote jongens omheen stonden. Naar de hoge
schommelschuitjes, de trektafels waar
je voor een dubbeltje kon meedoen
en eventueel een doos bonbons kon
winnen, de touwtjetrek-kraam met
honderden touwtjes, de achtbaan en de
hijskraantjes waar mijn ome Janus zo
goed in was (hij trok er vaak een horloge uit, dat, gebonden op een borstel,
als prijs te winnen was), de schiettent
natuurlijk, het spookhuis en nog veel
meer, zoals de Dikke Dame, de man
met de slangenhuid en niet te vergeten
de steile wand, met de motoren die
gevaarlijk dicht langs de bovenrand
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van die enorme trommel reden, soms
zelfs met een meisje voorop die uit
het publiek werd gekozen en het
aandurfde.
Ook de bokstent, die mannen uitnodigde een partijtje te boksen tegen
‘kampioenen’ uit vreemde landen, was
spectaculair.
Kop van Jut
De Kop van Jut was eveneens prachtig. Stoere kerels uit de buurt sloegen
met een grote houten hamer op de
‘kop’ en als er drie knallen klonken,
waren ze de ‘bink’! Zelf had ik weinig
of geen geld, doch toen er nog geen
drugs en geen junks waren, was er
soms wel een dronken kerel en ik
weet nog goed dat er dan altijd wat
kinderen achteraan liepen. Soms riep
dan een van die kinderen: “Meneer,
gooi eens een dubbeltje in de lucht!”
en dan wierp hij inderdaad een handje
kleingeld rond en wow…, ik had een
dubbeltje! Daarmee kon ik weer in het
spookhuis.
Als ik ’s avonds na tienen in bed lag,
hoorde ik altijd nog de toeter van de

botsauto’s voor de volgende ronde
en de klappen van de Kop van Jut.
Heerlijk was dat.
Vliegers
In de zomer waren er altijd jongeren
op het ‘Afri’, zoals wij het noemden,
die vliegers oplieten vanaf het veld.
Prachtige, zelfgemaakte vliegers, die
hoog boven de huizen stonden dankzij
de wind en een vliegertouw. Soms
gingen ze ‘sliep’. Dan brak het touw,
want die vliegers trokken behoorlijk
als er een beetje sterke wind stond.
Dan was het hard lopen naar een woning en vragen of je op het dak mocht
om de vlieger te pakken. Soms mocht
dat of pakte de bewoner hem voor je.

En de bootwerkers gooiden soms ﬂink
wat groene bananen overboord, die
bleven drijven. Die jongens namen ze
dan mee naar huis om te laten rijpen.
Als de bananenboot er niet lag en
het was zomer, dan doken de durfals
van de hijskranen de Maashaven
in en hadden de grootste lol. Soms
reden ze met ﬁets en al met een vaart
de kade af, zo de haven in. Ook het
schillenbootje was in die hoek van de
Maashaven. Daar brachten de schillenboeren hun schillen en oud brood
naartoe, waarna deze voedselresten
naar de Zuid Hollandse eilanden gevaren werden als voer voor de varkens,
die daar vetgemest werden voor de
verkoop aan slagerijen.

Fruitella en zo maakten of verpakten.
Sommige vrouwen gooiden dan weleens een paar rolletjes uit het raam.

Treinen
Door de Pretorialaan reden nog treinen
die van de bananenboot kwamen en
naar Duitsland gingen. De bananenboten lagen aangemeerd in de hoek van
de Maashaven, op het Mullerterrein.
Ook daar was heel wat te beleven. Er
lag namelijk een vlotje in de Maashaven vanwaar opgeschoten jongens gingen zwemmen naar de bananenboot.

Rangeerterrein
De waaier was ook een ﬁjne speelplaats voor de jongeren uit de buurt.
Gelegen in Hillesluis, halverwege het
Afrikaanderplein en het Feyenoordstadion was het een rangeerterrein voor
spoorwegwagons. Daar kon je nog
Lees verder op pagina 3
salamanders vinden en lekker op die
wagons klimmen. Daarnaast was een
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‘IJssie kraken’
Op de Putselaan was het perronnetje
van de moordenaar, het stoomtreintje
naar Oostvoorne. Altijd opletten,
want ook de trams van lijn twee en
lijn twaalf reden daar, evenals, in de
namiddag, de grote treinen, die de
werklui van het droogdok in Charlois
en de BPM kwamen afzetten. Soms
blokkeerden de treinen in de late
namiddag het kruispunt van de Pretorialaan naar de Hillevliet. Voorzichtig
liep ik dan op het overloopje van een
wagon naar de andere kant, want daar
was de snoepwinkel van Jamin en het
water van de Hillevliet waar ijs op
lag en kinderen glijbanen maakten en
gingen schaatsen. ‘IJssie kraken’ was
mijn favoriete bezigheid, want schaatsen had ik niet.
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De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland
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tel. 010 - 419 08 72

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937

Eenvoudigen
encompleet
compleetverzorgd
verzorgdvolgens
volgensvaste
vasteconcepten
concepten
Eenvoudig
entarieven
tarievenzonder
zonderextra
extrakosten
kostenachteraf
achteraf
en

Concept Uitvaart

www. callauitvaartzorg.nl

De meest persoonlijke
manier van gedenken

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

- Basis
uitvaart
v.a € 3250,-

- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),
plechtigheid en condoleance (90min)
kosten crematie, aangifte overlijden,
50 consumpties.

24 uur per dag en 7 dagen per week

- Budget
uitvaart € 1495,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

Uitvaart compleet € 4150,-
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PS ONTRUIMINGEN

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft te doen
Uw contactpersoon:

Peter Sla 06 - 47 55 59 07

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

E: psontruimingen@gmail.com

www.psontruimingen.nl

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.925,-

Basis
€ 2.975,Compleet € 4.375,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

24 uur per dag en 7 dagen per week

010 - 24 29 810

Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
www.uwzrotterdam.nl
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Ongeacht waar u verzekerd bent
CU

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

Bel: 010-511 69 15
Ook inboedelopslag en
www.vosverhuizers.nl bezemschoon opleveren

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

De mooiste
wintersfeerreizen
Gewoon perfect geregeld

Wintersfeer in het Zwarte Woud
8-daagse busreis

www.dejongintra.nl/ebend07

Wintersfeer in het Salzkammergut
8-daagse busreis

www.dejongintra.nl/ebvoc03

Wintersfeer in Tirol
8-daagse busreis

€ 399
vanaf p.p.

€ 659
vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/ebtel01

Wintersfeer in Noorwegen
8-daagse busreis

vanaf p.p.

www.dejongintra.nl/eeno307

€ 669
vanaf p.p.

€ 899

Wintersfeer met de Glacier- en Bernina Express
8-daagse bus- en treinreis

www.dejongintra.nl/eech304

www.dejongintra.nl/wintersfeer
Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau
Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, € 2,50 Calamiteitenfonds
en SGR bijdrage van € 5 p.p

vanaf p.p.

€ 989

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
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Alle dagen feest op het Afrikaanderplein
(vervolg van voorpagina)

maal in de week gehouden wordt.

Dat was leuk en dat deden we meestal in de middag voor of na
schooltijd. Met een man of acht tegelijk van het schuine talud op
het ijs springen en met gelijke stappen naar de overkant.

Praatje
Verleden jaar in de coronaspertijd
bleek pas wat een gemis het was
als de markt er niet was. Omdat de
markt niet alleen een plek is om voor
een goede prijs voedingswaren en
dergelijke te kopen, maar tegelijkertijd
ook een plaats waar je oude kennissen
en/of buren ontmoet waar je een leuk
praatje mee kan maken of samen lekker een gebakken visje of een haring
mee kan happen.

Het ijs golfde dan en als het dooide,
hadden we snel schotsen, dan werd
het schotsie lopen, een gevaarlijke
bezigheid. De keren dat ik nat thuis
kwam, waren dan ook niet te tellen;
als smoes zei ik op het laatst dat ik een
kind uit de vliet had getrokken, die er
doorheen gezakt was.

Op de Pretorialaan reden nog treinen (foto: Carel Wervenbos)

In de haven lag onder andere de bananenboot (foto: Carel Wervenbos)

CCtje

Ontmoetingsplaats
Al met al was er genoeg te doen in
“die goeie ouwe tijd” en heb ik een
fijne jeugd gehad op en rond het
Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid,
hoewel ik dat toentertijd niet besefte.
Het Afrikaanderplein is nu nog een
belangrijke ontmoetingsplaats, met
onder andere de markt, die er twee-

Iets goeds zien

Hoe het met u is, weet ik niet, maar ik word altijd ontzettend blij als
ik iemand iets zie doen dat hij goed kan. Het eenvoudigste voorbeeld
is met name mijn slager. Als ik die bezig zie met het uitbenen van een
mooi stuk vlees, dan word ik daar vrolijk van. Trefzeker gaat het vlijmscherpe mes langs het stuk van het varken of rund dat hij hebben wil,
het vet en alles wat hij niet kan gebruiken ervan scheidend, en dat alles
met het gemak van de vakman die het een fluitje van een cent vindt, die
niet eens de indruk wekt dat hij er bij nadenkt, hetgeen overigens best
wel het geval zal zijn.
Als mijn boekhoudster bezig is met haar
computer ben ik verstomd van verbazing.
Terwijl je bezig bent met haar “dit en dat”
te bespreken waar “hier en daar” iets aan
gebeuren moet, zie ik tot mijn stomme
verbazing dat, al pratend “dit en dat” en
“hier en daar” reeds op het beeldscherm
verschijnen en er meteen tot handeling kan
worden over gegaan.
Sport, dat is natuurlijk helemaal heerlijk
om naar te kijken als het goed gebeurt. Als
je Feyenoord lekker ziet pillen, zoals dat de
laatste tijd het geval is, dan is het een genot
voor het oog, en vergeet je een ogenblik
de tweehonderdduizend Euro (E 200.000)
boete die ze reeds nu, het seizoen is nog
niet halverwege, moeten betalen wegens
het wangedrag van hun ‘supporters’ (Een
tussenvraag: wanneer krijgen deze randdebielen door dat ze hun club naar de
ondergang helpen?).

Robert Long was een fan van dat snookerbiljarten. Daar kon hij, die verder totaal
niet in sport geïnteresseerd was, de hele
nacht naar kijken. Daarom kijk ik er ook
wel eens naar en inderdaad, als je ziet met
welk een ogenschijnlijk gemak de echte
sterren de juiste ballen naar de juiste gaten
weten te sturen, dat is hemels om te zien.
Een van die knapen, heet hij niet Ronnie?,
die is zo onwaarschijnlijk goed en al heel
lang, ik heb hem van knulletje tot man zien
worden, hij is al ettelijke malen wereldkampioen volgens mij.
En dat brengt mij bij mijn eigen vak.
De superieure rust die Sinatra had tijdens
zijn concerten was natuurlijk de vrucht van
jarenlang bezig zijn. Zijn loepzuivere zang
in zijn goeie tijd, en de briljante tekstbehandeling waarbij elke lettergreep als een
spijker in een plank op zijn plaats was (Ga

dat eens aan onze heren hiphoppers vertellen). Ze vroegen Franky-boy eens: ”Heeft
u geen zenuwen?“ Waarop hij antwoordde:
“Nee, die heb ik weg laten halen.”
En wat gebeurt mij, in deze donkere tijd
van Corona en herfsttij?
Het was van de week (vorige week), ik zit
niets vermoedend naar de tv te kijken, ik
programmeer niks, ik laat mij door de buis
zelf verrassen (of is het geen buis meer?)
en ik ben getuige van het concert van
Adele, de Britse zangeres. Zelden heb ik
zoiets moois gezien.
Alles eraan was superbe.
Het was in Hollywood, daar ben ik helaas
nooit geweest. Op de achtergrond zag je
de beroemde letters op de berghelling. Het
decor was een soort sterrenwacht, prachtig
uitgelicht, het gebouw zelf was beeldschoon, en daar tegenaan zat het orkest.
Daarvoor stond de zangeres, die op de een
of andere manier beeldschoon is geworden.
Ze droeg een schitterende robe, waarin ze
zich overigens nauwelijks kon bewegen,
maar daar zag je niks van. En zingen dat
het mens deed, ik steeg op tot het plafond!
En hoewel het dus in de open lucht was,
verrekte moeilijk voor de geluidsmensen,

was het geluid voortreffelijk, stem en
orkest in perfecte balans, en alles tot op de
letter te verstaan.
Ik was jaloers. Maar bovenal was ik blij dat
ik zoiets goeds gezien had.
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LIEFDE IN ONGEKENDE VORM VAN KUNST!
PRACHTIGE NIEUWE AANBIEDING

In onze internationaal gerenommeerde kunstgalerie kunt u kunstobjecten en kunstgerelateerde geschenken
aankopen. De galerie ligt op ons mooie landgoed Vidaa met artistieke beeldentuin omringd door prachtige flora
en fauna. Hier kunt u in een serene omgeving wandelen en inspiratie opdoen.
De sfeervolle binnen- en buitenruimtes van ons landgoed lenen zich tevens bij uitstek voor
o.a. bruiloften, vergaderingen en samenkomsten.
Kom bij ons kijken en u heeft een prachtige ochtend/middag om van onze eigentijdse kunstvomen te genieten.
Elk kunstobject/geschenk heeft een eigen achtergrondgedachte van de kunstenaar!
U heeft bij ons ook de mogelijkheid om iets te laten ontwerpen voor elke gelegenheid!
Artihove ligt op slechts 10 minuten rijafstand van Rotterdam.

De liefdesband van ons allen
(art. nr. 019480MSB)
Corry Ammerlaan Van Niekerk
Prijs €875,- excl. btw
Materiaal brons, zilverkleurig-hoogglans gepolijst

Hoeksekade 162, 2661 JL Bergschenhoek
sales@artihove.nl, sales@vidaa.nl
tel. 0105296060

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

WELKOM BIJ CVU

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

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

De moderne uitvaartverzorger die bij u past.
Opgericht in 1933 met het doel om kwalitatieve uitvaarten voor
iedereen in de regio toegankelijk en betaalbaar te maken.

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons op.

woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.
gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.
team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

cvu.nl/welkom
010 – 466 11 00

Neem vrijblijvend contact met ons op

De uitvaart die bij u past.

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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.

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.

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.

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.

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.

Miedema & Zn.

Kamp
60 59
Wiekenweg
3811
3815 AT
KL Amersfoort
033 472 35 77

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

Miedema & Zn.

Kleiweg 127b
135b
3051 GM
Rotterdam
GN Rotterdam
010 21 888 76

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

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.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18

Miedema
Schiedam: & Zn.
010 27 34 727
Amsterdam:
Schiedam:
020 27
24 34
43 727
189
010

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Rotterdams winkelpromenade van allure
Z

ouden er wel reacties komen op deze toch wat algemene Ken je dit
nog-foto, dachten we nog. Nou, reken maar! Het regende reacties op
de raadfoto van de Lijnbaan. Rotterdams eerste autovrije winkelgebied was en is razend populair, zo bleek wel. Zo zeer, dat we niet alleen op deze
pagina, maar ook nog in Tante Post een aantal bijdragen van lezers plaatsen.
Lezen en genieten maar!
Kees van der Sijs: “Natuurlijk ken ik als oudRotterdammer de Lijnbaan. Deze foto is van de
Korte Lijnbaan, genomen vanaf de Karel Doormanstraat/Schouwburgplein. De stadhuistoren
op de achtergrond is goed te zien. Geopend op
vrijdag 9 oktober 1953 was de Lijnbaan direct
een fenomeen, een autovrije winkelpromenade,
gedeeltelijk overdekt, dat was geheel nieuw
in Nederland en zelfs in de wereld. Het zag er
direct al zwart van het volk. Ik zat in die tijd in
militaire dienst en kon alleen in het weekend met
verlof. Met mijn toenmalige vriendin ging ik ‘s
zaterdagsmiddags de stad in en dat betekende
ﬂaneren op de Lijnbaan. Er zaten gerenommeerde winkels, zoals Meddens (mode), Meijer en
Blessing (speelgoed), Scheffer (tearoom/pâtisserie), Van Veen (Oosterse snuisterijen), de Gebr.
Van Breda (wijnen enz.), de fa. Koch (kunsthandel), Lissone-Lindeman (reisbureau) en de cafés
van Rutecks en Glass. Op de Korte Lijnbaan had
je o.a. de boekwinkels van Donner en Hector
& Bazendijk. Al deze bedrijven zijn van de
Lijnbaan verdwenen Op een na! Naar mijn beste
weten is dat de fa. Kerstholt (lederwaren), die na
bijna 70 jaar de tand des tijds aldaar heeft overleefd. En natuurlijk het monumentje met de twee
spelende beertjes, waar iedereen afspreekt als hij
een date heeft. Tot zover mijn herinneringen aan
deze winkelpromenade van allure.”
A.P. Kagchelland: “Dit is de Korte Lijnbaan. Ik
was veertien jaar en werkte bij de ﬁrma Schoonheim. Vijf dagen in de week van 08.00 uur tot

18.00 uur en ‘s zaterdags van 08.00 uur tot 1400
uur achtereen, zonder schafttijd. Op de Lijnbaan
zat een heel dure kantoorboekhandel, de naam
ben ik even kwijt, het was ook 1955. Daar moest
ik wat ophalen en ik reed op de ﬁets over de
Lijnbaan. Ja hoor, oom agent hield mij aan: “Zit
jij nog op school of werk jij al?”, vroeg hij mij.
“Ik werk mijnheer”, zei ik. “Hoeveel verdien
jij dan?” Ik zei: “Vijftien gulden mijnheer.” “O,
daar kan jij geen bekeuring van betalen.” Moest
ik mij zaterdagmiddag op het politiebureau
melden om 14.00 uur. Maar ik werkte tot 14.00
uur. Ik kwam uiteraard te laat, kreeg daarom
ook op mijn kop, maar dat was het ergste niet.
Ik had geen brood bij mij. Mijn maag zat tegen
mijn ruggengraat geplakt van de honger en ging
tekeer als een gek. En omdat ik als laatste gekomen was, mocht ik ook als laatste weg... Die
mooie ouwe tijd, weet je nog wel oudje?
Sarie Los-Beukelman: “Dit is de Korte Lijnbaan.
Gezien vanaf de meubelzaak Arti Domo links;
een prachtige winkel, waar mijn man met heel
veel plezier heeft gewerkt. Hij heeft daar heel
wat moderne meubelen verkocht, onder anderen
aan kennissen die gingen trouwen en deze meubels zeer waardeerden. Het waren vooral jonge
mensen die daar kochten. Ook wijzelf hadden
mooie keuzes daarin. Wij gingen ook trouwen.
Iedereen was enthousiast over de Lijnbaan. En
ik vind het ook altijd gezellig om daar te komen
als ik in de buurt ben. Maar deze foto vind ik
heel mooi. Al die winkelende mensen met de
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Ken je dit nog? Een van de bekendste Rotterdamse bruggen. Maar welke? En welke verhalen kleven er
allemaal aan? Heeft u er wel eens iets bijzonders meegemaakt? Of weet u er iets over te vertellen? Wij
zijn weer zeer benieuwd naar al uw herinneringen, anekdotes en verhalen. Stuur ze ons toe, zodat we ze
kunnen delen met alle lezers. Dat kan door te mailen naar: info@deoudrotterdammer.nl of te schrijven
naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.
deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groter formaat bekijken.

stadhuistoren op de achtergrond is echt een
prachtig Rotterdams plaatje. Ik hoop er zelf ook
weer eens gauw te gaan winkelen. Helaas kan
dat niet meer bij Arti Domo, maar de herinnering
blijft mij altijd bij.”
Ruud Kuipers: “De Lijnbaan is een verkeersvrije
winkelstraat in het centrum van Rotterdam. Op
de foto is de Korte Lijnbaan te zien, die loopt
van de Karel Doormanstraat naar het Stadhuisplein en kruist met de Lijnbaan die van het
Weena (zuid) naar het Binnenwegplein loopt. De
naam Lijnbaan is afkomstig van de touwslagerij
die hier tussen 1667 en 1845 was gelegen. De
Lijnbaan is in 1953 geopend en was de eerste
autovrije winkelpromenade van Nederland en
wordt door velen toch nog gezien als het innovatieve hoogtepunt van de wederopbouw van
Rotterdam.”
Peter den Tek: “We zien hier het smalle stuk
van de Korte Lijnbaan, gezien vanaf de Karel
Doormanstraat. De Lijnbaan is het eerste autovrije winkelcentrum ter wereld met een aparte
leveranciersstraat erachter. Ja, wij Rotterdammers zijn nog wel eens de eerste. Denk alleen
maar aan de cup met de grote oren. De fotograaf
staat al een klein stukje op de Korte Lijnbaan.
Zodoende is net de grote hoekwinkel rechts niet
te zien, waar de vleugels uit De Doelen vandaan
komen en waar de vleugelstemmer in dienst was.
Ook verkochten ze daar top geluidsapparatuur.
Deze zaak was een begrip (Hoe heette die ook
al weer?). Zoals zoveel kleine middenstanders is
ook deze zaak er niet meer en ik ben er welhaast
zeker van dat geen van de middenstanders op de
foto nog bestaat. De foto is genomen in de late
lente/vroege voorjaar. Op het grote gebouw op
de achtergrond heb ik, na mijn werk in de Lijnbaan, 40 jaar gewerkt. Ik ben bij de Gemeente
begonnen bij de plantsoenendienst en heb gewerkt de Lijnbaan. Op de foto zijn de bloembakken en polyester plantenbakken net uitgebloeid
met tulpen, violen en ander vroeg voorjaargoed.
Deze zetten ik en mijn collegae in de herfst in de
grond. Duizenden tulpen, krokussen, narcissen
enzovoorts. Daarna komen de duizenden zomereenjarigen; afrikaantjes, lobelia, geraniums
enzovoorts. Als ze gejat werden, waren we er
snel bij om met reserveplanten de gejatte planten

te vervangen. Deze bollen plantten mijn collegae
al in de herfst, weer met duizenden tegelijk. Het
kan best zo zijn dat we al bezig waren de oude
tulpen te verwijderen. Ik kan mij nog goed herinneren dat we de tulpen met bol en al rooiden
en burgers soms bollen meenamen om ze thuis
op te kuilen. Soms vroegen toeristen of ze wat
bollen mochten hebben. Zoals een dikke Duitse
toerist, die vroeg wat dat waren. Legendarisch
was het antwoord: “Zwiebels. Die vraten we
in de oorlog, toen jullie mijn ﬁets jatten.” De
collega reikte de toerist een grote tulpenbol aan,
na hem eerst keurig schoongemaakt te hebben.
“Hier, fresse sie auf.” “Danke.” En hap… de rest
laat zich raden.
Minsten 45 jaar geleden, maar ik zie het nog
voor mij, reed ik met de Porsche door de Lijnbaan. Kon net. De Gemeente een Porsche? Ja
zeker, een Porsche Junior in rood. Het ding ging
niet harder dan 20 km en de aanhanger kon ongeveer 1 ton laden. We werkten maandagmorgen
al voordat de winkels open gingen in de Lijnbaan. De zaak rechts op de foto was een chique
herenmodezaak. Het toeval wilde dat ik net voor
de deur stond te laden, toen de zaak open ging.
Ik hoor de eigenaar nog zeggen: “Rot op met dat
ding.” Dus ik vraag beleefd: “Doe even de deur
dicht.” Niet dus. Mijn diesel Porsche gestart en
die rookte nogal bij het starten. Zeker als je het
gas iets intrapte. Mooie rookwolken kwamen
er dan uit. En ja, het brandalarm ging af en de
rookwolken uit de Porsche trokken door heel de
chique zaak. Moet je de deur maar dicht doen als
ik er om vraag. Ja toch, niet tan?
Ik herinner mij ook nog dat we onder de luifel
doorreden, vlak voordat de winkels open gingen.
Kwam er een vent zwaaiend aanrennen. Ik keek
om of ik wat geraakt had. Een klap. Gerinkel.
De vent was een glaszetter en moest een nieuwe
spiegelruit plaatsen. Hij had hem even neergezet
tussen de pui en tegen een lantarenpaal en was
de etalage in gegaan. En daar reed ik met de
Porsche dwars door de spiegelruit…
Water geven was ook leuk. “Spuit mij maar nat”,
klonk het dan. Altijd om een bevestiging vragen
is wel zo beleefd. En dan vol de kraan open.
Geweldige tijd.”
Meer reacties over de Lijnbaan leest u op pagina
22 en 23 in de rubriek Tante Post.
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ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



Duidelijke offerte
 Gratis
verhuisdozen
 Geheel
verzekerd
 In- en
uitpakservice
 Demont
age/montage
 Klusse
nservice
 Verhui
sliften verhuur
 Verhui
zingen binnen de gehele EU
 Seniore
n-verhuizingen met
zorg en aandacht

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.



10% korting



ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

Zo gunnen we spullen een
tweede leven.

va. € 1750,- All-In

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

Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

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

In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

Rouwcentrum Alexander

kringloopwarenhuis

Telefoon 010 - 707 15 40
Mobiel 06 - 41 85 79 21

24 uur per dag bereikbaar

Ambachtelijke

Jeroen Salet

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

Al 40 jaar in Rotterdam!

Afvoer van het vuil
Duidelijke prijsopgave
Garantie op al ons werk
Onderhoud al vanaf
€ 30,- per maand

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

Meubelstoffeerderij
Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij



Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis
Gratis halen en bezorgen
Showroom en werkplaats:
Altijd 5 jaar garantie
Bij ons staat
persoonlijk
contact, kwaliteit
en service hoog
in het vaandel!

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Niet kunnen slapen door dove of tintelende handen?

Behandeling Carpaal Tunnel
Syndroom zeer succesvol
Bij het Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland aan de Stationsstraat 1
in Pijnacker is het sinds 2011 mogelijk om het carpaal tunnel syndroom (CTS) effectief te bestrijden. Als één van de weinige praktijken
in Zuid-Holland is er bij onze praktijk een behandelmethode beschikbaar die mensen met een CTS doeltreffend helpt.
Na tien tot twaalf korte behandelingen zijn patiënten dikwijls al
van hun klachten af en veelal
kunnen er zelfs operaties mee
voorkomen worden. Er zijn in
Nederland slechts enkele
praktijken die dit zogeheten
Phystrac-apparaat gebruiken.
Bij de huisarts hoeft geen
verwijzing te worden gehaald
voor een behandeling met het
tractie-apparaat. De behandelingen worden ook in 2021 gewoon
door de zorgverzekeraar vergoed
uit alle aanvullende verzekeringen
voor fysiotherapie. “Nu het
apparaat al 10 jaar in gebruik is,
zijn wij zeer tevreden met de
geboekte resultaten.” Deze blijken
in 80 procent van de gevallen
‘uitstekend’ te zijn, vertelt Mark
van Engelen, één van de zes
aangesloten fysiotherapeuten en
de eigenaar van Carpaal Tunnel
Centrum Zuid-Holland. Recent is

er een derde Phystrac-apparaat
aangeschaft om meer patiënten
van dienst te kunnen zijn. “Dit was
simpelweg noodzakelijk, want de
toestroom is gigantisch. Het feit
dat wij de enige praktijk in
Nederland zijn met 3 Phystrac-apparaten, geeft aan hoe
bijzonder dit is”.
Het carpaal tunnel syndroom is
een aandoening, die doorgaans
wordt veroorzaakt door druk op
de mediaanzenuw. Deze bevindt
zich net boven het polsgewricht.
De carpale tunnel is de naam van
het gebied waar de middenhandsbeenderen, de dwarse
polsgewrichtsband (carpaal
ligament), de mediaanzenuw en
de pezen zich bevinden. Druk op
de mediaanzenuw kan veroorzaakt worden door letsel of
werkzaamheden waarbij frequent
repeterende handelingen worden

verricht, zoals typen, wringen en
forse krachtsuitoefeningen met
de hand. De klachten komen met
name voor bij vrouwen van alle
leeftijden, vooral bij een leeftijd
van 40 jaar of ouder en tijdens of
na zwangerschap.
De belangrijkste symptomen
zijn: nachtelijke pijn,
spierkrachtsverlies, een doof/
tintelend of stijf gevoel in de
hand en in de vingers, onder
meer bij computergebruik,
fietsen en autorijden.
Het Phystrac-apparaat behandelt
het syndroom door mechanische
tractie. Volgens Van Engelen is de
methode ‘goed te verdragen’ en
zijn de resultaten vaak al binnen
3 tot 4 weken merkbaar. Bij de
praktijk is er de beschikking over
voldoende parkeergelegenheid.
De openingstijden zijn ruim en er
is mogelijkheid om ook ’s avonds
en op zaterdag behandeld te
worden. Mocht u last hebben van
deze aandoening dan is een
behandeling met het Phystracapparaat sterk aan te bevelen!

Ingeborg
Beuzel
Phystrac-apparaat,
waarmee
al sinds
2011
Francien Dam
bij bij
hethet
Phystrac-apparaat,
waarmee
al sinds
2011
uitstekende resultaten worden geboekt.

Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland
Stationsstraat 1, 2641 GH, Pijnacker
Tel: 015-3030259
info@fysiotherapie-pijnacker-centrum.nl
www.carpaaltunnelcentrum.nl
Facebook: Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland
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Uit de praktijk
Soms is in een testament iemand tot
executeur benoemd, terwijl dit praktisch
gezien niet handig of zelfs ongewenst
is. Bijvoorbeeld omdat de vriend die
ooit benoemd is tegenwoordig aan de
andere kant van het land woont of 92
jaar is of de relatie met de executeur is
ronduit vijandig door gebeurtenissen in
het verleden. Wat ook de reden is voor
de erfgenamen deze benoemde executeur niet te willen, hij/zij is hoe dan ook
de eerste persoon die in aanmerking
komt om de nalatenschap af te wikkelen. Het testament is immers leidend!
Voor onze klant hebben wij dan als
eerste taak de executeur ervan trachten
te overtuigen dat hij zijn taak beter niet
kan aanvaarden en dat de afwikkeling
bij ons in goede handen is. Krijgt de
benoemde executeur volgens het testament geen loon voor zijn of haar werk,
dan is dat vaak eenvoudig. Bij een forse
beloning ligt dat begrijpelijkerwijs lastiger. Aanvaardt de executeur zijn taak en
maakt hij er vervolgens ‘een potje’ van,
dan kunnen de erfgenamen de rechter
vragen vanwege ‘gewichtige redenen’
een andere executeur te benoemen.
Dit kunnen wij dan vervolgens op ons
nemen. Overweegt u een testament,
denk dan ook goed na over wie u de nalatenschap laat afwikkelen. Heeft u een
executeur nodig of wilt er juist vanaf of
heeft u hulp nodig bij de afwikkeling
van een nalatenschap? Bel of mail met
ons: 010-3130823 of info@akto.nu.
Heeft u een kortere vraag? Kom naar
een van onze erfcoachspreekuren.
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Het belang van afwikkelen
Na het overlijden van onze
vader, tien jaar geleden, is
er eigenlijk niets gebeurd.
Onze moeder is in hetzelfde
huis blijven wonen en kreeg
de bankrekeningen op haar
naam. Naar aanleiding van
een van uw eerdere publicaties zijn we eens aan het
rekenen gegaan, maar wat is
nu precies de vordering die
wij op moeder hebben?
Wat bij u in het gezin gebeurt, is wat
in veel families de praktijk is. De
langstlevende ouder gaat met alles
door en dat is goed zo. De wet zegt
bijna hetzelfde, namelijk: de langstlevende krijgt de beschikking over
de gehele nalatenschap, waarbij de
kinderen een niet-opeisbare vordering
krijgen op de langstlevende partner. In
de praktijk lijkt dit op hetzelfde neer
te komen, maar een belangrijk deel
wordt vaak niet uitgevoerd, namelijk
het vaststellen van de erfdelen van
de kinderen. Al krijgen ze nog niets,
ze erven op dat moment wel. Is de
vordering na het overlijden niet vast-

Door zus onterfd?
Heeft iemand geen partner of kinderen, dan erven de ouders (ieder een
kwart) en de broers en zussen (of
hun afstammelingen) volgens de wet
de erfenis. Overweegt deze persoon
een testament te laten opstellen, dan
is hij of zij vrij aan een ieder zijn of
haar nalatenschap te gunnen. Ouders,
broers of zussen hebben geen recht
op een legitieme portie. Van onterving spreken we in dit geval niet,
maar het kan wel zo voelen.
Bedenktijd
Na het overlijden hoeven erfgenamen
niet direct te beslissen óf en hoe zij
een nalatenschap willen aanvaarden.
Hier staat in de wet namelijk geen
termijn voor opgenomen. De wet
geeft erfgenamen drie maanden recht
van beraad. In die periode moeten
schuldeisers zich stil houden en
kunnen erfgenamen een inventarisatie maken van de verschillende
bezittingen en schulden. Op basis
van die inventarisatie kan dan een
besluit genomen worden over hoe
te aanvaarden. Is er een executeur
in het testament benoemd, dan kan
die met een akte van executele bij de
bankrekeningen en andere informatie

gesteld, dan moet dit alsnog gebeuren.
Zeker voor de erfbelasting is dit van
belang. De vordering verlaagt immers
de nalatenschap van de langstlevende
ouder en daarmee de verschuldigde
erfbelasting. Een dergelijke reconstructie kan knap lastig zijn als er
geen gegevens beschikbaar zijn
over de periode dat de eerste ouder
overleden is.
Voor de vaststelling van de vordering
is de waarde economisch verkeer
van de vermogensbestanddelen ten

opvragen, zoals de hypotheek en verzekeringen. Zonder executeur moeten
erfgenamen, om over bankgegevens
te kunnen beschikken, sneller aan de
slag. Bij langere onduidelijkheid aanvaarden zij het beste beneﬁciair om
niet voor meer schulden aansprakelijk te zijn dan dat er bezittingen zijn.
Reizen met COVID klachten
Heeft u een positieve COVID-test,
dan mag u niet vliegen. Afhankelijk
van de reisvoorwaarden mag u het
ticket annuleren, omboeken of u
krijgt een voucher. Neem, zodra u de
testuitslag heeft, meteen contact op
met de luchtvaartmaatschappij. Hoe
dichter op vertrekdatum hoe minder
omboekmogelijkheden er zijn, waardoor de kans toeneemt dat u uw geld
kwijt bent. Heeft u een annuleringsof reisverzekering, neem dan met de
verzekeringsmaatschappij contact op
over een mogelijke vergoeding.

tijde van het overlijden van belang;
oftewel: de waarde die u er in het
beste geval voor kunt krijgen. Dat
betekent: de banksaldi van de dag
van overlijden, de waarde economisch verkeer van de woning en de
werkelijke waarde van de inboedel en
de auto bijvoorbeeld. Daar mogen dan
de schulden (zoals de hypotheek of
belastingschuld) weer vanaf getrokken worden.
Bij het vaststellen van (de waarde
van) de nalatenschap/erfdelen moet

Nalaten in het buitenland
Woont u in een ander EU-land of
heeft u bezit in een ander EU-land
dan kunt u meestal met een testament
over uw nalatenschap beschikken
volgens het erfrecht van het land
waarvan u de nationaliteit heeft
of waar u uw hoofdverblijf heeft.
Daarvoor moet u wel een testament
maken waarin u de rechtskeuze vast
laat leggen. Woont u in Nederland en
heeft u een tweede woning in Spanje
dan kunt u bepalen dat de woning
volgens het Nederlandse erfrecht
vererft. Voorkom bij verschuldigde
erfbelasting een dubbele hefﬁng.
Extra vrijstelling
Vanwege COVID is de jaarlijkse vrijstelling schenkbelasting voor zowel
kinderen als alle anderen in 2021 met
€ 1.000 extra verhoogd. Waarschijnlijk tot 2022. Wilt u er nog gebruik
maken, wacht dan niet te lang.

bovendien rekening worden gehouden
met de vorm van het huwelijk. Bij
een huwelijk in gemeenschap van
goederen bestaat de nalatenschap uit
de helft van alle bezittingen en schulden. Is het huwelijk met huwelijkse
voorwaarden aangegaan, dan moet
onderzocht welke bestanddelen van
de overledene zijn.
Is er weinig tot niets bekend, maar is
er wel aangifte erfbelasting gedaan na
het overlijden van vader, vraag dan
bij de dienst nabestaanden van de Belastingdienst de aangifte erfbelasting
op. Deze aangiftes worden 75 jaar
bewaard en kunnen een goed beeld
geven van de bestanddelen van de
nalatenschap van de eerst-overleden
ouder. Maar let op, voor de aangifte
erfbelasting wordt bijvoorbeeld voor
de woning de WOZ-waarde opgegeven; deze kan (sterk) afwijken van
de economische waarde. Achteraf de
waarde van een nalatenschap vaststellen, is best lastig. Beter doet u dit zo
snel mogelijk na het overlijden. Alle
informatie is dan nog voorhanden.
Komt u er niet uit, neem dan eens met
ons contact op; wij helpen u graag
verder. Bedenk dat met iedere € 1.000
minder vermogen in de nalatenschap
van de langstlevende ouder u tenminste € 100 bespaart.

Goedkoper met de trein De
goedkope dagtickets die bij het
Kruidvat of de AH te koop waren,
zijn er bijna niet meer. Toch kunt u
nog goedkoper met de trein. De NS
verkoopt op haar site www.ns.nl
‘dagjes uit’ voor een lager bedrag
(inclusief kofﬁe of lunch) dan een
normaal retour. Bent u weer een
stuk goedkoper uit. Met een abonnement op de nieuwsbrief van de
NS bent u steeds op de hoogte van
de mogelijkheden.
Opgepast met vermogen
Het maximaal toegestaan vermogen voor de huurtoeslag in 2022
bedraagt € 30.846. Het betreft
alle vermogensbestanddelen; dus
uw spaargeld en het saldo van de
betaalrekening op 1 januari. Ligt
uw vermogen rond € 30.846 per
persoon, doe dan voor het einde
van het jaar nog enkele uitgaven,
want een euro teveel betekent in
het geheel geen huurtoeslag.

Nog maar een paar op voorraad.
Handige kleine eetkamertafel Gustavo
We ruimen ons Gustavo programma
opvan € 1.620,- voor € 998,Nu
Deze eetkamertafel heeft twee klapbladen waardoor u hem in een
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Neem
de advertentie mee en we bezorgen hem bij u thuis voor € 995,handomdraai kan verlengen naar 180 cm. 90(180) x 90 x 80 cm.
(bxdxh).
Nog maar een paar op voorraad.

Kunstgebitten Rotterdam
INBRENG
Handige kleine eetkamertafel
Gustavo
Kom
langs
of€kijk
op starstijlmeubelen.nl
Nu
van
€
1.620,voor
998,GEVRAAGD
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

We ruimen ons Gustavo programma op
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Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

Opnieuw & Co Rotterdam, Koperstraat 31

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl
WWW.OPNIEUWENCO.NL

Kom langs of kijk op starstijlmeubelen.nl

Schoonheid in Gedenktekens

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

�� �es�� ��

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00

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

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Tel.: 010-4194010

www.uvvw.nl
email:
Laan van Meerdervoort 174info@uvvw.nl
2517 BH Den Haag

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

EN
EN ONTR
UIMEN
S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

070 - 360 76 76 info@bruckel.nl www.bruckel.nl

Laan van Meerdervoort 174 2517 BH Den Haag

S E RV I C E

Diverse modellen NIEUW op voorraad met stuurbekrach�ging en airco.
U kunt dit verantwoord bij ons ervaren!
Voor u uitgelicht: De Ligier JS60 pack premium scherp geprijsd: €17.495,-S E RV I C E

R E C L A M E A DV I E S B U R E AU

070 - 360 76 76 info@bruckel.nl www.bruckel.nl

En volop tweedehands Microcar Ligier Aixam in onze ruime showroom.
F U L L

voort 174 2517 BH Den Haag

R E C L A M E A DV I E S B U R E AU

070 - 360 76 76 info@bruckel.nl www.bruckel.nl

F U L L

Laan van Meerdervoort 174 2517 BH Den Haag

VERHUIZ

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

F U L L

l Reclame BV

ook
zaterdag
geopend!

Houd afstand
070 - 360 76 76 info@bruckel.nl www.bruckel.nl
Vermijd drukte
Reis veilig

S E RV I C E

Brommobiel.nl
F U L L

S E RV I C E

Koop/lease een brommobiel!

Ligier JS60 DCi Ul�mate

Compleet spor�ef, stuurbekrach�ging en aircondi�oning

R E C L A M E A DV I E S B U R E AU

Microcar-Ligier dealer
Al
vertrouwde
R E C L A M E A D V I E 20
S B Ujaar
R E A hèt
U
adres voor u en uw brommobiel
Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk
Bellen: 0180-661551
www.brommobiel.nl
www.brommobielrotterdam.nl
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Humor was belangrijk voor de huisbaas
S

Stapels papieren guldens en rijksdaalders lagen elke
maandag en dinsdag op onze keukentafel te lonken
naar mijn onschuldige jonge jongensogen. Wij zijn
rijk, dacht ik in mijn naïeve onschuld. Maar dat was verre van
de waarheid, we hadden juist niet veel. Mijn vader werkte als
‘Huisbaas’ voor een kantoor in Blijdorp. Elke maandag en dinsdag fietste hij door Rotterdam en Schiedam om de huurpenningen te incasseren bij de huisvrouwen. Inderdaad: de huisvrouwen. De mannen werkten buiten de deur.
vader en echtgenoot van mijn moeder
kende. Hier was hij een man van
De oorlog had veel vernietigd en dat
aanzien en thuis. Nou ja, ook dat is
moesten zij allemaal weer opbouwen
een ander verhaal.
en herstellen. De vrouwen bleven
Wij waren in al onze eenvoud toch
thuis en werkten daar ook! Veel
ook een huishouden mét telefoon.
harder dan de vrouwen van deze tijd,
Want ook het aanhoren van klachten
waarin bijna elke vrouw een baan
van huurders hoorde bij zijn taken.
buitenshuis heeft en de kinderen in
“Huisbaas, de wc is verstopt!”
de BSO worden gestald. Maandag
“Ik zal morgen iemand sturen om ‘m
wasdag; dinsdag boodschappen en
te gaan zoeken…”
het huis aan kant. Woensdag strijken
Tja, humor is heel belangrijk, anders
en de traploper uitkloppen (na tien
zou je horendol worden van alle dinuur?). Donderdag weer iets anders
en vrijdags werden de deurbellen en
gen die op je afkomen in die positie.
brievenbussen gepoetst en de stoep
“Huisbaas, ik denk dat we ratten
geboend.
hebben…”
‘Zozo, hebben jullie daar dan wel
Ik herinner me nog het kolenhok
voldoende eten voor in huis?”
op onze zolder, dat we deelden met
Veel later besefte ik pas waar mijn
onze benedenburen, ‘tante’ Sjaan
waanzinnige gevoel voor humor
en ‘ome’ Bart. Hij deed in bloemen
vandaan is gekomen!
en zij in positief bemoeien met mijn
Maar het bleef niet bij lachen, want
opvoeding. Mijn moeder had andere
hij regelde wel dat de zaken opgelost
hobby’s (maar dat is een héél ander
werden. De timmerman (zijn broer),
verhaal).
de metselaar (zijn broer), de schilder
(zijn broer), de stukadoor (zijn broer),
de elektricien (niet zijn broer) werden
Kopje koffie
ingeschakeld en zorgden dat de narigTijdens de schoolvakanties mocht
ik soms met vader mee, achterop
heden snel werden opgelost.
de fiets. Ik zie nog de straten voor
me die we aandeden: de Hooidrift,
Tuigje
Van Heusdenstraat, de Millinxstraat,
We woonden in de Hennewierstraat,
Beijerlandselaan. Ook zie ik nog de
ik weet het nog, nummer 48. Het
huisvrouwen, vaak getooid met een
grensde aan het huis om de hoek in
doek om het hoofd en een stofdoek of
de Oostervantstraat, waar mijn opa
dweil in de hand.
woonde met zijn inmiddels derde
“Kopje koffie huisbaas?” Ik hoor het
vrouw en koekoeksjong. Doordat ons
hen gewoon nu nog zeggen. En af en
huis vlakbij de hoek lag, hadden we
toe knikte mijn vader en stapte bingeen achteruit. Alleen op de wc was
een raampje dat uitkeek op de achternen, om zich aan de keukentafel neer
te zetten en op zijn gemak lekker een
liggende Henegouwerlaan. Voor mij
kopje van dat bruine vocht tot zich
alleen te bereiken door op de houten
te nemen, vaak tegelijk met een vers
wc-bril te gaan staan.
opgestoken Miss Blanche sigaret. Dat
kon en mocht allemaal nog, gewoon
Tegenover onze huis stond het
in huis roken! Ik kreeg dan een
‘Armenhuis’ (later Oude Mannenhuis
glaasje Ranja, en rookte mee…
genoemd, weer later BejaardenMijn vader wist ook wel bij wie hij
huis, weer later Tehuis voor Ouden
wél en bij wie hij níet de aangeboden
van Dagen en daarna gesloopt om
consumptie kon accepteren, want
plaats te maken voor het zwem- en
sommige huishoudens blonken niet
cultureel-centrum Oostervant) met
uit in hygiëne. Als hij met mij door
daarvoor een tuin die omringd was
een straat wandelde – met de geldtas
door een hek. Aan dat hek werd ik
om zijn nek, met daarin de opgehaalals kleuter soms met een tuigje vastde penningen, en zijn stempels om de
gebonden, gezeten in een door mijn
huurkaarten mee af te stempelen na
moeder gebreid jurkje. Of het kwam
betaling – vertelde hij mij in vertroudoor mijn blonde krullenkop, of
medelijden met mijn gevangenschap,
wen weleens over de wantoestanden
ik kreeg soms van een oude opa uit
die hij hier en daar aantrof.
het tehuis een centje in mijn handjes
gedrukt. Maar eerlijk gezegd weet ik
Humor
dit alleen nog maar uit overlevering.
Ik was geïntrigeerd door het hele
spel; want dat was het. Mijn vader
Hoewel we niet veel te besteden
speelde een rol. Hij was een heel
hadden, had ik het waarschijnlijk toch
ander mens dan de man die ik als

In de derde klas van de Oranje Nassauschool bij meneer Verhoeff

beter dan menig ander kind in deze
naoorlogse armoedetijd. Ik had namelijk geen broertjes of zusjes en was
dus door deze status gedoemd een
verwend jong te zijn. Enig kind zijn
wekte voornamelijk jaloezie op. Maar
ik besefte dat niet. Mijn leven ging
voort als in een droom. De door mijn
moeder gebreide truien, pullovers
en onderhemden (de zogenaamde
‘wolletjes’, die de winterse koude
minder onaangenaam moesten maken
op het magere kinderlijfje) vond ik
afschuwelijk, maar de vriendjes en
schoolkameraadjes wierpen blikken
van na-ijver mijn kant uit.
Roos
Op het Henegouwerplein stond de
hbs en daar, op de treden van de
ingang, speelde ik Toneeltje voor de
kinderen uit de buurt. Het gek-doen
zat er blijkbaar al vroeg in. Met
maskers van Ollie B. Bommel en
kornuiten, geknipt uit de moderne
Corn-Flakes-pakken, deed ik van
alles om de kinderen te amuseren.
Blijkbaar vonden ze het leuk, want
over publiek had ik nooit te klagen.
Ook thuis amuseerde ik me met het
spelen van poppenkast, weliswaar
zonder publiek, maar daar had ik
geen moeite mee. Als enig kind moet
je toch jezelf kunnen bezighouden.
Ook lezen deed ik al snel, met de
boeken die we leenden in de bibliotheek aan het Tiendplein.
Samen met mijn vriendje Hans Kok,
wiens ouders, broer en zus op de
Henegouwerlaan woonden, plukte
ik een roos uit het plantsoen bij de
Graaf Florisstraat. Hans was vijf en
ik vier jaar oud. We werden opgepakt
door een agent, die ons met de fiets
aan de hand opbracht naar het bureau
aan de Oostervantstraat. ‘Tante’
Sjaan zag het circus voorbijtrekken
en schreeuwde naar boven: “Gré,
ze neme Wijnandje mee naar ‘t

plisieburo!”
Mijn moeder, die weinig moederlijk
was, maar graag mannelijke aandacht
zocht, snelde de trap af en slaagde
erin mij binnen enkele minuten vrij
te krijgen en mee naar huis te nemen.
Daar belde ze Hans’ moeder op om
te vertellen wat er aan de hand was,
maar die vond dat haar zoon wel straf
verdiende, dus liet ze hem een paar
uur zitten. Ach, wat een rare tijd was
dat. Daar moet je nu om komen. Ik
word wel eens verdrietig als ik zie
hoe nu iedere jongere maar denkt
dat de wereld alleen en helemaal van
hen is.
De Oranje Nassauschool – met den
Bijbel – aan de Velsenluststraat
zorgde zes jaren lang voor een zekere geborgenheid. Pesten of gepest
worden zal er zeker wel geweest zijn,
maar ik nam aan beide niet deel. Ik
leefde dromerig voort en had eerder
aandacht voor de vogeltjes die wél
vrij buiten mochten zijn. Ook gymnastiekles was aan mij niet besteed;
ik kon nog niet eens mezelf aan de
touwen omhoog hijsen en bij voetballen werd ik altijd als laatste gekozen,
omdat-het-moest…
Briefje
Eén incident herinner ik me nog
goed. Ik was een jaar of acht en zat
in de derde klas bij meester Verhoeff.
Een de van de brutalen in de klas
gooide een briefje op mijn tafel en
ik gooide het door, zonder erop te
kijken. Het kwam op de tafel van
Evelien, een meisje met pikzwart
haar en dito ogen en een bolle toet.
Ze stak haar vinger op en toen de
meester vroeg wat er loos was, zei ze
met een hoogrode kleur op haar bolle
gezicht: “Meester, Wijnand heeft dit
naar mij gegooid!”
Ze moest het briefje naar voren brengen en keek bij terugkeer naar haar

plaats triomfantelijk mijn richting uit.
Het resultaat was dat ik naar voren
moest komen, gebukt moest gaan
staan en tien klappen met de meterlange liniaal op mijn kort gebroekte
kont kreeg. Daarna werd ik tot een
uur na schooltijd opgesloten in het
kaartenhok. Ik had geen benul van
wat er op het briefje stond, maar daar
kwam ik achter nadat mijn moeder
op school was moeten komen om te
horen dat er op dat briefje precies datgene stond dat de belangrijkste hobby
van mijn moeder verwoordde…
110-Morgen
Toen ik elf jaar was, in de winter
van 1957, verhuisden we naar de
110-Morgen en kreeg ik een eigen
kamer. We hadden een douche, een
veranda en veel meer vrijheid. Mijn
vader haalde nog steeds de huren op.
De fiets was inmiddels omgeruild
voor een Solex en die weer voor een
Berini M21.
Onder in het portiek, waar wij op
de eerste etage woonden, was een
kelderruimte met kolenhok en een gezamenlijke kelder waar fietsen van de
zes bewoners werden gestald. Vanuit
die woning in Hillegersberg – de bewoners van die deelgemeente wilden
liever dat 110-Morgen bij Schiebroek
hoorde, want ‘Het Tweede Crooswijk’ zoals deze wijk al snel genoemd
werd, hoorde natuurlijk niet bij het
deftige Hillegersberg – reed ik op
mijn pas verworven tweedehands
fiets naar de zes kilometer verderop
gelegen school. Die fiets was gekocht
bij ‘oom’ Jan, een aangetrouwde
neef van mijn moeder, die op de
Streksingel een fietsenstalling en -reparatiewerkplaats runde voor de firma
Sonneveld, die een fietsenwinkel op
de Bergse Dorpsstraat exploiteerde.
Na de lagere school werd het de ulo
aan de Paltroklaan. Daar zou ik in
vier jaar tijd twee klassen volmaken.
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DE GOUDEN INRUILWEKEN

HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

DE GOUDEN INRUILWEKEN!

Voor de lekkerste frieten !!
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ACTIE!
€ 26,- PER GRAM 14 KARA

5 kilo

1000 KLOKKEN

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Voor
de lekkerste frieten !!
EN BAROMETERS
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nieuw sieraad of horloge (of voor een cadeaucheque). Of, kies voor een unieke
Tijd voo r iets nieuws? Ruil u w oud goud in voo r flinke kor ting op een p rachtig

occasion. De goudprijs is gestegen en wij geven daarom € 26,- per gram voor
nieuw sieraad of horloge (of voor een cadeaucheque). Of, kies voor een unieke
14 karaat goud*. Breng en verzilver uw goud, in al onze filialen**.

Agria’s
OP VOORRAAD
5 kilo

€ 4,98

Bel 0180-820244

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

occasion. De goudprijs is gestegen en wij geven daarom € 27,- per gram voor
14 karaat
goud*.
Breng en verzilver uw goud, in **U
al onze
filialen**.
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18 jaa r oud en kun t zich legi time
*Afhankelijk van de dagkoers
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Nette Nederlandse man 70+
geboren in Rotterdam zoekt

Een leuke alleenstaande dame

** U bent minimaal 18 jaar oud en kunt zich legitimeren

*Afhankelijk van de dagkoers voor goud

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

HET AARD
PAKHUIS
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OUD GOUD ACTIATEGO! UD*.

€ 4,98

Liefst in IJsselmonde of in buitengebieden,
bijvoorbeeld Rhoon, Poortugaal Barendrecht,
Ridderkerk.
Bij interesse reageer of stel vragen en wellicht
dat we iets voor elkaar kunnen betekenen.
E-mailadres oudesnor46@outlook.com
Telefoon 06-51818668

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
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LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22
(0180) 66 14 90
SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
(0182)382651

1 op de 3
vrouwen krijgt
dementie
stopdementie.nu

RIKKOERT.NL

WWW.ROBE
RTDENHA
AG.NL
G.NL
WWW.ROBE
RTDENHA
AG.NL
G.N

Fitform 574 sta-op relaxfauteuil
 inclusief elektrische sta-op en
relax/kantelverstelling;

“Bezoek onze showroom
en laat u uitgebreid
persoonlijk adviseren.”
!
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 3 motoren voor onafhankelijke
bediening;
 leverbaar in diverse bekledingsoorten en kleuren.

4-wiel scootmobiel Mercurius
Zeer comfortabele scootmobiel:


digitaal scherm met kilometerteller;



zeer wendbaar;



gebruikersgewicht: t/m 150 kg;



zeer goede vering.
Snelheid: 15 km/u
Actieradius: ca. 45 km


Rollator Server
Stijlvolle lichtgewicht rollator

Nu:
€ 339,=



eenvoudig in te klappen;

Schinkelse Baan 6



speciaal gevormde handgrepen;

2908 LE Capelle a/d IJssel



betrouwbare en licht te bedienen remmen;

T: 010 - 76 00 122



zeer wendbaar met kleine draaicirkel;

E: info@welzijnswarenhuis.nl



stabiel en comfortabel.

www.welzijnswarenhuis.nl

Oud-

Bel 0
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De lange arm van tuberculose
I

Goedkoop en De Geus (foto: www.rotterdamstanktransport.nl)

Transport
Ik werkte vroeger in de
transportsector. Daarom denk
ik nog vaak terug aan transportbedrijven van grote naam,
die er niet meer zijn. Ik noem
onder andere Roubos in Waddinxveen, de Wetram in Rotterdam (een van mijn eerste
opdrachtgevers) en Jawico in
Pijnacker, een toonaangevende
tankwagentransporteur. Maar
de meest aansprekende voor
mij was Goedkoop en De Geus,
met als eigenaar Piet Vat en
als tweede man de heer Jansen, waarvan de voornaam mij
is ontschoten.
Goedkoop en De Geus had prachtig
rijdend en getrokken materiaal. Bekend
waren de trailers met daarop een tiental
minicontainers die crimplene (kledingstof) vervoerden.
Restaurant
Piet Vat was gehuwd met de Belgische
Trees, die vanuit België over een enorm
pak transportvergunningen beschikte.
Toen wij wat groter werden in de
transportsector, bezocht ik geregeld het
befaamde restaurant Le Coq d’Or, waar
ook Piet Vat en echtgenote regelmatig
lunchten of dineerden. Meestal verbleef
ik er uit zakelijk oogpunt, maar ook wel
eens met mijn echtgenote.
Panty
Halverwege de jaren zestig was bij de
dames de panty in zwang gekomen en
mijn vrouw droeg er bij het bezoek aan
het restaurant ook een. En omdat wij (of
ik) al kennis hadden gemaakt met het
echtpaar, zei zij tegen mijn vrouw: “Oh,
je draagt ook een kousenbroek.”
Nou, wij nuchtere Hollanders hadden
daar natuurlijk nooit van gehoord.
Het trieste in de hele transportsector is
dat grote zelfstandige bedrijven werden
overgenomen door multinationals. Er
wordt dan niet meer met hart voor de
zaak gewerkt. Ook Jawico en Goedkoop
en De Geus werden slachtoffer. Deze
bedrijven zijn er al enkele decennia
niet meer. In mijn gedachten blijf ik
evenwel grote waardering houden voor
deze bedrijven uit het verleden.

Ik keek op mijn
horloge. Hoogste
tijd om uit bed te
gaan. Vandaag
niet naar de Kweekschool
aan de Binnenrotte, maar
keuren voor de militaire
dienst. Ik geloof ergens aan
de Heemraadsingel. Het was
12 januari 1961. Mijn vader,
die ook zat te ontbijten
voor hij naar zijn werk ging
bij scheepswerf de RDM,
wenste me het beste.
Buiten stapte ik in het aardedonker
de vrieskou in. Snel naar de bushalte.
Ik haastte me over het trottoir, tot me
ineens opviel dat het buiten stonk en
de straat naast me leek te bewegen.
Toen ik beter keek, zag ik alles
onder de straatlantaarns glimmen
en een vieze blubberstroom zachtjes
voorbijglijden. Wat was dat nou?
Met mijn schoenpunt peurde ik er
in. Waar kwam het vandaan? Zover
ik nu keek, zag ik alleen maar een
glimmende vlakte. Ook bij mijn
bushalte. Daar kon ik duidelijk niet
opstappen. Er was vast een grote
waterleidingbuis gesprongen! Zou
de bus wel rijden? Verdorie, ik moest
gaan keuren en daar moest ik op tijd
zijn! Dat vond ik belangrijker dan
deze vreemde moddervlakte. Ik rende
naar de volgende halte en tot mijn
verbazing zag ik daar op tijd de grote
koplampen van lijn 35, de RET-bus,
de hoek omkomen. Hijgend stapte
ik in. De chauffeur ontving me met
de woorden: “O, je hoeft mij niks te
zeggen. Ik heb moeite genoeg moeten
doen om dat rotdorp van jullie te bereiken. Verderop stond alles blank. Ik
heb me een rotje gezocht. Eind april
verwacht ik hiervoor een lintje.” Hij
grijnsde breed naar me. De andere
passagiers hoorden met verbazing dit
gesprekje aan, begrepen er niets van.
Maar al rijdend riep de chauffeur wat
er loos was.
Via een kruip-door-sluip-doorroute
wist hij in het donker de Waalhavenweg te bereiken en reed verder zijn

Op Heijplaat stonden de straten blank na een dijkdoorbraak

normale route, via de Grondherendijk
op Charlois en de Maastunnel naar
de Rochussenstraat in het centrum.
Zodoende kwam ik gewoon op tijd
bij de Heemraadsingel.
Onderzoek door een arts, later nog
allerlei testen. Het was een ochtend
van bekeken en beklopt worden, vragen beantwoorden en vooral steeds...
lang wachten. Aan het slot nog een
gesprek met een majoor.
Gapend gat
Eind van de middag met de bus terug
naar huis. Eenmaal bij de ingang
van ons dorp keek ik mijn ogen uit.
Auto’s van een reinigingsbedrijf
stonden op de onmogelijkste plekken, werknemers waren overal aan
het scheppen en anderen liepen her
en der water te spuiten. Nu, bij daglicht, kon je duidelijk zien wat er die
nacht gebeurd was. Een dijkje van
een onlangs opgespoten groot terrein,
vlakbij Heijplaat, was doorgebroken.
Het gapende gat van zo’n meter of
tien was goed te zien. De spoorrails die daar liep was nog grotendeels onder de blubber verborgen.
Enkele dagen daarna interviewde
een verslaggever van de Havenloods
onze overbuurvrouw. Zij was vooral
boos omdat al de goudvissen uit

Jan Dammes
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

Bij de keuring voor militaire dienst kreeg je ook een prik

haar vijver dood waren. Het hele
ding was volgestroomd met stinkend
havenslib.
Voorgoed ongeschikt
19 Januari 1961 viel een briefje van
de Burgerlijke Stand en Militaire
Zaken van de gemeente Rotterdam
op de mat. “Daar zul je het hebben,
Arie”, zei m’n moeder. Rits, rits. Snel
openmaken. Mijn ogen vlogen over
de regels. Voorgoed ongeschikt, was
getekend: Majoor Nix. Verbijsterd
keek ik naar die woorden. Hoe kon
dat nou? Niet dat ik zat te springen
om in dienst te gaan, maar dit... Ik
voetbalde, speelde competitie in de
Rotterdamse afdeling van de tafeltennisbond. Deze uitslag vond ik onbegrijpelijk, letterlijk helemaal niks.
Met kleine lettertjes stond er nog dat
je desgewenst verdere inlichtingen
bij je huisarts kon verkrijgen.
Boezembarakken
Ik naar onze huisarts. Dokter Ringeling keek me over zijn bril ernstig
aan. “U hebt in uw kinderjaren aan
tuberculose geleden.” De dokter
sprak altijd plechtig. “Defensie wil
niet het risico nemen dat u dat in
uw diensttijd terugkrijgt, want dan
draait zij voor de kosten op.” Mijn

gedachten tolden en gingen terug
naar die tijd.
In 1952 bleek onze juf, in klas 3, op
de Christelijke Lagere School aan de
Letostraat, open tuberculose te hebben. Ongemerkt was de halve klas
besmet geraakt. Dertien kinderen
moesten ruim anderhalf jaar gaan
kuren. Acht meisjes en vijf jongens
en daar was ik er één van. Om te
zorgen dat onze ouders niet helemaal
naar sanatoria in Harderwijk of
Scheveningen moesten reizen om
ons nog eens te zien, zorgde de RDM
ervoor – want daar werkten al onze
vaders – dat wij met zijn allen in de
Boezembarakken in Crooswijk werden opgenomen. Een reistijd voor de
bezoekende ouders die goed te overzien was. Van de uithoek Heijplaat
naar Rotterdam-Noord. Gewoonlijk
lagen er alleen volwassenen in de
Boezembarakken, maar in dit geval
werd een uitzondering gemaakt.
Afgewezen
Voor mij heeft die ziekte later geen
invloed gehad op mijn beroepskeuze,
hooguit mijn teleurstelling van ‘volledig ongeschikt’, maar voor een
vriend van me, die toen ook TBC
had, wèl. Hij werd afgewezen voor
de opleiding tot radiotelegrafist op
de grote handelsvaart. Later nog
een keer voor de Zeevaartschool
Rotterdam. En waarom? Als er röntgenfoto’s van hem genomen werden,
bleken er nog steeds kleine littekens
op zijn longen te zitten. Van een
ziekte uit 1952!
We spreken tegenwoordig vaak over
de lange arm van bepaalde landen
op economisch of religieus gebied
in Nederland. Nou, dat kun je ook
van de ziekte TBC zeggen: na ruim
tien jaar had die een grote invloed
op bepaalde beroepskeuzes. Of dat
nu nog geldt, durf ik niet te zeggen.
Toen zeker wel!
Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl
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Vermeld uw evenement
in deze ladder!
Bel: 0180-820244
Kerst met Joke Bruijs

Joke Bruijs zingt vrijdag 17 december
in Theater Het Kruispunt in Barendrecht een verzameling stukken van
haar cd ‘When Christmas is near’. U
hoort oude kersthits als Jingle Bells,
Have yourself a merry little Christmas
en Santa Claus is coming to town,
maar ook verrassende liedjes die niet
zo bekend zijn als: Christmas is for
Children, Christmas day en het eigen
kerstlied van Joke en Frits: When
Christmas is near (zie ook elders op
deze pagina’s).

Zaterdagen 4 en 11 december
Rijbewijskeuringen Oogarts CBR bij De Hesse Optiek & Oogzorg
Snel terecht voor de CBR-oogartskeuring voor verlengen
van uw rijbewijs? Keuringsdagen oogarts 4 december en
11 december. Kosten: € 85. Keuringslocatie: De Hesse
Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam.
Naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren. Zorgdomein. Coronamaatregelen. Op afspraak: 010-2361939 (di
t/m za).

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 Optiek & Oogzorg werken
wij volgens de RIVM-richtlijnen (COVID-19) en kunt u wekelijks terecht voor de CBR-oogartskeuring. Met ons team van specialisten en onze kennis van de CBR-eisen helpen wij u graag. Bel
direct voor een afspraak: 010-2361939 (di t/m za). Keuringslocatie: De Hesse Optiek & Oogzorg.
P.Buckplaats 31, 3069 BZ Rotterdam. Direct naast metrohalte Hesseplaats. Gratis parkeren.
Digitaal indienen via Zorgdomein. info@dehesse.nl – www.dehesse.nl

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Goud, zilver en militaria

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

Vrijdag 17 december
Kerst met Joke Bruijs in Het Kruispunt

Joke Bruijs zingt een verzameling stukken van haar cd ‘When Christmas is near’ in Theater Het Kruispunt
aan de Middenbaan 111 in Barendrecht. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: € 19,50/€ 18,00. Reserveren: www.
theaterhetkruispunt.nl of 0180-615958.

Vrijdag 17 december
Music for Christmas

Vrijdag 17 december geeft KCOV Halleluja twee kerstconcerten (i.v.m. coronaregels zonder pauze), te weten om 16.30 uur en om 19.30 uur in de Hillegondakerk, Kerkstraat 43 in Hillegersberg. Gezongen worden
Fantasia on Christmas Carols van Vaughan Williams, stukken uit de Messiah en christmas carols. Entree
12,50 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kerk. Een coronatoegangsbewijs is vereist.

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

Die oude sieraden in de la, zijn die nog
wat waard? Een open inloopdag. Voor een
gratis en 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

Kunst en curiosa

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

Werk van Corry Ammerlaan-van Niekerk in Artihove

Corry Ammerlaan – van Niekerk is artistiek directeur van Artihove te Bergschenhoek. Zij heeft
al vele sculpturen en grote kunstobjecten in opdracht vervaardigd. Grote organisaties tonen
hiermee het vertrouwen in het feit dat kunst, ondernemingsleven en de samenleving tot een uitstekende combinatie kunnen leiden. “Mijn werk kenmerkt zich door een dynamische touch. Bijna
altijd speelt de mens in alle facetten een centrale rol. Het innerlijk van de mens; de interactie
tussen mensen bepalen de uitstraling van mijn uitingen. Steeds krijgen de ontwerpen een diepere
gedachte als gevoelsmatigheid met zich mee, waardoor ik mijn eigen(zinnige) weg blijf bepalen.”
Te zien en te koop in Artihove. (Zie ook elders op deze pagina.)

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein

Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst
en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO,
Energieweg 7 in IJsselstein. Ook in deze coronatijd gewoon geopend. Kom langs en wie weet blijkt u de
eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.

Iedere dag van de week
Artihove biedt eigentijdse kunst

Kom kijken bij Artihove in Bergschenhoek en u heeft een
prachtige ochtend/middag om van onze eigentijdse kunstvomen te genieten. Elk kunstobject/geschenk heeft een
eigen achtergrondgedachte van de kunstenaar! U heeft
ook de mogelijkheid om iets te laten ontwerpen voor elke
gelegenheid. Artihove ligt op slechts 10 minuten rijafstand
van Rotterdam. U maakt uw dag tot een mooie en waardevolle dag met een bezoek aan het Landgoed van Artihove/
Vidaa! www.artihove.nl www.vidaa.nl Hoeksekade 162,
2661JL Bergschenhoek (tel. 010-5296060).
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‘Mijn eerste zoen kreeg ik van m’n buurjongen’

P

Paula van den Heuvel-van Breugel is nu 83 jaar en
woont in Oss. Maar ze groeide op in Rotterdam en
heeft warme herinneringen aan de Maasstad. Ze vertelt erover in dit verhaal.

Ik ben geboren op 26 december 1937
in de Bergpolderstraat 8b in Rotterdam. Ik heb een eenvoudige, maar leuke jeugd gehad. In de straat deden we
aan knikkeren, steltlopen, balspelen en
puttenlopen. Ook mocht ik bij Blauw
een step huren voor een kwartje per
uur. Het was in de buurt van de Dr. De
Visserstraat. Daar ben ik tussen 1960
en 1962 naartoe verhuisd. Geweldig
vond ik dat.
Mijn zus Magda belde net op. “Vergeet er niet in te zetten dat we met een
schep naar het Vroesenpark liepen om
in de zandbak te spelen”, zei ze.

meisje van links. Het meisje naast me
had een echte Hollandse korte naam.
Jammer dat ik die nu ben vergeten. Ik
heb het heel lang geweten…
We hadden ook een kamplied. Dat
ging zo:
“Dat is pas eens ﬁjn kamperen in het
kamp van Gilzerij
Denk niet meer aan werken, leren in
het kamp van Gilzerij
Fluit en zing er maar op los
Stoort toch niemand in het bos,
enzovoorts.
Ik zong dit later dikwijls met mijn
kleinkinderen in het bos, hier vlakbij.

Op kamp
Toen ik elf jaar was, mocht ik een
week op kamp naar Gilze Rijen. Ik
vond het heel bijzonder en heb enorm
genoten. Ik heb een meisje, ik meen
Nelly Dankers, veel getroost. Ze had
heimwee en moest veel huilen. Het
is het meisje op de onderste rij, derde
van rechts.

Verliefd
Toen ik dertien was, werd ik verliefd
op mijn buurjongen, Leon Adrianens.
Hij woonde op de tweede etage, ik
op de derde. Ik heb mijn eerste zoen
van hem gekregen. Het was heel
onschuldig, maar maakte diepe indruk
op me. Hij had een zusje Miria. Mijn
hele leven heb ik op 8 december, zijn
verjaardag, aan hem gedacht.
Mijn man vond het wel leuk. Als
hij nog leeft, zou Leon nu 86 zijn.
Vreemd, van andere vriendjes weet ik

Ik ben nu 83 en zie die meisjes op de
foto nog levendig voor me. Ik sta op
de foto op de tweede rij, het derde

De groepsfoto uit Gilze-Rijen, 1948. Paula staat op de tweede rij, derde van links

amper hun naam nog.
Thuiskomen
Ik ben in 1962 getrouwd met Willi van
den Heuvel. Mijn man kreeg toentertijd een baan in Oss in Brabant. Daar
verhuisden we naartoe. De meeste
mensen zijn hier erg hartelijk en
gastvrij. Ik heb twee kinderen en drie
kleinkinderen.
We gingen nog geregeld naar Rotterdam. En het voelde iedere keer weer
echt als thuiskomen. Ik heb gewerkt
bij Bervoets en Bertels in Rotterdam

en op de administratie bij de IPC (Total) in Schiedam. In mijn dagboeken
lees ik namen van veel mensen. Suus,
Lien, Fien, Len, Wil, Trudy, Ali, Loeki
enzovoorts. Mijn vriendin Jo Koenen
ben ik helaas helemaal kwijtgeraakt.
Met Joke Bruinsma had ik afgesproken een reünie te houden. Maar ja,
hoe gaat dat. Je krijgt kinderen en het
dagelijks leven slokt je op.
Op Instagram zag ik dat Bep Wijntjes
overleden was. Veel te jong. Zij was
mijn collega bij de IPC. Mijn man is
vier jaar geleden overleden. Hij heeft

drie jaar in een ziekenhuisbed in onze
woonkamer gelegen. Het was zwaar.
Stiekem hoop ik dat er iemand op dit
verhaal reageert.
Paula van den Heuvel
paulavandenheuvel@icloud.com

Paula van den
Heuvel-van
Breugel nu

Rijnmond
vanuit de wolken
IJsselmonde, met links scheepswerf Piet Smit en in de verte Sportdorp, met richting Kerkedijk het Zomerlandkerkje. Rechts de Van Mellefabriek aan de
Olympiaweg en stadion Feijenoord. In 1950 startte de Van Mellefabriek. De Scheepswerf van Piet Smit op deze plek stamt uit 1893. Architect J. van Schaik
ontwierp een complex met ketelmakerij, gieterij, kantoorgebouw, een woonhuis plus twee blokken woningen. De werf was in de jaren zestig goed voor zo’n
1200 arbeidsplaatsen en maakte later deel uit van scheepsbouwconcern Rijn-Schelde-Verolme. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

De Rotterdamse fotograaf Bart
Hofmeester was beroemd vanwege
zijn luchtfoto’s. Op vliegveld Zestienhoven steeg hij regelmatig op
om foto’s van Rotterdam en omstreken te maken. Uit honderdduizenden negatieven werd al eerder
een fraai fotoboek samengesteld,
‘Rotterdam vanuit de wolken’,
dat al een derde druk toe is. Nu is
er een waardig opvolger, die nog
een stap verder gaat: ‘Rijnmond
vanuit de wolken’. Met niet alleen
luchtfoto’s van Rotterdam van
vroeger, maar ook van omringende
gemeenten als Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Ridderkerk,
Barendrecht, Hoogvliet, Spijkenisse, Capelle- en Krimpen aan
den IJssel. De Oud-Rotterdammer
publiceert in samenwerking met
Watermerk BV foto’s uit het boek.
Telkens met de vraag of u als lezer
nog iets kunt toevoegen aan het
fotobijschrift. Een herinnering, een
anekdote of wetenswaardigheid.

www.barthofmeester.nl
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Aixam, Ligier en Microcar. De nieuwste modellen
staan voor u klaar in onze vernieuwde showroom.
Direct uit voorraad leverbaar. Maak nu een proefrit!

45

U mag een brommobiel
besturen met het AM-rijbewijs (brommerrijbewijs)

Voor alle Ligier, Microcar en Aixam rijders
Bij inlevering van deze bon

3 jaar lang
Gratis haal en breng service
bij uw jaarlijkse onderhoudsbeurt

Al meer dan
grip in
20 jaar een be
n omstreken!
e
d
n
a
ll
o
-H
id
u
Z
•
•
•
•

Dealer van de drie grootste merken
Geheel vernieuwde showroom
Grootste en breedste assortiment brommobielen
1x per jaar gratis haal- en brengservice
(icm jaarlijks onderhoud)
• Klantenbeoordeling van 9,4

Vollebregt brommobielen - Edisonlaan 30, Bleiswijk - ligierstore.nl
info@vollebregtbrommobiel.nl - 010 521 92 18

Al 53 jaar vakmanschap op het gebied
van meubel stoffering
15% KORTING bij het aantonen van deze advertentie
Wij zijn gespecialiseerd in:
•

Het lijmen en zetten van uw stoelen of
meubelen

•

Brand en Waterschade

•

Verkleuring – fineren en politoeren

•

Het met de hand invlechten van uw rieten en
biezen stoelen

•

Houtworm behandeling

•

Logen en Stralen van meubels

•

Restauratie van Schilderijen en klokken

Vanwege onze thuisservice alleen
op afspraak.

Meer informatie via:

010 - 307 06 86 of www.frederikstoffering.nl
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Mijmerend over de ‘Golden sixties’
Ik staar naar de prominente hoofdletters – ISLAM – op de ramen van mijn voormalige lagere school,
De Wilgenhoek in Rotterdam-Schiebroek, gebouwd in 1960. Sinds het schooljaar 2020/2021 is dit
een nieuwe islamitische basisschool in Rotterdam: Isra.
Zie ik het nu goed? Ik ga terug in
de tijd. Achter dat raam, nog zónder
die letters, zit een blond meisje met
een staartje in de klas. Ze houdt van
taal en niet van rekenen. Ze dróómt.
Ze wil dolgraag ballerina worden
(niet gelukt) en de hele wereld zien
(aardig gelukt). Dat meisje ben ik.
Waar dromen de huidige leerlingen nu
eigenlijk van?
Kinderlokker
Mijn gedachten gaan al snel met me
op de loop, naar de jaren ’60, de golden sixties. Het is bijna een eindeloze
stroom. Ik herinner mij… vooral
het touwtje dat doordeweeks áltijd
uit de brievenbus van mijn ouders
hing. En onze vriendjes en vriendinnetjes (van mijn broertje en mijzelf).
Ze waren altijd welkom om bij ons
thuis te komen spelen. We aten chips
en dronken Cola. We liepen lopend
(!) naar school. Die éne klasgenoot
vonden we ‘een watje’ (want hij werd
door zijn moeder gehaald en gebracht
met de auto). Aan pesten, brrrrr, deden
we niet. We haalden wél kattenkwaad
uit. We waren niet bang, vielen uit
bomen, of van houten stelten (wie

kent ze nog?). We speelden sowieso
veel buiten. Knikkeren, en elastieken
was ‘hot’. En we leerden net zo snel
zwemmen, schaatsen, en fietsen als
lopen. We moesten uitkijken voor ‘de
kinderlokker’ die rondwaarde rondom
school, want zo iemand ‘deed rare dingen’. Wat precies, wisten we niet.
Swiebertje
Mijn vader lunchte altijd gezellig
thuis. Hij was niet altijd op tijd voor
het avondeten. ’s Avonds studeerde
hij, hielp ons geregeld met huiswerk,
of verbouwde eigenhandig ons huis.
Hetgeen mijn moeder regelmatig tot
wanhoop dreef, die maandenlange
rommel in huis. Want mijn vader
kluste naast zijn fulltime-plus-job. En
‘Mijn man is klusser’ bestond toen
nog niet. Burn-out, was een woord
dat niemand kende. Onze bakelieten
telefoon werd áltijd opgenomen.
Van mobiele telefoons, iWatches, en
‘track en trace’ hadden we nog nooit
gehoord. We draaiden onze lp’s grijs,
luisterden naar de radio, of keken
naar de eerste zwart-wit tv. Hielden
van programma’s zoals ‘Swiebertje’
en ‘Ja zuster, nee zuster’. We genoten

jaarlijks van heerlijke buitenlandse vakanties in Europa met het hele gezin.
Bijzonder in die tijd. We gingen op
vakantie met onze beige Volkswagen
Kever. Ik hoor nog mijn moeder gillen
tijdens de inhaalmanoeuvres van mijn
vader. Onze auto reed echter nooit
harder dan pakweg 90 kilometer. Maar
we kwamen overal. We reden met zijn
viertjes door bijna heel Europa. Mijn
broertje zat vaak in de ‘achterbak’.
Soms gingen we met het vliegtuig, dat
niet vol zat met passagiers. Mijn liefde
voor reizen was geboren. Als ik ‘groot
was’, zou ik alle andere werelddelen
gaan bezoeken. Zo gezegd, zo (later)
gedaan.
Sigaretten
Bij ons thuis werden áltijd sigaretten
gerookt. Ongezond? Niemand was eigenlijk ziek. Sowieso, waren kinderen
bijna nooit (ernstig) ziek. Een griepje,
of een snotneus, meer was het niet.
Kinderen hadden geen overgewicht,
iedereen was slank en normaal van
postuur. Volop gerookt werd er ook tijdens verjaardagsfeestjes. De sigaretten
stonden standaard op tafel, gebroederlijk naast de blokjes kaas en worst,

De gevoelige plaat
Onbekend fotografisch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

R

Basisschool De Wilgenhoek heet nu Isra.

en de eerste ‘hippe’ Franse kazen met
toastjes. Plus de sherry, de advocaatjes
met slagroom, het oeroude jenevertje,
of een biertje.
IJsbloemen
De ijsbloemen stonden thuis bij vorst
steevast op de ruiten, ondanks de centrale verwarming. De winters waren
superkoud, waardoor we veel schaatsten met het hele gezin of vriendjes,
op bevroren sloten en vaarten. Er was
koek én zopie én (soms) muziek. Op
zondagen genoten we met zijn viertjes

van gezellige uitjes naar bijvoorbeeld
Blijdorp, aten de lekkerste poffertjes
bij Bongers, of gingen op familiebezoek. We voelden ons veilig en vrij
in die ‘golden sixties’. Het leven was
aangenaam, overzichtelijk, onbezorgd,
en…’
Pardoes klopt iemand op mijn
schouder en haalt mij terug naar de
tegenwoordige tijd.
Marja Boedart
marja.boedart@gmail.com

otterdam heeft een rijke historie en die is uiteraard onuitputtelijk. Iedere dag
opnieuw wordt het verleden aangevuld met tal van kleine feiten. Via beeld en tekst

voegen zij iets toe aan onze gemeenschappelijke (contemporaine) geschiedenis.
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

Du Lion d’Or
“Joris, hoe kom je toch aan
al die zeldzame foto’s?” Deze
vraag wordt mij regelmatig
gesteld. Vroeger antwoordde
ik steevast: “Hoe komt een
kat aan vlooien?” Maar met
dat cliché ben ik gestopt.”
Ik was in de jaren tachtig van het type
dat op de redactievloer van Het Vrije
Volk fotoprints uit prullenbakken
viste. Heus waar. Als redacteur kreeg
ik altijd veel foto’s toegespeeld en van
archiefmedewerkers vaak ‘overbodig’
materiaal. De verschillende fotografen die voor HVV werkten, leverden
dagelijks vele prints. Slechts een klein
deel daarvan kwam uiteindelijk in de
krant. Enfin, de foto van café Du Lion
d’Or is afkomstig van Karl Kämper uit
Gorinchem. Zijn vader was van 1949
tot 1966 de uitbater van dat keurige
café aan de Bergweg, hoek Bergsingel. De avondfoto – begin jaren vijftig
in opdracht gemaakt – is bijzonder
sfeervol. Het ouderwetse ANWB-bord
(Overschie 4,1 km) valt op, alsook
de strakke neonbelettering, die is
afgestemd op de stijl van de gevel. Op

deze plek hebben gedurende driekwart
eeuw diverse cafés gefloreerd. Het is
zonde en jammer, maar thans zetelt
er in het pand een ondefinieerbaar
bezorgpaleis in Oosters voedsel. De

scootertjes rijden af en aan. De aftakeling van nette Rotterdamse cafés duurt
immer voort. Het is niet anders.
Het spreekt vanzelf dat ik de historie
van Du Lion d’Or heb geboekstaafd.

Een uitgebreide beschrijving vindt u in
Rotterdamse Cafés Deel 3. Het is niet
onbelangrijk ‘landmarks’ uit het verleden vast te leggen. Het dure papier
van de boeken is chloorvrij. Dat geeft

hoop en hoop doet leven. Wellicht
worden de vijf caféboeken anno 2050
nog een enkele keer in het stadsarchief
of de gemeentebibliotheek doorgebladerd en misschien zelfs wel gelezen.
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Boekje ‘Hongerwinter’ brengt
herinnneringen boven
Op 8 mei van dit jaar verscheen
het boekje ‘Annies barre tocht in
de Hongerwinter’, dat veel pennen
en toetsenborden in beweging
gebracht. Het boekverhaal gaat
over de barre voedseltocht van
de Charloise schoonzussen Annie
en Rini van der Meulen naar het
oosten van Nederland.
Eén van de reacties erop komt van Lies
Ridderikhoff uit het plaatsje Heerde op de
Veluwe. Haar vader – Leendert Ridderikhoff – was van halverwege de jaren dertig
tot en met 1947 agent/politiek rechercheur
bij het politiekorps van Rotterdam.
Verrader
Leen Ridderikhoff werd in 1915 in Amsterdam geboren en begon zijn politieloopbaan
op het Haagseveer bij de Rotterdamse
politie. Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd de vader van Lies actief bij
het verzet. Ridderikhoff werd verraden door
spion Anton van der Waals – ook aangeduid
als de grootste Nederlandse verrader in
dienst van de Duitse Sicherheitsdienst.
De politieman heeft na zijn verraad vier jaar
in Oranienburg in Oost-Duitsland gezeten
en kwam met een oorlogstrauma terug in
Rotterdam. In 1977 overleed hij op 61-jarige leeftijd.
Zijn vrouw, Mies Ridderikhoff-Van de Sande, geboren in Amsterdam in 1917, was in
de hongerwinter een aantal keren op de ﬁets
van Rotterdam naar Drenthe gegaan om
eten te halen. Ze ervoer ongeveer dezelfde
ellende als Annie en Rini in het boek.
Razzia
Mies Ridderhoff is met broer, zus en ouders
in 1966 vanuit Rotterdam naar Heerde
verhuisd. Haar schoonvader, de in 1912 in
Rotterdam geboren Johan van Boven, is
bij de beruchte razzia van november 1944
in Rotterdam-Hillegersberg opgepakt en
in Oost-Nederland te werk gesteld door de
Duitsers. Hij is goed uit de oorlog gekomen
en is 101 jaar geworden.
‘Annies barre voedseltocht in de Hongerwinter’ is samengesteld door DOR-medewerker Rein Wolters. Er is nog een tiental
stuks te koop – 14,95 euro – bij Sjaan
Horeweg: 010-4154419. Verhalen over de
Hongerwinter zijn welkom via reinwol@
outlook.com
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Sneeuw in de
winter van 1963
bezorgde melkboer
Jan Liefbroer en zijn
knecht Kees van Boven
wekenlang problemen bij het
verrijden van de melkkar. Foto’s
Kees van Boven

Douchen bij
de melkboer
“Mijn werk als hulpje van de melkboer begon in 1959, toen ik 11 jaar was”, mailt Kees van
Boven (keesvanboven48@gmail.com). “Moeder vroeg op een zaterdagmorgen of ik een fles
melk bij Jan de Melkboer wilde halen. Jan vroeg of ik wilde komen helpen, want hij had pas
in de middag een hulpje. Na die morgen kreeg ik vijf gulden van Jan, dat eigenlijk het loon
voor de hele dag was volgens afspraak. De week daarop, mijn eerste hele zaterdag dat ik
Jan hielp, regende het de bekende pijpenstelen. ‘s Avonds vroeg Jan of ik het nog zag zitten
de week daarna hem weer te komen helpen.”

naar voren. Natuurlijk heet ik Kees
en geen Piet, maar zij deed samen
met mij dat liedje over Piet en ik
werd daarna door iedereen Piet
genoemd. Ik had recent nog contact
met Conny en ze herinnerde zich
de leuke anekdote nog.”

“Ik was gedoopt door die regen en
dertien jaar ben ik door weer en wind
met hem opgetrokken, tot twee weken
voor mijn trouwdag in 1972. In de
begintijd werkte ik alleen op zaterdag
van 07.00 tot 20.00 uur, maar al
snel kwam daar de hele week na
schooltijd bij, voor het melkbussen
boenen en opbergen, ﬂessen sorteren en wagen bijvullen. Daarna
naar huis om te eten en hup aan het
huiswerk voor de lts en later de uts,
nu Middelbare Technische School.
Op donderdagavond ging ik met
Jan mee naar zijn huis en gezin in
Capelle aan den IJssel om daar te
eten en te douchen.”

“Ik had een goeie band met tante
Sjaan, Jan en Gré Bijl en al die
honderden mensen die ik in mijn
melkboertijd heb meegemaakt”,
vervolgt Kees. “Door al die jaren
plezierig met die mensen om te
gaan en vaak lief en leed te delen,
word je behoorlijk gevormd voor
de rest van je leven. Jan Liefbroer
is dit jaar zijn lieve vrouw Gré
Liefbroer-Enzlin verloren. Hij heeft
heel veel moeite met het verlies en
ook met zijn beginnende vorm van
dementie. Hij woont trouwens nog
steeds op dezelfde ﬂat waar ik 55
jaar geleden ging douchen.”

“Ons ouderlijk huis aan de Jan
Willem Frisostraat 19a had tot
2010 (toen vader in een verzorgingstehuis werd opgenomen)
geen douche, geen cv, geen warm
water, geen isolatie en nog steeds
enkel glas. Overigens net als in de
tv-serie ‘Toen was geluk nog heel
gewoon’.”
Plezierbootjes
“In de zomermaanden ventten wij
onderweg naar Capelle ook nog
aan de Kralingseplas bij plezierbootjes, die daar voor een aantal
weken aangemeerd lagen. Wanneer

Melkboer Siem Bijl met zijn vrouw Sjaan en haar zus Co

wij melk of andere producten
tekort kwamen, reden wij naar het
melkdepot van de Combinatie in
de Bloklandstraat. Onze wijk in
het Kleiwegkwartier liep van de
Juliana van Stolberglaan vanaf de
Straatweg tot aan het Bergpolderplein en de Jan Willem Frisostraat.
Wij hadden er de hele zaterdag
letterlijk en ﬁguurlijk onze handen
vol aan.”
“In de zeer strenge winter van 1963
lagen er wekenlang bergen sneeuw.
De kranen van de melkbus met de
losse melk en de halve- en hele litermaat waarmee wij tapten, waren
steeds bevroren. Soms klaagden
klanten dat ze minder melk in hun

pannetje hadden. Melk in ﬂessen
bevroor ook en drukte de dop wel
3 tot 5 cm omhoog. Met een mesje
sneden we het melkcilindertje
weg om de dop weer op de ﬂes te
krijgen. Ook klapte er soms een ﬂes
Exota limonade en was het de troep
en glasscherven opruimen.’’
Zangeres
“Wij beleefden met de melkorganisatie en leveranciers een groot
feestprogramma in De Doelen.
Toen Conny Vink een liedje over
Piet wilde zingen, vroeg zij of
iemand in de zaal Piet heette en of
die op het podium wilde komen.
Oom Siem Bijl, een leuke baas,
wees naar mij en Conny riep mij

Smerige problemen
“Oom Siem Bijl woonde in de
Juliana van Stolberglaan en had
drie melkboerknechten in dienst.
Willem Baks bediende met paard
en wagen de Bergsingelbuurt. Wim
Visser ging dagelijks op pad met de
Goliath, een driewielerauto, naar
het Liskwartier. Zijn derde knecht
was Jan Liefbroer die met ‘ijzeren
hond’ in het Kleiwegkwartier bezorgde. Ook tijdens mijn militaire
dienstplicht van september 1968 tot
december 1969 hielp ik zoveel mogelijk. Mevrouw Sjaan Bijl (voor
mij tante Sjaan), zorgde tussen de
middag voor zalige verse broodjes
met kaas en dikke plakken ham.”
Honden- en paardenstront stelden
knecht Kees soms voor behoorlijk
smerige problemen. Zoals die keer
dat hij met zijn armen vol zuivel
bij een klant in de Juliana van
Stolberglaan de trap opliep om de
bestelling op de overloop te zetten.
Maar toen hij weer naar beneden
liep, zag hij dat de keurig gestoffeerde trap met hondenpoep was
besmeurd.
Reacties: reinwol@outlook.com

Leen Ridderikhof

Kees van Boven onderweg naar de klant die twee flesjes Nutricia koffiemelk bestelde
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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.

Onze oproepjes nu oo

k bij

Radio Rijnmond

Winkelwagenmunten
Ik spaar winkelwagenmunten. Wie
kan mij daar aan helpen? Portokosten
worden vergoed. Bel even als u iets
wilt sturen.

luister live
iedere vrijdag om
11.20 uur in het progra
mma
Dwars door Rijnmond

H. van Iersel
0572-358084

Verhalen van vroeger over
sneeuw en ijs
Voor één van onze januarinummers zijn
wij op zoek naar verhalen van lezers over
winters met sneeuw en ijs in Rotterdam
van vroeger. Wie herinnert zich nog de
schaatstochten, sneeuwballengevechten,
ijspegels aan de dakgoot en ijsbloemen
op de ramen? U kunt vast iets leuks
schrijven over een bijzondere gebeurtenis
of gek voorval. Schrijf ons! Dan delen we
u verhaal met alle lezers. Een foto erbij is
natuurlijk nog leuker! Schrijf naar:info@
deoudrotterdammer.nl of: Redactie De
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910
AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Album
Na het overlijden van mijn schoonvader Hans Prins kwam ik tussen zijn
spullen een groot fotoalbum tegen met
foto’s van scheepsbouw. Waarschijnlijk is dit bij Piet Smit. Het gaat o.a.
om de bouw van het ss Columbia in
1929 en de bouw van het ss Africa.
Als dit uw interesse heeft gewekt,
kunt contact opnemen met mij.
Anja Prins
fapri2011@hotmail.com
Inloopmiddag reumapatiënten
Elke maand is er een inloopmiddag voor wie op zoek is naar een
luisterend oor of informatie. Die
kunt u vinden bij medepatiënten die
uit eigen ervaring bekend zijn met
soortgelijke vragen of problemen door
de ziekte. Donderdag 2 december is
er, zoals elke eerste donderdag van de
maand, een kofﬁe/thee/inloopmiddag
op de 1e etage van De Boekenberg,
Markt 40 in Spijkenisse. Iedereen die
informatie wil over reuma, artrose
en ﬁbromyalgie en/of de activiteiten
van de Reumapatiëntenvereniging
Spijkenisse (waaronder hydrotherapie
bij de Zuidwester en zaaloefentherapie/hydrotherapie en andere vormen
van bewegen bij Delta Sportcentrum)
is welkom van 13.30 tot 15.30 uur. U
hoeft geen afspraak te maken.
Boekenbeurs Ons Rotterdam
Stichting Ons Rotterdam organiseert
een boekenbeurs in haar onderkomen aan de Kerkwervesingel op 4
december van 11.00 tot 14.00 uur.
Bij deze gelegenheid kunt u voor
een zacht prijsje diverse populairhistorische boeken over Rotterdam
kopen. Tevens hebben we honderden
oude prentbriefkaarten, waarmee u uw
verzameling kunt aanvullen. Voor de
liefhebbers zijn ook oudere uitgaven
van ons tijdschrift te koop. U bent van
harte welkom bij St. Ons Rotterdam,
Kerkwervesingel 53, RotterdamPendrecht. Voor informatie e-mail:
boeken@onsrotterdam.nl en/of tel:
010-4804513, maandag t/m vrijdag
van 13.00-16.00. uur. Website: www.
onsrotterdam.nl. Wij hanteren de op

dat moment geldende coronaregels.
Leger des Heils collecteert
voor kwetsbaren
In de week van 29 november tot en
met 4 december gaan de collectanten
van het Leger des Heils de straat
weer op voor de landelijke collecte.
In het hele land wordt geld opgehaald
voor hulp aan kwetsbare mensen. De
opbrengst van de collecte is bestemd
voor het buurtwerk van de organisatie.
Verspreid over Nederland heeft het
Leger ruim honderd buurthuiskamers,
bedoeld voor de directe omgeving en
toegankelijk voor iedereen.
Wonderen
Hierbij een oproep uw
wonder(verhaal) of naam en gegevens
door te geven als u een Rotterdammer
bent die een keer een klein of groot
wonder heeft meegemaakt. Het gaat
om een gebeurtenis die het verstand
te boven gaat en dus niet logisch valt
te verklaren. De gebeurtenis hoeft niet
per se in Rotterdam te hebben plaatsgevonden, maar u dient wel inwoner
van Rotterdam te zijn. Wanneer u niet
woont in Rotterdam en het wonder
vond in Rotterdam plaats, dan kunt u
ook uw wonderverhaal of naam en gegevens opsturen. Het is de bedoeling
de beste, geloofwaardigste en authentiekste verhalen te verzamelen. U kunt
uw bijdrage of gegevens sturen naar:
Jan.deBas1964@gmail.com. Ook voor
vragen kunt u bij mij terecht.
Jan de Bas

Spido

DE LEUKSTE UITJES
OP HET WATER
De laatste kaarten te bestellen op:

www.spido.nl

cultuurhistoricus, Rotterdam
06-15279031
Arejanne Kentie overleden
Helaas is pas onlangs bekend geworden dat onze vriendelijke welpenleidster, Arejanne Kentie, is overleden
op 7 april 2021 in haar geliefde stad
Firenze, Italië waar ze ruim 48 jaren
heeft gewoond. Zij was baloe van de
welpenhorde van de Roland Erasmus
Philipps Groep 23 NPV, opgericht op
11 maart 1937 en gevestigd aan de
Daltonlaan 4 in Rotterdam. Zij was
welpenleidster van 1961 t/m 1964
van deze groep. Voor die tijd was zij
lid van de Zeeverkennersgroep voor
meisjes van de Movo-Groep aan de
Schuttevaerweg.
Dirk Happée
Oud-lid van Groep 23 NPV
Oud-collega gezocht
Ik ben op zoek naar Nel Vink, In de
vijftiger jaren hebben wij op de Van de
Berghstichting gewerkt in Noordwijk.
Zij woonde toen in Bergschenhoek
en ik in Rotterdam (en later in Den
Haag). Wij werkten samen in de
paviljoens “De Iris en De Papaver”
onder leiding van Mejuffrouw Vroon.
Ik zou het zo leuk vinden om iets
van haar te horen. Misschien zijn er
lezers die mij kunnen helpen, familie,
vrienden of misschien Nel Vink zelf
wel te vinden!
Toos Veenendaal
toosveenendaal@aol.nl

Inschrijving Marathon Rotterdam geopend
Nieuws dat ook veel sportieve 55-plussers zal interesseren: de inschrijving
voor de 41e editie van de NN Marathon Rotterdam, ook wel bekend als #demooiste, snelste en grootste marathon van Nederland is geopend. Inschrijven
is mogelijk via de website nnmarathonrotterdam.nl Op zaterdag 9 april 2022
start het marathonweekend traditiegetrouw met de Your Marathon Challenge,
NN Kids Runs en de City Run Rotterdam (4,2 km). Op zondag 10 april
zal het startschot worden gelost voor de tienduizenden deelnemers aan de
Kwartmarathon Rotterdam, de NN Marathon Rotterdam en de TBI Business
Runs. De NN Marathon Rotterdam steunt deze 41e editie ook weer KWF
Kankerbestrijding. Deelnemers kunnen bij inschrijving een donatie doen en/
of een actiepagina aanmaken bij KWF. Tevens heeft KWF een unieke actie:
Als deelnemers zich via KWF inschrijven voor de Kwartmarathon Rotterdam
of de hele marathon én minimaal 500 euro ophalen aan sponsorgeld voor 1
februari 2022, worden zij beloond met een gratis startbewijs en het unieke
‘Ren tegen kanker’-shirt. In totaal worden in het marathonweekend zo’n
50.000 lopers verwacht. Voor de NN Marathon Rotterdam en Kwartmarathon
Rotterdam geldt een maximum aantal deelnemers. De verwachting is dat, net
als voorgaande jaren, deze twee zeer populaire afstanden snel uitverkocht
zijn.

extra uitgebreide rondvaarten van 2,5 uur

18 DECEMBER

Voor een onvergetelijke indruk van de bedrijvige wereldhaven is deze uitgebreide rondvaart van 2,5 uur een aanrader. Scheepswerven en- reparatiebedrijven, pijpenleggers, Roll
ON - Roll OFF, droogdokken of de efficiënte overslag van miljoenen containers.
Inschepen: 10.30 en 13.30 uur
Opstappen: Spido ponton, Willemsplein
Toegang: Volwassenen € 25,50
Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 14,85
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TANTE POST
Sint Nicolaas
Sint Nicolaas, het feest voor kinderen
en kleinkinderen. Ik ben in de computer geklommen, omdat Sinterklaas één
groot feest is voor jong en oud. Zeker
voor mijn vriendin en ik (voor ons
nostalgie met een vleugje heimwee)
naar een kindertijd lang geleden. We
waren afgelopen zaterdag naar de
markt en liepen via de Meent naar de
Coolsingel, waar een gedeelte was
afgesloten. Dus wij vroegen ons af
waarom dat zou zijn, maar wat een
geluk; er stonden twee heren met gele
vestjes en daar aan gevraagd waarom
dat was. Tot onze verrassing vertelde
één van de mannen dat Sinterklaas in
Rotterdam was aangekomen. Nou, hoe
leuk is dit.
De Sint en zijn gevolg zouden
aankomen bij de Spido. Voor ons was
het snel beslist: dat wilden wij na
heel veel jaren ook nog wel een keer
meemaken. We zijn niet meer piep,
maar jong van hart, dus hup in (gestrekte draf) op ons gemakkie richting
Erasmusbrug. Vol verwachting klopte
ons hart Sinterklaas nog een keer in
het eggie te zien. We stonden op de
hoek tegenover het Vasteland. Superleuk tussen ouders en kinderen met
stralende gezichtjes en daar stonden
wij ook bij te stralen. En ja hoor, daar
kwam Sinterklaas op zijn mooie paard
en met de Pieten vrolijk er achteraan
en nog veel meer om te zien, het was
geweldig. De fanfare en een steelband
maakten vrolijke muziek. Het was een
heel vrolijke boel. Mijn vriendin en
ik hebben genoten en liepen met stralende gezichten richting de Metro. Het
is om nooit te vergeten en ik verheug
me nu al op volgend jaar.
Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl
De Lijnbaan (1)
Al ben ik nu de 72 gepasseerd, de
pas geopende Lijnbaan ligt nog
vers in mijn geheugen. Als geboren

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.

Speciale opdracht
voor
Koninklijk Huis
Deze foto is genomen op de
voormalige Allan-fabriek
aan de Kleiweg. Ik ben daar
op mijn vijftiende verjaardag gaan werken. Eerst op
de timmerwerkplaats. Maar
doordat ik steeds op mijn
vingers sloeg, ben ik naar
de draaierij verhuisd. Daar
heb ik ook mijn Bemeteldiploma gehaald in 1958.
Ik heb ook de laatste hand
gelegd aan een treinstel van
het Koninklijk Huis. Ze hadden boutjes vergeten vast te zetten. Omdat er weinig ruimte daarvoor was en ik nogal slank
was, kwamen ze mij vragen dat te doen… Nostalgie!
Ik ging achter op de ﬁets van de Adrianadwarsstraat naar de Kleiweg. Als we de helling op moesten, kwam mijn vader
werklui tegen waarmee hij werkte en die riepen dan: “Laat hem maar lopen.” Ik heb toen een ﬁets op afbetaling gekocht.
E. de Jong
Moerveld 46
3085 PN Rotterdam
06-18185781 of 06-18527701

Rotterdamse heb ik er samen met
mijn broer en onze ouders menig
uurtje doorgebracht. Tot mijn zevende
jaar woonden we in de Joost van
Geelstraat, buurt Middelland, wijk
Delfshaven en ondanks dat we, in
verband met het werk van mijn vader
als vertegenwoordiger bij R.S. Stokvis
en Zn., toen al in het bezit waren van
een auto, liepen we bijna wekelijks via
de Middellandstraat en de Kruiskade
naar de Lijnbaan. De eerste stop was
banketbakkerij Schuurman. Mijn
moeder had daar voor haar trouwen
gewerkt als administratief medewerkster. Ik mag wel zeggen dat er bij
ieder bezoek aardig wat aan lekkers
werd ingeslagen. Mijn ouders dronken
geen alcoholische dranken en rookten
niet, maar zowel hartige als zoete
lekkernijen gingen erin als koek en wij
kinderen werden bij het kiezen uit al

die verlokkingen beslist niet vergeten.
De volgende stop was vaak Meddens
Mode. Ging maar op zoek naar een
stoel, want een maatkostuum voor
mijn vader aanschaffen of kleding
uitzoeken voor mijn moeder kon
aardig wat uurtjes in beslag nemen.
En de prijskaartjes logen er echt niet
om. Een bezoek aan banketbakkerij
Scheffer werd ook nooit over geslagen. Daar verkochten ze overheerlijke
eierkoeken. Helaas ben ik nooit meer
ergens zulke lekkere eierkoeken
tegengekomen.
In latere jaren heb ik samen met mijn
moeder nog regelmatig een bezoek
gebracht aan de tearoom van Scheffer
op de Lijnbaan. Deze bevond zich
boven de winkel. De overheerlijke
kroketten enzovoorts waren altijd
weer een feestje en zeker een bezoek
aan de tearoom waard. En laten we
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schoenenwinkel Bally niet vergeten.
Ook daar is menig uurtje doorgebracht
voor de aankoop van een paar chique,
hooggehakte schoenen voor mijn
moeder of schoenen voor mijn vader,
broer of mezelf. De haren van mijn
moeder en mij werden verzorgd door
kapsalon John Postmus. Er is een keer
in mijn oorlel geknipt en dat ligt nog
vers in mijn geheugen. Ruteck’s en
Wienerwald behoorden eveneens tot
mijn favorieten, maar dat kwam meer
in mijn tienerjaren. Toen ik zeven was,
zijn we verhuisd naar Rotterdam-Zuid.
Mijn moeder heeft daar eigenlijk nooit
goed kunnen aarden en daarom is een
ritje met de auto naar de Lijnbaan op
zaterdag altijd tot het ritme van de
week blijven behoren. Eigenlijk tot
aan mijn trouwen in 1970 toe. Toen
werd helaas een ritje per openbaar
vervoer vanuit Spijkenisse naar de

Lijnbaan een hele onderneming. Toch
hebben mijn moeder en ik nog de
nodige keren een bezoek gebracht aan
de Lijnbaan. Toen ik zwanger was van
mijn oudste dochter had ik een pracht
van een witte ijsbeer in de etalage van
kinderkleding speciaalzaak Bambolino
zien staan. Na haar geboorte heeft
mijn man de ijsbeer gekocht. Ook was
het een erg leuke winkel om de kleine
meid van kleding te voorzien. De Lijnbaan is dus een belangrijk onderdeel
van mijn jonge jaren geweest en ik
bewaar er warme herinneringen aan.
Inge Ras-Schouten
h.schouten27@chello.nl
De Lijnbaan (2)
Naar aanleiding van de Lijnbaanfoto het volgende. Van 1962 tot en
met 1973 heb ik gewerkt bij ﬁrma
Meddens op de Lijnbaan. Meddens
was een gerenommeerde dames-/
herenmodewinkel. Tweemaal per jaar
werd daar voor de vaste klanten een
modeshow gepresenteerd. De ﬁrma
Scheffers, eveneens op de Lijnbaan,
verzorgde altijd de lekkere gebakjes en kofﬁe/thee. Ook was er een
pianist voor het muzikale gedeelte.
De Lijnbaan was het eerste autovrije
winkelgebied. Met veel mooie en
gevarieerde winkels een bijzonder
ﬁjne winkelpromenade. Op de hoek
Stadhuisplein, tegenover Meddens, zat
Ruteck’s. Dat was ook heel gezellig,
met levende muziek. Veel talenten
zijn daar begonnen met optreden. Ik
weet dat zo goed, omdat in die tijd
mijn vader daar werkte. Soms konden
wij zwaaien, ook het terras van ‘t Fust
was toen al in trek. Ik ga niet zeggen
“de goede, oude tijd” maar dat was
het wel.
Mevr. Schmidt
Ridderkerk
yschmidt@live.nl
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Tante Postbus
De Lijnbaan (3)
Natuurlijk herkende ik als oud-Rotterdamse de raadplaat. Het is een stukje
van de Lijnbaan. Een speciale herinnering is me bijgebleven. Als meisje
mocht ik met mijn moeder en haar
rijke zus Cor mee naar Scheffers, een
tearoom, waar zij een kop koffie met
gebak namen en ik chocolademelk
of ranja kreeg, ook met een gebakje.
Dat was een bijzondere traktatie in
de jaren vijftig en zestig. Ik herinner
me ook dat er in mijn ogen allemaal
bijzondere oude dametjes zaten, soms
met hoed op en handschoenen aan.
Ik keek er in ieder geval mijn ogen
1
2
3
uit naar de mensen
en de
luxe4 om me
heen.
12
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advertentieacquisiteur voor Rotterdam
Centrum. De Lijnbaan van nu is niet
meer te vergelijken met de Lijnbaan
uit 1978. Er was veel meer diversiteit
in het winkelaanbod. In die tijd kwam
ik bij veel winkeliers over de vloer,
winkels die niet meer bestaan of niet
meer zijn gevestigd op de Lijnbaan.
Veelal het gevolg van hoge huren;
dat was ook in 1978 al het geval. Ik
herinner mij winkels als modehuis
Modéla van meneer Bouwman,
Zumpoll Lederwaren, maar ook Jan
Kerstholt met zijn lederwaren, die er
was gevestigd vanaf het begin. Veel
van het winkelend publiek streek
8
9
neer bij6lunchroom 7Scheffer. Juwelier
Kempen, Begeer en Vos, boekhandel
14
Voorhoeve & Dietrich. Wie kan zich
19 er 20
nu nog voorstellen dat
op de Lijnbaan een speelgoedwinkel van Meijer
25
26
en Blessing was gevestigd? En wat is
er voor in de plaats
gekomen? Veel 32
31
kledingshops met weinig uitstraling en
36
vooral harde
muziek. In oktober371978
werd een lepeltje uitgegeven bij het

25-jarig bestaan. Aan de achterzijde
ingegraveerd: ‘Lijnbaan 25 jaar okt.
1978’.
Pieter Jan in ’t Veld
info@intveldenpartners.nl
De Lijnbaan (5)
Oh, mooie Lijnbaan van toen. Rotterdamse architecten, Rotterdamse
prachtwinkels. Wat een feest als wij
daar liepen tussen die feestelijke etalaClemensstraat
ges. Echte Bally’s voor de heren, echte
Onlangs mocht ik een mooie straatfoto aan mijn collectie toevoegen. Hij is
Cinderella’s voor de dames, als krisgemaakt in de jaren dertig in Charlois in de Clemensstraat ter hoogte van de
nummers 35 b en c. Grote gezinnen en fotograferen was toen nog iets bijzontallen muiltjes van Assepoes. “Lécher
les vitrines” bij Meddens, bij de
ders. De foto is ongeveer 90 jaren oud. Ik zal dus niet de vraag stellen “Wie
10
11
levende papegaaien.
herkent zich op deze foto?” Harry Pruijsten (apruijsten@upcmail.nl)
Koper verliefd op
(ver)koopster en
21 van Leo van
ringen
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria
Ierland. Ach Ru27
tecks, ach zondagse
Elke donderdag
kleren. Ach eerste
van
10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein
kus.
Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
Anton de Man
030-6063944 / www.mpo.nl

KRUISWOORDPUZZEL

16
17
Irene 15
Stout-Nuijs
irenestout@gmail.com
22

23

13

18
24

De Lijnbaan
(4) 29
28
30
“In 1978, tijdens het 25-jarig bestaan
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Ook voor de nieuwe puzzel hebben we weer vijf leuke prijzen
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Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dan uw inzending
bij ons binnen is voor donderdag 9 december 12.00 uur. Stuur
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Dat leverde weer heel veel goede inzendingen op. Daaruit hebben we de vijf prijswinnaars geloot die ieder een
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1. eenogige reus; 7. samenstelsel (ordening); 12. buiteling; 13. kunstmens; 14. haarkrul; 15. voorzetels; 17. figuur uit 2Sesamstraat; 19. verbond (liga); 21. zink (scheik. afk.); 22. vruchtennat; 24. miniatuurstad bij Den Haag; 27. schrijfplankje; 28.
activiteit ter ontspanning; 30. bloeimaand; 31. bevel aan een hond; 32. vogelverblijf; 33. kledingstuk; 35. grootste uilensoort;
1. eenogige reus; 7. samenstelsel (ordening); 12. buiteling; 13. kunstmens; 14. haarkrul;
37.Horizontaal
echtgenoot; 38.
lanterfanten; 41. god van de zee; 42. naderend onheil; 44. hijstoestel; 46. lichte herenoverjas; 47. soort
15. voorzetels; 17. figuur uit Sesamstraat; 19. verbond (liga); 21. zink (scheik. afk.); 22. vruchtennat; 24.
kunstleer;
48.
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27.49.schrijfplankje;
28.50.activiteit
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in zee;uilensoort;
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72.42.
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buffet; 68. grappenmaker; 70. ongaarne; 72. ontkenning; 73. microgolfoven; 76. Sociaal Economische
Raad (afk.); 77. bekende Nederlandse motorrace; 78. betaalmiddel; 79. schriftelijk bewijsstuk; 81. rivier
Verticaal
in Friesland; 82. jong dier; 83. rechtskundige term; 84. rivier in Utrecht; 86. Europees land; 87. plaats in
1.Limburg.
betonnen zinkstuk; 2. centrale verwarming (afk.); 3. stuk doek of stof; 4. voorheen (Lat.); 5 gratis (kosteloos); 6 cafébe-

diende; 7. opleiden (het leren); 8. pienter; 9. gesloten; 10. maanstand (afk.); 11. beeldscherm; 16. houten drinkbakje; 18.
Verticaal Aardolie
1. betonnen
zinkstuk;
2. centrale
verwarming
3. stuk doek
stof; 4. 26.
voorheen
(Lat.); 527.
Nederlandse
Maatschappij
(afk.);
20. vochtig;
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23. bloemborder;
25.ofmelkklier;
actieve zuurstof;
gratis (kosteloos); 6 cafébediende; 7. opleiden (het leren); 8. pienter; 9. gesloten; 10. maanstand (afk.);
rivier in Rusland; 29. zijn mond voorbij pratend; 32. een schip besturen; 34. steen; 36. toiletartikel; 37. Friese moeder; 39.
11. beeldscherm; 16. houten drinkbakje; 18. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 20. vochtig; 21.
bijenhouder;
40. bloemborder;
kleurling; 42. Spaans
rijpaard; 43.
koordans;
46. licht29.
slaapje;
51. gymnastiektelwoord; 23.
25. melkklier;
26. temperatuurregelaar;
actieve zuurstof; 27.45.rivier
in Rusland;
zijn mond
voorbij
toestel;
53. lang
vlug van begrip;
55. smeermiddel;
56. boterton;
57. kampeerverblijf;
59.bijenhouder;
kleur op de wangen;
40.
pratend;
32. stuk
een hout;
schip54.besturen;
34. steen;
36. toiletartikel;
37. Friese
moeder; 39.
60.
furieus en42.
laaiend;
62. rijpaard;
hoofdstad43.
vantemperatuurregelaar;
Irak; 63. voorjaarsbloem;45.
66. koordans;
vangwerktuig;
groteslaapje;
danspartij;
gordijnrail; 71.
kleurling;
Spaans
46.67.licht
51.69.
gymnastiektoestel;
53. lang73.stuk
hout; 54.
begrip; 55.
smeermiddel;
kampeerverblijf;
59.
rivier
in Engeland;
aanduiding
vanvlug
een van
miljoenvoud;
74. azijn;
75. luizenei;56.
78.boterton;
schreeuw;57.
80. Europeaan;
82. burgerlijk
kleur
op
de
wangen;
60.
furieus
en
laaiend;
62.
hoofdstad
van
Irak;
63.
voorjaarsbloem;
66.
vangwerkstand (afk.); 85. familielid.
tuig; 67. grote danspartij; 69. gordijnrail; 71. rivier in Engeland; 73. aanduiding van een miljoenvoud; 74.
azijn; 75. luizenei; 78. schreeuw; 80. Europeaan; 82. burgerlijk stand (afk.); 85. familielid.
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GRATIS TAXATIE
VAN GOUD,
ZILVER EN MUNTEN

Horizontaal 1. eenogige reus; 7. samenstelsel (ordening); 12. buiteling; 13. kunstmens; 14. haarkrul;
15. voorzetels; 17. figuur uit Sesamstraat; 19. verbond (liga); 21. zink (scheik. afk.); 22. vruchtennat; 24.
miniatuurstad bij Den Haag; 27. schrijfplankje; 28. activiteit ter ontspanning; 30. bloeimaand; 31. bevel
aan een hond; 32. vogelverblijf; 33. kledingstuk; 35. grootste uilensoort; 37. echtgenoot; 38. lanterfanten;
41. god van de zee; 42. naderend onheil; 44. hijstoestel; 46. lichte herenoverjas; 47. soort kunstleer; 48.
zacht klagend geluid; 49. ronde van Italië; 50. groentesoort; 52. ver (in samenst.); 54. schoon en rein; 56.
huisdier; 58. grote platvis; 61. streling met de tong; 62. lichtpunt in zee; 64. ogenblik; 65. uniek; 67. cafébuffet; 68. grappenmaker; 70. ongaarne; 72. ontkenning; 73. microgolfoven; 76. Sociaal Economische
Raad (afk.); 77. bekende Nederlandse motorrace; 78. betaalmiddel; 79. schriftelijk bewijsstuk; 81. rivier
in Friesland; 82. jong dier; 83. rechtskundige term; 84. rivier in Utrecht; 86. Europees land; 87. plaats in
Limburg.

Rotterdam-Centrum
Rotterdam-Zuid
Hoogstraat 197
Dorpsweg 74
3011 PM Rotterdam-Centrum
3083 LD Rotterdam
 010
- 480
30zinkstuk;
01 2. centraleverwarming
010 (afk.);
- 302
51stof; 4. voorheen (Lat.); 5
Verticaal
1. betonnen
3. stuk05
doek of

gratis (kosteloos); 6 cafébediende; 7. opleiden (het leren); 8. pienter; 9. gesloten; 10. maanstand (afk.);
11. beeldscherm; 16. houten drinkbakje; 18. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 20. vochtig; 21.
telwoord; 23. bloemborder; 25. melkklier; 26. actieve zuurstof; 27. rivier in Rusland; 29. zijn mond voorbij
pratend; 32. een schip besturen; 34. steen; 36. toiletartikel; 37. Friese moeder; 39. bijenhouder; 40.
kleurling; 42. Spaans rijpaard; 43. temperatuurregelaar; 45. koordans; 46. licht slaapje; 51. gymnastiektoestel; 53. lang stuk hout; 54. vlug van begrip; 55. smeermiddel; 56. boterton; 57. kampeerverblijf; 59.
kleur op de wangen; 60. furieus en laaiend; 62. hoofdstad van Irak; 63. voorjaarsbloem; 66. vangwerktuig; 67. grote danspartij; 69. gordijnrail; 71. rivier in Engeland; 73. aanduiding van een miljoenvoud; 74.
azijn; 75. luizenei; 78. schreeuw; 80. Europeaan; 82. burgerlijk stand (afk.); 85. familielid.
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Rotterdam 2022 Scheurkalender

Rotterdamse iconenmaandkalender 2022

Jawel, ook voor 2022 heeft Herco Kruik
weer een echte Rotterdam-scheurkalender
samengesteld. Scheur mee door het jaar
met typische Rotterdamse uitdrukkingen,
leuke humor en anekdotes, mooie foto’s
en plaatjes, Rotterdamse citaten en
oneliners, chauvinistische liederen en gedichten, verrassende feiten en weetjes. Leuk als cadeautje voor
de feestdagen of verjaardagen of gewoon lekker voor jezelf!

De ‘Rotterdamse Iconen –
toen en nu – Maandkalender 2022’ is net even iets
anders dan vorige jaren. Elke maand biedt dit keer
een historische en een actuele foto van een Rotterdams icoon
naast elkaar. Denk aan de Euromast, het ss Rotterdam, het beeld
van Zadkine, het Centraal Station, de Laurenskerk en de Erasmusbrug. Zo ziet u in prachtige foto’s hoe Rotterdam telkens
maar blijft veranderen. De maandkalender biedt u verder ook
voldoende ruimte om elke dag afspraken of verjaardagen te
noteren. Formaat 23 x 34 cm. Alvast een leuk cadeautje voor de
feestdagen. Bestel op tijd, want ze vliegen jaarlijks de deur uit
en de voorraad is beperkt!

€ 15,95

€ 12,50

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.

€ 39,95

Kejje da nie horih dan
Het laatst verschenen boekje
van schrijver 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 verschenen
boekjes Het Rotterdams ABC,
Humor uit Rotjeknor en Rotterdamse Bijnamen. Met kleurrijke
illustraties. Hardcover en 128 pagina’s.

€ 7,50

Wandbord Haven met hoofdletter
Herco Kruik heeft weer een nieuw
metalen wandbord over Rotterdam
uitgebracht. De tekst luidt ditmaal: Echte
Rotterdammers schrijven Haven met een
hoofdletter. een onmisbaar bord aan de
wand van iedereen met een hart voor de
Rotterdamse haven!
Ook de andere twee wandborden zijn weer leverbaar. (Kijk op
de bestelbon!)

€ 9,95

De Natte T-Doek
In geen enkel huishouden met hart voor
Rotterdam mag-ie
ontbreken: de Natte
T-Doek! 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 hoogwaardig gewoven theedoek met ophanglus
is van 100 procent katoen, meet 50x70 cm, is opgevouwen en
voorzien van een banderol.

€ 8,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

Samen
Vormgever Remco Lange heeft
een prachtig boek over Rotterdam
uitgebracht. Negen Rotterdamse
schrijvers en negen fotografen geven hun visie op de stad. ‘Samen’
is een bijzonder luxe uitgave op
schitterend papier en prachtige
harde omslag.. Echt een boek voor
Rotterdam-lovers, dat vanwege de kleine
oplage een waar collectorsitem zal worden.

€ 45,00
Thee of koffie op z’n Rotterdams
(onderzetters)
Nieuw in ons assortiment: een set van
zes geinige onderzetters voor thee
of koffie met grappige Rotterdamse
teksten, iconische plaatjes van de
Maasstad én logo’s van De OudRotterdammer. Die mogen bij u thuis natuurlijk ook
niet ontbreken. De onderzetters zijn alleen per set te bestellen.

€ 14,95
Rotterdam gefotografeerd
1960-1970
Fotograaf Henk Hartog (19392002) was jarenlang een vaste
verschijning in Rotterdam. In zijn
VW-kever schuimde hij de straten af op zoek naar interessant
materiaal voor zijn foto’s. Van
het werk van Hartog zijn twee
fraaie boeken verschenen. Eentje is helaas uitverkocht, maar het andere is nog
leverbaar. In ‘Rotterdam gefotografeerd’ 1960-1970’ vindt u
herkenbare foto’s van bijzondere gebeurtenissen in de Maasstad
Rotterdam met bekende en onbekende mensen in de hoofdrol.

€ 9,95

Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal bedrag
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Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.).
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.

12,50
15,95
24,95
39,95
39,95
14,95
7,50
8,95
9,95
45,00
9,95
9,95
9,95

te incasseren van IBAN N L
tnv
Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:

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