
Ik droomde van de week 
over een proefwerk dat ik 
aan het maken was. En zoals 
dat meestal met mijn proef-
werken ging, ik bakte er 
weer weinig van. Begreep de 
vragen gewoon niet. Afkijken 
bij de buurjongen lukte ook 
al niet. Die zat half over zijn 
schrift gebogen zijn drukke 
schrijfwerk te beschermen 
alsof zijn leven er vanaf hing, 
de uitslover. Je moet trou-
wens wel uitkijken bij wie je 
dat doet. Grote kans dat je 
dezelfde fouten opschrijft en 
dan zijn de rapen zeker gaar. 
Ik ben halverwege die repeti-
tie gestopt. Nou ja niet vrijwil-
lig, de wekker liep gewoon af. 
Gered door de bel, zeg maar. 

Kwestie van goed lezen, zei de leraar 
altijd als ik weer met een moeilijke 
vraag zat. Natuurlijk de lesstof niet 
of nauwelijks geleerd en dat was 
misschien wel mijn grootste makke, al 
kon ik mij ook nooit zo goed concen-
treren. Mijn gedachten zwierven een 
heel andere kant op dan de bedoeling 
was. Toch las ik best graag, maar geen 
moeilijke vragen over geschiedenis, 
natuurkunde, menskunde of biologie. 
Of is dat hetzelfde? Nee, ik keek veel 
liever in mijn stripboeken.

Stripverhalen
Een afrader hoor, in die tijd. Stripver-
halen waren uit den boze; ze zouden 
de fantasie van het kind niet genoeg 
prikkelen, werd er gezegd. Nooit last 
van gehad en gelukkig had mijn vader, 
terwijl hij toch onderwijzer was, 
daar ook een hele andere kijk op. Hij 
was zelf een liefhebber van dergelijk 
leesvoer. Knipte elke dag heel secuur 
de dagelijkse strip uit onze krant, de 
RK Maasbode in Rotterdam. Later 
deTijd/de Maasbode na een fusie met 
een andere krant. Hij plakte ze in een 
groot dik album met een zwarte kaft. 
Het ging over Tim Tyler met zijn 
zwarte panter en zijn maat Spud en 
speelde zich af in het wilde westen. Ik 
verslond die albums. Ik heb nog jaren 

naar die strip gezocht en kort geleden 
gevonden. Maar nog niet gelezen, nee. 
Ik denk dat mijn herinnering aan die 
verhalen mooier zijn dan mijn huidige 
beleving. En die koester ik toch liever 
nog even.
Ach, en natuurlijk kwamen de weke-
lijkse stripbladen Okki en Taptoe en 
later de Donald Duck via een leesmap 
in huis. Ik las ook met veel plezier de 
stripboeken over Sjors en Sjimmie, 
Suske en Wiske en Kuifje en kapitein 
Haddock met zijn duizend bommen 
en granaten. Ollie B.Bommel en Tom 
Poes waren eveneens vaak van de 
partij, net als Billy Turf, het dikste 
studentje van het land.

Beduimeld
Overigens kwamen de populaire 
beduimelde boekjes van detective 
Dick Bos ons huis niet in, die vonden 
mijn ouders toch wat te gewelddadig. 
Asterix en Obelix natuurlijk wel en 
ook Davy Crockett met zijn bontmuts 
passeerde de revue en ik kreeg elk 
Sinterklaasfeest het nieuwe Oscar en 
Isidoorboek. Met die grappige hond 
Titus en de aap Balbo. Man, wat was 

ik daar blij mee. En nog steeds lees ik 
af en toe met plezier een stripverhaal, 
al zijn die tegenwoordig wat volwas-
sener van aard. Die van Michel Vail-
lant over coureurs. Of Archie, de man 
van staal. Of de bizarre belevenissen 
van Fritz the Cat.

Pietje Bell
Toch heb ik ook best veel gewone 
leesboeken gelezen in mijn jeugd. Er 
was dus helemaal niks mis met mijn 
fantasiewereld, ondanks al die strips 
die ik daar tussendoor las. Het begon 
met Pinkeltje en de avonturen van 
Pietje Bell. Later over De schippers 
van de Kameleon. De spannende ver-
halen van Karl May over de avonturen 
van Winnetou en Old Shatterhand en 
Arendsoog en Witte Veder van Paul 
Nowee. Biggles waren ook favoriete 
boekjes, over de avonturen van een 
piloot. Ach, ik verslond wat boeken in 
die tijd. Over rechter Tie, wat zich in 
China afspeelde; Havank, een privéde-
tective of commissaris Achterberg van 
de Kluitmanserie. De hele reeks van 
Jules Verne, met als hoogtepunt zijn 
reis naar het midden van de aarde. Zou 

je ook een dieptepunt kunnen noemen, 
eigenlijk. Verder de spookverhalen 
van Edgar Allen Poe, waarbij je na 
zo’n verhaal nog nauwelijks het licht 
durfde uit te doen als je moest slapen. 
En niet te vergeten de avonturen van 
Huckleberry Finn van Mark Twain 
met Tom Sawyer, die ik mij nog bijna 
letterlijk herinner; met tante Polli en 
de slaaf Jim. Een boek dat ik tot mijn 
verbazing pas nog in de kamer van 
mijn kleinzoon aantrof. Een aanrader 
hoor! Ik kreeg ze helaas niet in mijn 
bezit, maar leende ze bij de biblio-
theek. Muffe, oude boeken met een 
bruine kaft. Dezelfde kaft die we 
gebruikten voor de nieuwe boeken 
aan het begin van ons schooljaar, als 
we druk bezig waren met dat bruine 
papier, schaar en plakband. En zo kom 
ik weer bij mijn onderwerp terug.

Rijbewijs
Aan een examen had ik altijd een 
broertje dood. Of het nou mijn 
verkeersdiploma, zwemdiploma of 
schoolexamen betrof, ik was altijd op 
van de zenuwen. Al viel het achteraf 
meestal toch weer behoorlijk mee. 

Nou ja, op mijn schoolexamen na dan. 
Met de hakken over de sloot, meer 
was het niet. Ik kan u de cijfers nog 
laten zien of nee, toch maar beter van 
niet. Je kunt jezelf ook teveel omlaag 
halen. Alleen voor rekenen, taal en 
lichamelijke oefening had ik een 
ruime voldoende; de rest vergeten we 
maar gauw. Ik dacht dat ik er na mijn 
schooltijd voorgoed vanaf was. Maar 
dat was een misrekening, ook voor dat 
roze papiertje was een examen nodig. 
Zowel schriftelijk als praktijk. En ik 
wilde het rijbewijs heel graag halen. 
Dus mijn verdriet was groot, toen het 
de eerste keer niet lukte. Was dubbele 
pech die keer. Niet alleen had mijn 
rijschoolhouder net voor het examen 
mijn vertrouwde Opel Record met 
stuurversnelling ingeruild voor een 
Kadett met een pook, wat behoorlijk 
wennen was en een handicap voor dat 
examen, maar stond er ook nog eens 
een ongeduldige automobilist achter 
mij te toeteren, terwijl het licht van 
rood naar groen sprong. Dus gaf ik 
fl ink gas en greep de examinator in.
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
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Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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

Uw contactpersoon:

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

www.psontruimingen.nl



te halen. ‘s Morgens nog even snel 
wat bestelwerk en in de middag de 
ingreep van een examinator, terwijl ik 
vond dat ik nog makkelijk even voor 
die wagen van rechts kon. Tja, dat zat 
even niet mee. De tweede keer ging 
het van een leien dakje en eenmaal 
in mijn bezit kon de vlag uit en alle 
leerstof aan de wilgen. Nooit meer 
examen.

Cursus zuinig rijden
Ach, hoe kan een mens zich vergissen. 
Zelfs tijdens dat simpele werk van mij, 
achter het stuur van de vrachtwagen 
bij Van Gend & Loos, verzon men van 
alles om het leven voor mij toch wat 
zuurder te maken. Regeltjes die veran-
derden en je verplichtten voor dat hef-
truckrijden, wat ik al jaren deed voor 
het laden van de vrachtwagen, een cer-

tificaat te halen. En dus ging je weer 
een ochtendje op cursus om later op 
een vrije zaterdagochtend examen te 
doen. Peace of cake natuurlijk. Maar 
ze hadden de smaak te pakken bij 
onze firma. Een cursus ‘zuinig rijden’ 
bij de Mercedesdealer in Nijkerk, met 
na afloop maar weer een examentje. 
De opleiding voor het mentorschap, 
zodat ik bevoegd menig collega de 
fijne kneepjes van het chauffeursvak 
kon bijbrengen. Nog weer later ‘hoe 
met een handterminal om te gaan’ 
en een opleiding om met die lesstof 
mijn collega’s de juiste handelingen 
met dat apparaat te laten verrichtten. 
Met als klap op de vuurpijl het voor 
alle chauffeurs van Van Gend & Loos 
verplichte ADR-certificaat voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen.

Ontwikkeling
Overigens heb ik in al die jaren wel 
een wijze les geleerd. De ontwikkeling 
van de mens en de maatschappij gaat 
altijd door. Je leert elke dag weer wat 
bij en altijd zijn daar cursussen voor. 
Helaas voor mij hoort daar dan ook 
vaak een proeve van bekwaamheid bij.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

 

Op van de zenuwen voor alle examens
(vervolg van voorpagina) 

“Rood!”, riep de examinator 
en jawel, mijn verkeerslicht 
voor linksaf stond inderdaad 
nog op rood. Tja, dan weet 
je dat je het verknald hebt. 
De tweede keer cum laude 
geslaagd hoor.

Ook voor het motorrijbewijs had ik 
twee examens nodig en zelfs het groot 
rijbewijs lukte niet in één keer. Dat 
dacht ik even tussen het werk door 
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Wim van der Klein overhandigt zijn boek ‘Wat zeggie’ aan vormgeefster Ellen Ponsvan uitgeverij IkVerhaal.

CCtjeCCtje

De voorzitter van die club was trouwens 
Jan Bruijs, een geschikte vent en de oom 
van Joke, die ik toen natuurlijk nog niet 
kende, die was toen pas een jaar of tien. 
Afijn, Wim Kan speelde toen een paar 
dagen in de Groote Schouwburg op het 
Zuidplein en wilde een uurtje voor de 
voorstelling wel even naar mij luisteren. Ik 
op een avond met mijn gitaar daar naartoe, 
het was niet ver, ik woonde toen in bij mijn 
schoonmoeder in de Goereesestraat. Kan 
was heel aardig, zette mij op het toneel 
en ging met Corrie Vonk in de zaal zitten. 
Tussen haakjes, die twee mensen waren 
heel gek op elkaar. Daar werden wel eens 
rare verhalen over verteld, maar die berust-
ten op roddel. Kan was de grote ster en 
speelde voor de pauze mee in een aantal 
schetsen en liedjes, met wat aankomende 
jongelui zoals Jenny Arean en Henk Elsink 
onder anderen. Dat wilde ik ook wel (na de 
pauze was het toneel voor Kan alleen met 
een dik uur meesterlijke conference). Ik 

zong een paar liedjes, ik had er toen zo’n 
beetje een stuk of tien geschreven. Ik weet 
niet meer wat hij toen tegen me gezegd 
heeft, maar na een paar dagen kreeg ik een 
handgeschreven brief van hem. Hij had het 
niet veel gevonden. Had veel aanmerkin-
gen, achter welke hij steeds tussen haakjes 
schreef “… niet boos worden!”, was dus 
niet zo complimenteus, maar bracht dat 
heel voorzichtig over. 

Ik was uiteraard teleurgesteld, maar ook 
dankbaar dat ie zijn tijd aan mij besteed 
had. 

Ik liet mij niet uit het veld slaan en ben 
IJzerenheinig doorgegaan.

Toon moest er ook aan geloven. Ik bedoel 
Toon Hermans, er zijn al veel jonge men-
sen die niet meer weten wie dat was. Ja, zo 
gaat dat.

Die schreef mij een bijzonder aardig briefje 
terug, maar gaf verder geen sjoege. Toch 
ontzettend aardig dat die mensen zich al 
die moeite getroostten. Toen ik later “wat 
werd”, heb ik dat ook altijd als leidraad 
gehouden. 

Zo rond ’65 speelde ik met pianist Jan 
Willem ten Broeke cabaret in de kelder 
van restaurant de Prinsenvloot in Delft, 
met groeiend succes. Toen schreef ik Wim 
Sonneveld. Die nodigde ons uit in zijn huis 
op de Lijnbaansgracht in Amsterdam (hij 
had nog nooit van ons gehoord, moet je 
rekenen hoe bijzonder dat was). Dat was 
een grachtenpand van een paar verdiepin-
gen met een wenteltrap van de kelder tot 
helemaal boven. Zoiets had ik nog nooit 
van mijn leven gezien. Op een bepaalde 
etage stond een paarse piano waar hij ons 
aan zette en in een fauteuil ging zitten 
luisteren. Behalve wat aanmerkingen was 
hij bijzonder lovend. We zijn daar meer 
dan een uur geweest. Sterker nog, hij reed 
met ons mee in mijn Volkswagentje naar 
een pakhuis in de stad, hij was toen bezig 
met de import van zijn eigen wijn, en 
toonde ons daar de zolder die vrij was; daar 
zouden wij een theatertje kunnen beginnen. 
Daar is nooit iets van gekomen. Bovendien 
bood hij aan voor mijn nieuwe EP-tje de 

hoestekst te schrijven en dat heeft hij ook 
gedaan, ongelofelijk lief allemaal. Wij zijn 
hem dat plaatje nog wezen brengen toen 
hij speelde in de Arenbergschouwburg in 
Antwerpen, en opnieuw had hij alle tijd 
voor ons. 

Ik heb nog veel meer te vertellen, maar dat 
wordt volgend jaar.

Ik wens u een zalig uiteinde (“Ossen-
staart!”, zei Wim Kan,) en een heel voor-
spoedig 2022. 

Duwtjes in de goede richting
Als beginnend artiestje leek het mij wel een idee de groten van het vak 
een brief te schrijven. Dat ik er was. Dat ik graag zou willen weten of 
ze vonden dat ik het kon. Het was begin jaren zestig. Hoe ik bij Wim 
Kan terecht kwam, weet ik eigenlijk niet meer. Misschien door Lily 
Bouwmeester, een theaterster van voor de oorlog, die regisseerde bij de 
Zuider Toneelkring waar ik toen amateurtoneel speelde en die wel wat 
in mij zag.

Boek ‘Wat zeggie’ van Wim van der Klein is uit

Als geboren en getogen Rotterdam-
mer neemt hij de lezer mee naar het 
Rotterdam van zijn jeugd. Met droge 
humor kijkt hij terug op zijn avonturen 
in de straten van zijn stad, de jongens-

school en de eerste, voorzichtige 
verkenningen op liefdesgebied. Ook 
kleurrijke anekdotes over het leven op 
de vrachtwagen passeren de revue. Zijn 
korte verhalen zijn vaak een bron van 

herkenning.

‘Wat zeggie’ telt 31 verhalen met illus-
traties en foto’s. Het is 144 pagina’s dik 
en kost 17,95 euro. Het is uitgegeven 
door uitgeverij IkVerhaal en verkrijg-
baar via de pagina van ‘t Winkeltje in 
deze krant en uiteraard kunt u het ook 
digitaal bestellen op de website www.
deoudrotterdammer.nl/webshop/.

Wim van der Klein is een geboren verhalenverteller. Zijn korte 
verhalen verschijnen regelmatig in De Oud-Rotterdammer en op 
social media. Zijn verhalen zijn nu gebundeld in het boek ‘Wat 
zeggie’, dat begin deze maand verscheen.
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste riviercruises
met mps Horizon

vanaf p.p.

€ 729www.dejongintra.nl/crcr478 7-daagse riviercruise
Romantische Rijn

vanaf p.p.

€ 649www.dejongintra.nl/crcr4457-daagse riviercruise
Door vier Hollandse provincies

vanaf p.p.

€ 699www.dejongintra.nl/crcr4488-daagse riviercruise
Rijncruise vanuit Rotterdam

vanaf p.p.

€ 7297-daagse riviercruise
Romantische Rijn met een vleugje Moezel

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

vanaf p.p.

€ 299www.dejongintra.nl/crcr4075-daagse riviercruise
Paascruise vanuit Rotterdam 

www.dejongintra.nl/crcr447www.dejongintra.nl/crcr447

Romantische Rijn met een vleugje Moezel

ret.nl/nieuwedienstregeling 

De wijzigingen op hoofdlijnen: 
> Diverse wijzigingen voor de buslijnen in Capelle aan den IJssel 
> STOPenGO verdwijnt in Lansingerland, Maassluis en Vlaardingen 
> Tramlijn 4 wordt ingekort tot Heemraadsplein 

Voor de metro zijn er geen wijzigingen. 
 
Bekijk wat dit voor jou betekent op ret.nl/nieuwedienstregeling  
of plan je reis via de RET Real Time App.  

Vanaf 10 januari reizen 
we volgens de nieuwe 
dienstregeling

Onze aangepaste reisWe zijn aan het werk Goed om te weten



Ken je dit nog? 

 251   

 253   Nr.

Nr.

E

Ken je dit nog? Een winters plaatje uit 1963, gemaakt op de Rotte. Weet u wat hier gebeurde? Was u 
erbij of weet u er meer van? Heeft u zelf ook bijzondere herinneringen aan die superstrenge winter van 
1963, waarin de ijspegels nog net niet aan uw neus groeiden? Laat het ons weten! Schrijf uw verhalen, 
anekdotes en herinneringen op en stuur ze naar: info@deoudrotterdammer.nl of 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.  

Jaap Koot: “De Koninginnebrug en de Hef, een 
Rotterdams icoon. Als jochie moest ik er vaak 
met de fi ets overheen. Kwam je aanfi etsen en je 
hoorde de sirene dan snel een sprintje trekken, 
anders stond je voor de slagbomen. Nou kreeg 
ik de kans met open monumentendagen op de 
Hef te komen. Natuurlijk wilde ik die kans niet 
voorbij laten gaan, maar we hadden niet gere-
serveerd. We zijn toch maar naar het startpunt 
gegaan, waar we een praatje maakten met de 
gids. Voor we het wisten stonden we onder aan 
de brug en klommen naar de bedieningsverdie-
ping. Daar werd gedemonstreerd hoe hij bediend 
werd. Toen de val mocht zakken, vroeg de 
vrijwilliger ‘die er veel van wist’ of ik even drie 
keer de sirene wilde laten loeien (ik stond naast 
de hendel), wat ik natuurlijk graag deed. Wat 
een geweldig gevoel toen het geloei klonk. Even 
terug in de tijd voor mijn gevoel. Zo zie je dat 
mooie herinneringen niet oud hoeven te zijn, dit 
was in september ‘21.” 

John Stevens: “De foto laat twee bekende 
bruggen zien, de Koninginnebrug voor het 
wegverkeer en de niet meer in gebruik zijnde 
spoorbrug de Hef. Het waren de Rotterdamse 
iconen, lang voordat de Euromast dat werd 
en later de Erasmusbrug. De Hef, offi cieel de 
Koningshavenbrug, een prachtig ingenieus 
ontwerp van architect Joosting, kwam in 1927 in 
dienst en bleef tot de opening van de spoortun-
nel in 1993 in bedrijf. In 1978 was de brug 
aangevaren door nieuwbouwschip de ‘Nedlloyd 
Bahrein’ met als gevolg dat de brug twee weken 
voor trein- en scheepvaartverkeer niet gebruikt 
kon worden. De NS zette massaal bussen in en 
ik keek als jonge puber naar alle hectiek die 

dit gaf op het Centraal Station. Thuisgekomen 
in Schiedam vertelde ik wat ik allemaal had 
gezien en m’n moeder zei dat ik de volgende 
dag maar eens een kaartje naar Lombardijen 
moest kopen, dan zou ik ook mee mogen in de 
NS-bussen. De volgende dag dezelfde hectiek 
en ik kon niet wachten om mee te mogen. In 
plaats van naar Rotterdam Stadion te gaan (daar 
werd weer gestart met treinen naar Dordrecht en 
verder) was ik kennelijk in een Snelbus terecht 
gekomen. Er werd nergens onderweg gestopt 
en ik werd keurig afgezet voor het station van 
Dordrecht. Geen Hef gezien! Ook een beetje 
in paniek, want daar was m’n kaartje niet voor 
bedoeld, maar welopgevoed als ik was, sprak 
ik een NS-medewerker aan, die mij vervolgens 
naar de stoptrein richting Lombardijen bracht. 
Ik bleef zitten tot het geïmproviseerde eindpunt 
Rotterdam Stadion. Ook daar weer veel hectiek. 
Na enige tijd ben ik daar weer in een bus gestapt 
naar CS. Deze reed wel langs de beschadigde 
Hef en alle passagiers konden meekijken naar 
de werkzaamheden. Thuisgekomen kon ik weer 
enthousiast verslag uitbrengen. En dat voor een 
retourtje Lombardijen van 2 gulden 75. Later, 
toen ik zelf inmiddels bij NS werkte, ben ik in 
contact gekomen met één van de brugwachters. 
Hij nodigde mij uit en vertelde hoe ik er moest 
komen. Vanaf het Stieltjesplein kon je via een 
hek langs de spoordijk omhoog en over een 
smal metalen looppad langs de brug tot de grote 
betonnen pijler en verder omhoog langs een 
smal trapje. Gedurende deze korte wandeling 
begon het te rommelen. Het geluid werd steeds 
heftiger en de brug trilde. Er passeerde een trein 
en het geluid en de trillingen namen weer af. 
Ik hield me goed vast, ik was het duidelijk niet 

gewend. De brugwachter had me zien aankomen 
en had de koffi e al klaar staan. Hij gaf me een 
korte rondleiding en zei dat de brug straks open 
zou gaan. “Je kan op ‘het val’ mee naar boven 
als je wilt”, zei hij. ‘Het val’ bleek het feitelijke 
hefgedeelte van de brug en nu kon ik mee naar 
boven om te zien hoe een groot schip onder me 
door zou varen. Ja leuk, … maar toch maar niet! 
Zo heldhaftig ben ik niet, dus ik bedankte voor 
de eer. Ik bleef wel bij de tweede bak koffi e. Na 
de procedure met de treindienstleider, maar ook 
na overleg met de daarnaast gelegen Koningin-
nebrug onder leiding van Rijkswaterstaat, werd 
de brug geopend en niet lang daarna passeerde 
een groot schip. De brug zakte langzaam terug 
op z’n leggers en de betonnen contragewichten 
klommen de torens weer in. Kort daarna reden 
er alweer treinen. De brug was lange tijd het 
nulpunt in de dienstregeling van NS. Treinen 
over de Hef reden geclusterd, zodat er tijd over-
bleef voor de vaste relatief lange en frequente 
openingstijden die feitelijk het startpunt van 
de NS-planning waren. Er werd gepland en 
gerekend vanaf Khbr (Koningshavenbrug), zoals 
de afkorting binnen NS toen luidde. De Hef is 
er nog, in volle glorie, maar zonder z’n rails en 
bovenleiding. Lawaai maken en trillen doet hij 
niet meer. De bejaarde brug is er nu alleen nog 
om mooi te zijn.”

Ton Kuster: “In 1933 dook Lou Vlasblom, 19 
jaar, uit de Crooswijkse Frederikstraat met 
succes van de 67 meter hoge Hefbrug. Een duik 
met een dubbele salto in het ijskoude water van 
de Maas. Zijn buurtgenoot Jan Tabbernee uit de 
Marnixstraat moest enige tijd later zijn poging 
met de dood bekopen.”

Caroline van der Hoeven: “Dit is natuurlijk de 
Koninginnebrug en daar achter de oude spoor-
hefbrug De Hef (offi cieel Koningshavenbrug). 
In de jaren van 1930 tot 1950 lag de Konings-
haven vol met schepen. Tussen de bruggen de 
stadssleepboten van de Rode Ster. Waarop Koos 
van der Hoeven (mijn opa) als kapitein heeft 
gevaren. Verderop lagen de rijnboten en particu-
liere boten. Op de foto rechts de Nassaukade; op 
nummer 36 zat café Scheepvaart. De eigenaar 
was Koos van der Hoeven. Het café was een 
soort kantoor. In die tijd hadden de boten geen 
telefoon aan boord. De schippers kwamen naar 

het café om te telefoneren naar kantoor of de 
beurs of er nog een sleep was.”

Ruud Kuipers: “Dit is de Koningshavenbrug, 
beter bekend als De Hef, die tot 1993 dienst 
heeft gedaan als spoorweghefbrug. In datzelfde 
jaar werd de Willemsspoortunnel in gebruik 
genomen en ging het spoor van Centraal Station 
tot station Zuid ondergronds. Daarna werden er 
plannen gemaakt De Hef te slopen, maar geluk-
kig was er een groep Rotterdammers die zich 
hard heeft gemaakt voor behoud van De Hef en 
is er afgezien van de sloop. De brug is nu een 
Rijksmonument.”

Sjaak en Marian den Hartog: “Zeker kennen 
wij dit nog. We hebben de laatste rit over het 
Luchtspoor en de Hef gemaakt op 24 september 
1993, georganiseerd door de Stoom Stichting 
Nederland (https://www.stoomstichting.nl), 
nu gevestigd op het veilingterrein langs de 
Hoofdweg. Het vertrek was van Centraal Station 
Rotterdam naar station Rotterdam Stadion op 
zuid vv. De terugrit naar Rotterdam CS had veel 
belangstelling op de kades. Op de Maas voeren 
allerlei boten en een blusboot van het havenbe-
drijf, die met een watergordijn de laatste trein 
begeleidden. De machinist liet zich ook niet 
onbetuigd en ging vol stoom en met gillende 
stoomfl uit over de Hef als afscheid. Na deze rit 
werd het spoor offi cieel ‘opgebroken’. Een rit 
om nooit te vergeten.”

R. Koopman: “Dit is een foto van De Hef. 
Wij liepen ‘s zaterdags (rond 1976, we waren 
een jaar of tien) vanuit de Joubertstraat naar 
de zogeheten Koffi emolenbrug bij de Eva .C. 
Hartogkade/Stieltjesstraat om daar langs de kade 
te vissen. Soms liepen we door tot aan De Hef. 
Ik herinner me dat je bij de torentjes van de Ko-
ninginnebrug (kennelijk bedieningshuisjes voor 
de waterklerk) met de groene puntdakjes een 
wenteltrapje naar beneden had en daar dichter 
aan het water kon komen om te gaan hengelen. 
Wanneer er een boot passeerde, ging zowel de 
Koninginnebrug als de Spoorbrug in hoogstand 
open. Daar had het verkeer geregeld last van. 
Files vanuit de Oranjeboomstraat en ook vanaf 
de Prinses Hendrikkade.”  

 Twee iconische Rotterdamse bruggen   
Een Ken je dit nog-foto over twee iconische Rotterdamse bruggen 
over de Maas ditmaal: de bekende Hef en de Koninginnebrug. Lees 
maar mee wat onze lezers zich er van herinneren!
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

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

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

h e t  wa p e n  va n  d e g e n k a m p

MUSEUM BAKKERIJWINKEL DEGENKAMP  - Dordtsestraatweg    577   -   3075   BB   RotterdaM   -    info@wapenvandegenkamp.nl  

U  KENT  MIJ  TOCH  BAKKER  RENE  DEGENKAMP
FRITUURT  DE  LEKKERSTE  OLIEBOLLEN  EN  APPELBEIGNETS
OP  30/31   DECEMBER  2021   OPEN   VAN  10.00  UUR  TOT  17.00  UUR

Onze  klanten  kunnen  gratis  meedoen  aan  onze  loterij 
Maak  kans  op  2  fietsen  van  Berkenpeis  en  diverse  andere  prijzen

Naam:
Adres:
Telefoonnummer: Deze bon is op 30 en 31 december in te leveren bij ons aan de Dordtsestraatweg 577.

AKTIE  10  OLIEBOLLEN 
EN  5  APPELBEIGNETS 

VOOR€15,75
inclusief gratis Scheurkalander

 van Jack Kerklaan

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

Wilt u nog

eerdere krant
teruglezen?

lekker
eerdere krant

teruglezen?

lekker

Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl

Administratie            Belastingen            Fiscale Adviezen

Administratiekantoor van Stein

Administratie - Belastingen
Fiscale Adviezen

Hoogeveenenweg 214
2913 LV  Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel.  0180 820353 
E-mail  info@admvanstein.nl

Hét adres voor het
Midden- en Kleinbedrijf

“Service zoals service bedoeld is” 

Administratiekantoor

van Stein



Na het overlijden van onze 
vader is er eigenlijk niets 
gebeurd, omdat onze moeder 
via een tweetrapsmaking al-
les verkreeg en wij als kinde-
ren door de tweetrapsmaking 
in eerste instantie onterfd 
waren. Nu onze moeder is 
overleden, erven we alsnog, 
maar wat aanvaarden we nu 
eigenlijk?

Door het overlijden van uw moeder 
zijn er twee nalatenschappen voor de 
kinderen vrijgevallen. De nalaten-
schap van uw vader is vrijgevallen 
vanwege de tweetrapsmaking en 
uiteraard de nalatenschap van moeder. 
U moet dus in beide erfenissen (bene-
fi ciair) aanvaarden of verwerpen.
Bij het overlijden van uw vader heeft 
uw moeder als enige geërfd en zij was 
door de tweetrapsmaking de bezwaar-
de van de nalatenschap. De kinderen 
waren de verwachters van de nalaten-

schap die is vrijgevallen, omdat aan 
de voorwaarde is voldaan; namelijk 
het overlijden van de bezwaarde.
Juist omdat de langstlevende (i.c. 
moeder) in dergelijke situaties 
‘gewoon’ door kan gaan, dus met 
alle bezittingen én schulden, wordt 
aan een belangrijke verplichting uit 
het testament, namelijk het opstellen 
van een boedelbeschrijving, vaak niet 
voldaan. Een complicatie daarbij is 
het feit dat er na het overlijden van de 
langstlevende (de bezwaarde) moet 
worden vastgesteld wat er met het 
bezwaarde vermogen is gebeurd en 
welke waarde het bezwaard vermogen 

dan nog heeft. Daarom staat in het 
testament (en in de wet) altijd dat 
er jaarlijks een administratie moet 
worden overlegd aan de verwachters. 
Maar ook aan deze verplichting wordt 
te vaak niet voldaan. Het in kaart 
brengen van de twee nalatenschappen 
kan hierdoor een lastige klus kan zijn.
Iets anders waar erfgenamen/ver-
wachters bij het vrijvallen van de 
tweede trap tegenaan lopen, is de 
(on)mogelijkheid van interen op 
het bezwaarde vermogen. Vaak is 
hier geen goede administratie van 
bijgehouden. Biedt het testament van 
vader inderdaad de mogelijkheid voor 

moeder om in te teren, dan moet u als 
erfgenamen/verwachters achteraf aan-
tonen dat dit volgens de regels uit het 
testament is gedaan. In harmonieuze 
families waar ieder alsnog zijn deel 
krijgt, zal dit niet zo’n probleem zijn. 
Maar wanneer de erfgenamen in de 
tweede trap niet dezelfde zijn als de 
erfgenamen van de langstlevende, kan 
hier onenigheid over ontstaan.
Verder is belangrijk dat de erfgena-
men in de tweede trap ook twee keer 
de vrijstelling erfbelasting genieten; 
het gaat immers om twee erfenis-
sen. Hierdoor moeten ze voor beide 
nalatenschappen aangeven hoe zij 
de nalatenschappen aanvaarden of 
verwerpen. Door de nalatenschap van 
vader vast te stellen, maakt u meteen 
ook die van moeder op. Dat wat niet 
tot het bezwaard vermogen gerekend 
kan worden, is namelijk de nalaten-
schap van moeder. Na het in kaart 
brengen van beide nalatenschappen, 
weten de erfgenamen waar ze het over 
hebben en of deze positief of negatief 
zijn. Is er nog steeds veel onduidelijk, 
dan luidt altijd het advies om benefi -
ciair te aanvaarden. In dat geval bent 
u niet voor meer schuld aansprakelijk 
dan er bezittingen zijn.  

 Wel of niet aanvaarden
bij een tweetrap?   
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Oma’s schenking
Schenkt oma aan een of meer klein-
kinderen, dan kunnen kleinkinderen 
of kinderen, waarvan de kinderen 
geen schenking hebben ontvangen 
die niet bij oma/moeder opeisen. 
Een schenking is en blijft immers 
altijd vrijwillig. Gaat het om grote 
bedragen die geschonken zijn, dan 
kunnen de kinderen, nadat oma is 
overleden, mogelijk een beroep doen 
op de legitieme portie. In het ergste 
geval moeten de kleinkinderen die 
geschonken hebben gekregen dan een 
deeltje terugbetalen aan hun ouders, 
ooms en/of tantes.

De garantie gaat mee
Verkoopt u een product waarop nog 
een garantie zit, dan gaat de garantie 
mee naar de nieuwe eigenaar. Heeft 
u bijvoorbeeld een jaar geleden iets 
gekocht waarop drie jaar garantie zit 
en u verkoopt het product, dan heeft 
de nieuwe eigenaar nog twee jaar 
garantie. Zorg wel dat u de kassa-
bon en garantiebewijzen meegeeft. 
Maar let op: de verkoper of fabrikant 
kan bepalen dat de garantie niet 
overdraagbaar is. Als verkoper heeft 
u informatieplicht; u moet de koper 
in dat geval dus informeren over de 

beperkte garantie.

Kiezen uit legaat
Krijgt u als erfgenaam de inboe-
del per testament gelegateerd, dan 
betekent dat niet dat u de volledige 
inboedel moet aanvaarden. Anders 
dan bij erven, kunt u als legataris een 
keuze maken uit het legaat. Wenst 
u dus alleen dat ene schilderij uit de 
inboedel te verkrijgen, dan mag dat. 
De rest van de inboedel (en ook het 
opruimen) valt dan weer toe aan de 
erfgenamen.

Partner van uw broer
Zijn twee broers, twee zussen of 
broer en zus meerderjarig en wonen 
ze op hetzelfde adres, dan kunnen 
zij met een samenlevingsovereen-
komst (of bij vijf jaar aantoonbaar 
op hetzelfde adres wonen) voor de 
erfbelasting partners zijn en de grote 
vrijstelling van partners ontvangen 

wanneer ze van elkaar erven. Wonen 
ze met meer dan twee, dan kan dat 
helaas anders uitpakken. Wilt u meer 
weten, neem dan eens contact op met 
Nico van Scheijndel of mr. Nicole 
Goud van Akto, beiden Registerexe-
cuteur.

Einde jubelton
Volgens de plannen van de vier 
formerende partijen komt er in 2024 
een einde aan de jubelton. Dit is de 
vrijstelling schenkbelasting voor 
personen tussen de 18 en 40 jaar die 
de schenking gebruiken voor hun 
koopwoning of de afl ossing hypo-
theek of afkoop erfpacht. Het mooie 
van de jubelton (€106.671 in 2022) 
is dat deze ongeacht de relatie van de 
schenker-ontvanger geldt, dus niet 
alleen voor de ouder-kindrelatie. Wilt 
u er gebruik van maken, wacht dus 
niet te lang.

Uit de praktijk 

Kerst is weer achter de rug en het 
nieuwe jaar gloort aan de horizon. Nog 
een paar dagen en dan is het 2022. Wat 
gaat dit nieuwe jaar ons brengen? We 
gaan het meemaken en hopelijk positief 
beleven. Daarbij is het maar goed dat 
we niet alles van te voren weten. Het 
einde van het jaar is ook een moment 
om terug te kijken en de balans op te 
maken. Wat waren de mooie en de 
trieste momenten dit jaar, wie zijn we 
verloren en wie hebben we ontmoet? 
Hadden we een meevaller of kunnen we 
nog net de touwtjes aan elkaar knopen. 
Voor ons van Akto is het een boeiend 
jaar geweest met veel nieuwe zaken. 
Ook een jaar met verdrietige momenten, 
waarin mensen afscheid van hun ouders 
hebben moeten nemen, met mensen die 
te jong zijn heengegaan, maar ook met 
oude mensen die blij waren te mogen 
‘vertrekken’. Een jaar met heel dikke 
ordners vol verslagen en documenten. 
Met ruzies die na een of meer gesprek-
ken toch opgelost konden worden.
Komend jaar gaan we weer ons best 
doen u te informeren over al wat 
speelt rond met name erfenissen, erf- 
en schenkbelasting en ook af en toe 
consumentenrecht. Mocht u zelf een 
vraag hebben, schroom dan niet die te 
stellen, via e-mail, de telefoon of op een 
van onze spreekuren en uiteraard bent u 
op kantoor ook van harte welkom. Voor 
2022 wensen wij u en uw dierbaren 
een mooi jaar in goede gezondheid en 
welbevinden. En dat het een jaar mag 
worden, waarin corona en haar maatre-
gelen minder op de voorgrond staan.  

?

Controleer de kassabon
De Consumentenbond heeft voor 
het tweede jaar op rij bij de grote 
supermarkten de prijs op het schap 
vergeleken met de kassabon. Het 
aantal fouten was bij Aldi (4%) het 
minst en bij AH (27%) het grootst. 
Jumbo geeft bij een foute kassabon 
volgens hun huisregels het product 
gratis mee. Controleren dus en 
betaal niet teveel of zelfs helemaal 
niets.

Goedkoop op marktplaats
Het is inmiddels traditie geworden 
cadeaus die de ontvanger liever 
niet heeft of waar hij/zij niets mee 
kan na Sinterklaas of Kerst op 
het internet te koop aan te bieden. 
Houdt u wel van een voordeeltje, 
struin dan het internet af na de 
feestdagen op zoek naar spullen 
die u nodig heeft. Deze kunt u nu 
verkrijgen tegen een zacht prijsje.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

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

Sfeervol    € 2.375,- Basis                     € 2.975,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl

Compact  € 3.925,- Compleet  € 4.375,-

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

Krijgt u binnenkort, of heeft u 
te maken met een overlijden!

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 1 - Centrum en Overschie

Nu TE KOOP
vanaf €24,95

voor €9,95 

Of bestel via de website:

www.deoudrotterdammer.nl

GROOT ROTTERDAMS MOLENBOEK
Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

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

info@deoudrotterdammer.nl  bestellen excl. verzendkosten

Deel 2 - Noordoost, Zuid en WestDeel 2 - Noordoost, Zuid en West

excl. verzendkosten

Deel 2 - Noordoost, Zuid en West

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

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

          24 uur per dag bereikbaar

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

www.uvvw.nl 
email: info@uvvw.nl 

Wij zijn dienstbaar, flexibel en hebben alles in huis. 
Zo bieden we u zekerheid en betrouwbaarheid, 
maar ook snelheid en flexibiliteit. 
Bij CVU staan wij voor u klaar. 

Meer weten over de keuzemogelijkheden die wij u bieden?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons op.

cvu.nl/keuzes 
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

WIJ BIEDEN KEUZES VOOR 
EEN PERSOONLIJKE UITVAART

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

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244
€ 6,0010 kilo

Frieslanders    
Voor de lekkerste frieten !!

Nette Nederlandse man 70+ 
geboren in Rotterdam zoekt 
Een leuke alleenstaande dame
(ook patientpartner)
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

TE KOOP CARAVAN 
MERK: CARAVELAIR 450 
bwjr: 2007
Met Mover en Dakairco
Zithoek (tevens 2 slaapplaatsen) + 
2 aparte bedden inclusief tv en 
schotel                                 € 7.500,-
Meer informatie via 
de heer F.A. Mol op 06-51995212

#samenvoordieren
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Nu zul je je wellicht afvragen waar-
om ik dit schrijf. Ik moest van mijn 
vader als 12-jarig jongetje kleerma-
ker worden, omdat hij een kleerma-
kerij had in Rotterdam-zuid en het 
was wel makkelijk je zoon kleerma-
ker te laten worden, want daarmee 
had je extra hulp en goedkoop perso-
neel. Nu spreek ik wel van 1950 en 
die jaren, vlak na de oorlog, kon je 
als kleermaker nog goed verdienen. 
In de Tamboerstraat, op Kralingen, 
zat een Ambachtsschool die een 
kleermakersopleiding had.

Kwijlen
De school begon om 9.00 uur en de 
lessen eindigden om 17.00 uur. Deze 
tijden werden aangehouden om een 
beetje te wennen aan de 45-urige 
werkweek. De opleiding duurde 
twee jaar.
De klas was goed gevuld en onze 
leraar was meester Terhaak, die al 
enigszins op leeftijd was in mijn 
ogen, want ik kan me nog goed 
herinneren dat de goede man pijp 
rookte en een beetje zat te kwijlen 
als hij verschillende werkzaamheden 
voordeed.
Wij hadden twee naaitrapmachines 
in de klas staan en als er werkzaam-
heden op deze machines gedaan 
moesten worden, stonden de jongens 
in de rij te wachten. Meester Terhaak 
kwam dan een rondje doen en vroeg 
waarom je de naaimachine nodig 
had. Zijn opmerking was vaak: “met 
de hand naaien.”

Noodwinkel 
Wij hadden ook een meester die 
Boelhouwer heette. Het is me altijd 
bijgebleven dat die man ooit tijdens 
een tekenles zei dat wij stom waren 

dat we kleermaker wilden worden, 
omdat dit geen goed beroep was 
(achteraf had deze man gelijk, maar 
dat wist je toen nog niet).
Toen ik van school ging, werden 
de drie beste leerlingen van de klas 
naar een werkgever gestuurd die be-
langstelling had. Ik kwam terecht bij 
de Fa. Meddens op de Binnenweg. 
Deze firma zat in een noodwinkel, 
die gebouwd was op het land van 
Hoboken. Omdat bij het bombarde-
ment op Rotterdam veel bedrijven 
verloren waren gegaan, werden in 
deze omgeving veel noodwinkels 
gebouwd en het was er best een 
gezellige buurt. Wij hadden destijds 
nog een 45-urige werkweek. Van ‘s 
morgens 8.00 uur tot 1700 uur en 
zaterdag tot 13.00 uur.

Grondstoffen
Zoals ik al zei, had mijn vader 
een kleermakerij en toen hij uit 
Duitsland terugkwam (hij was 10 
november 1944 weggevoerd en 
is eind mei 1945 op een gestolen 
fiets uit Duitsland teruggekomen) 
was er veel vraag naar kleding. Je 
was als kleermaker aangewezen op 
de weinige grondstoffen die nodig 
waren om kleding te maken. Hij 
deed zaken met twee groothandels, 
die op afroep stoffen leverden die je 
nodig had om kostuums te maken. 
Het ene bedrijf was de Fa. Mertens 
en het andere de Fa. Heijmans. Deze 
stoffen kwamen veelal uit Engeland. 
Als je bericht kreeg dat er iets was 
aangekomen, kon je niet uitkiezen 
wat je hebben wilde, nee, je moest 
maar meenemen wat voorhanden 
was.
De stoffen werden geleverd met de 
fournituren erbij, zodat je direct kon 
beginnen. Je moest wel textielpunten 

meenemen, want alles was veelal 
nog op de bon. Er was in die tijd 
zo’n tekort, dat het geen probleem 
was je producten te verkopen. Hij 
had indertijd veertien man personeel 
en dat allemaal in een souterrain-
woning achter de winkel. Ik heb 
overal geslapen, tot onder de trap en 
in de paskamer aan toe, want er was 
geen plaats voor kinderen en wij 
waren met zijn drieën. Ik heb nog 
twee zussen. Uiteindelijk werd je 
dan maar uitgestuurd bij vreemden, 
omdat er thuis geen plaats voor je 
was. Zo ben ik in Bergen op Zoom 
terecht gekomen bij opoe Koopman, 
die op die manier een extra centje 
bijverdiende, want aow bestond 
nog niet. Ik moet zeggen dat ik daar 
een leuke tijd heb doorgebracht en 
ik ben er ook op school geweest. 
Je kon er als kind heerlijk buiten 
spelen en dat was in Rotterdam in 
de Polderlaan wat moeilijker, want 
lijn 9 reed door deze straat en er was 
ook meer verkeer.

Boomblad
Zoals ik al zei, ik moest kleermaker 
worden en begon als jongste be-
diende voor 7.50 gulden in de week. 
Je had toen nog veel double breast 

colberts, met die enorm lange revers 
en die moesten met de hand gepi-
keerd worden met steekjes van een 
halve centimeter. Je mocht niet door 
de stof heen prikken met de naald 
(een zeventje). Dit moest je met je 
vinger opvangen, zodat ‘s avonds je 
wijsvinger helemaal beurs was en je 
had veel pijn in de rug, doordat je op 
tafel zat met gekruiste benen.
Een revers moet vallen als een 
boomblad, was in die tijd een ge-
zegde. Bij mij in de buurt zaten twee 
dames die niet anders deden dan 
kostuums in de eerste pas maken, 
zoals dat heet. De eerste pas was 
als het gesneden kostuum van de 
coupeur kwam en het colbert met 
kameelhaar in het voorpand in el-
kaar gezet moest worden. Dan werd 
het colbert helemaal met rijggaren 
in elkaar gezet, zodat de coupeur het 
kon passen bij de klant, waarbij hij 
met krijt aangaf waar dingen veran-
derd dienden te worden.
Als het colbert terugkwam van de 
eerste pas, had je specialisten die 
de zakken erin zetten. Dan kwam 
het bij mij om de revers te pikeren. 
Na dit pikeren werden de voorpan-
den afgemaakt en de revers met de 
binnenzakken, daarna de voering 
aan het voorpand die met de hand 
ingenaaid moest worden en dan pas 
de rug en de schouders.

Knoopsgaten
Knoopsgaten werden met de hand 
gemaakt en op de revers kwam 
vaak een speciaal knoopsgat met 
gedraaid paskoord, zodat er een 
sierlijk knoopsgat ontstond. De 
tweede pas werd uitgevoerd met 
het nodige rijgwerk en daarna werd 
het colbert pas afgemaakt. Voor het 
maken van een kostuum stond een 
tijd van gemiddeld meer dan 40 uur; 
12 uur voor de pantalon, 8 uur voor 
een vest en 22 uur voor een colbert. 
Vaak werden in die tijd kostuums 
verkocht met twee pantalons en 
daarmee had je voor een groot aantal 

jaren genoeg aan één kostuum.
Als je nu op straat kijkt, val je op als 
je een kostuum draagt. De meeste 
mannen dragen spijkerbroeken met 
een T-shirt in de zomer en een jack 
in de winter. De enigen met een 
kostuum zijn de nieuwslezers en de 
weerman op de TV.
Ik moet nog steeds aan meester 
Boelhouwer denken, die toen al zei 
dat de kleermakerij geen toekomst 
had en ik moet die man nu gelijk 
geven.

Eisen 
Om een kleermakerij te beginnen, 
had je papieren nodig. Te begin-
nen met gezel A, gezel B en een 
meesterdiploma, middenstandsdi-
ploma en als je dan overhemden en 
stropdassen verkocht, moest je ook 
je textielwarenbrevet hebben en 
een startkapitaal. Dat waren toen de 
eisen waaraan je moest voldoen als 
je een winkel wilde beginnen.
Toen ik in 1957 uit militaire dienst 
kwam, had mijn vader een winkel 
aan de Schieweg van een kleer-
maker overgenomen, zodat ik daar 
als kleermaker kon beginnen. Het 
bleek een enorme miskoop en wij 
zijn begonnen met het verhuren van 
trouw- en rouwkleding, dus jacquets 
en rokkostuums met hoge hoeden. 
In de jaren ‘60 met de flowerpo-
werbeweging gingen de bruiden op 
de fiets naar het stadhuis en was de 
kledingverhuur verleden tijd. Ik heb 
noodgedwongen de zaak moeten 
verkopen aan een reisorganisatie en 
ben begonnen als vertegenwoordiger 
bij de Fa. Adolf Dam, die de De-
siree- en Fabiolasieraden verkocht 
en ben uiteindelijk als ambtenaar 
gepensioneerd als onbezoldigd agent 
van gemeentepolitie, maar dat is een 
ander verhaal.

Gerard Lindeman
gerardlindeman1936@gmail.com

Kleermaker was vak zonder toekomst
Afgelopen week liep ik door het winkelcentrum van 
Hellevoetsluis en daar zit een herenmodewinkel die 
reclame maakt met maatkleding vanaf 375 euro en 

toen dacht ik: hoe kan je voor dit bedrag een maatkostuum 
verkopen. Bij navraag bleek dat deze kostuums gemaakt 
worden in Marokko. Het kostuum wordt hier aangemeten en 
de stof uitgezocht en die gegevens gaan naar het buitenland, 
voor de productie. 
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Kleermaker aan het werk in de kleermakerszit met gekruiste benen

Het vervaardigen van kleding gebeurt nu grotendeels in het buitenland

A



Het ongeluk gebeurde op de scheeps-
bouwloods van de werf Wilton-Fijen-
oord te Schiedam. Tijdens het redden 
van slachtoffers bij deze ramp kwam 
rechercheur Jacobus Johannes (Co) 
Hoek, broer van mijn moeders vader 
Willem Jacobus (Wim) Hoek om het 
leven. Hij was het zesde kind van 
Jacobus Johannes Hoek en Cornelia 
Dekker. Hij woonde met zijn gezin 
in de Lange Singelstraat 86 in Schie-
dam. Co was getrouwd met Suzanna 
(Suus) Thijssen en was vader van 
twee kinderen, Susan en Martin. Co 
werkte sinds 15 november 1935 als 
politierechercheur bij de afdeling 
Speciale Wetten aan bureau Lange 
Nieuwstraat in Schiedam. Voordat Co 
op dit bureau werkte, had hij negen 
jaar bij het Amsterdamse Korps 
dienst gedaan, waar hij onder meer 
bestuurslid was van de Amsterdamse 
Politie Sportvereniging. Co was een 
op en top sportman.
De gebeurtenissen van zaterdag-
morgen 31 oktober 1936 op de 
scheepswerf van Wilton-Fijenoord 
in Schiedam hebben voor het gezin 
van Co, de familie, collega´s en 
vrienden een diepe en droevige leegte 
achtergelaten.

Zware rookwolken
De Griekse tanker Petrakis Nomikos 
lag voor onderhoudswerkzaamheden 
bij de werf van Wilton-Fijenoord in 
de haven van Schiedam. De stook-
ketels werden schoongemaakt door 
zowel Grieken als personeel van 
Wilton; een klus waarbij binnen in 
de ketels aangekoekte olieresten met 
hamers moesten worden losgebikt. 
Daarnaast werden allerlei reparaties 
aan de ketels, machines enzovoort 
gedaan.
Op die bewuste zaterdagmorgen, 
ongeveer rond tien voor tien, was er 
een enorme ontploffing aan boord 
van de Griekse tanker. De ontplof-
fing was tot in de wijde omtrek te 
horen, de sirene loeide, er brak brand 
uit en zware rookwolken sloegen 
uit het achterschip omhoog. De 
ontploffing was zo hevig dat één 
van de stookketels dwars door het 

dek van het schip werd geslagen. De 
kraan die midscheeps stond werd 
volledig weggeslagen. Er was grote 
paniek. Mensen renden door elkaar 
heen en hulpverleners begonnen 
in allerijl gewonden van boord te 
halen. De reddingspogingen door de 
gealarmeerde brandweer, politie en 
de reddingploeg van Wilton werden 
ernstig bemoeilijkt door de enorme 
hitte van het vuur. De brandweer 
was met groot materieel uitgerukt, 
slangen werden uitgerold en met man 
en macht probeerde men de brand, 
die uit de machinekamer kwam, te 
blussen. De Schiedamse brandweer 
werd gesteund door de Rotterdamse 
brandweer die onmiddellijk een 
drijvende stoomspuit richting de werf 
van Wilton-Fijenoord dirigeerde. Er 
werden veel gewonden van het schip 
gehaald en vervoerd op brancards, 
ladders of planken. De meesten had-
den botbreuken en zware brandwon-
den. Eenmaal van het schip stonden 

dokters klaar om hen te helpen. 
Overal kwamen de ziekenauto´s 
vandaan, zelfs uit Vlaardingen, om 
de gewonden te vervoeren naar de 
ziekenhuizen. Helaas waren ook 
de eerste dodelijke slachtoffers te 
betreuren.

Tweede ontploffing
Co was ook aan boord om gewonden 
zo snel mogelijk te evacueren. Het 
alarm ging opnieuw af, want men 
verwachtte een tweede explosie. Co, 
die samen aan boord was met com-
missaris Clasie en hoofdcommandant 
van de brandweer Aikema, wees 
hen op het gevaar en gaf het advies 
onmiddellijk de boot te verlaten, wat 
zij ook deden. Co ging terug naar het 
achterdek waar nog gewonde mensen 
lagen toen er een tweede ontploffing 
volgde. De tweede ketel ontplofte 
waarbij een gedeelte van de schoor-

steenpijp werd weggeslagen en uit 
het middenschip stegen zware rook-
wolken op. Overal op de werf lagen 
de brokstukken verspreid. Mensen 
renden in paniek weg en probeerden 
zich te beschermen tegen vallende 
stukken materiaal. Deze tweede 
ontploffing was veel heviger dan de 
eerste. Zelfs op de Coolsingel was de 
klap te horen. Nog snel werden er ge-
wonden afgevoerd waaronder J. van 
der Plas, plaatsvervangend brand-
weercommandant, die zwaargewond 
naar het ziekenhuis werd gebracht 
waar hij later aan zijn verwondingen 
overleed. De werf werd onmiddellijk 
ontruimd, gewonde brandweerlieden 
en leden van de reddingploeg van 
Wilton werden zo snel mogelijk afge-
voerd. De werf bood een troosteloze 
aanblik, zwarte en grijze rookwolken 
stegen op uit het schip, machteloos 
keek men toe, terwijl een motregentje 
neerdaalde op de toeschouwers. Wie 
zich nog aan boord bevond, moest 

als verloren worden beschouwd. Co 
werd vermist, evenals de kringcom-
mandant van de brandweer J. Nieu-
wenhuyse. De brandweer kon niets 
uitrichten tegen dit geweld, het schip 
bleef maar branden, soms laaide het 
vuur zo hoog op dat men bang was 
voor een nieuwe ontploffing.

Zeventien
Zondagmorgen 1 november 1936 
was het vuur zodanig bedwongen 
dat men aan boord kon om de zwaar 
verminkte lichamen te bergen. Zij 
werden in jassen gewikkeld en naar 
het RK ziekenhuis, de Dr. Noletstich-
ting, overgebracht. Co Hoek en J. 
Nieuwenhuyse konden worden ge-
identificeerd, maar het derde slachtof-
fer, waarschijnlijk een medewerker 
van Wilton-Fijenoord niet. In het 
ruim werd een vierde slachtoffer aan-
getroffen, het bleek om een Grieks 
bemanningslid te gaan. Na de berging 
van de slachtoffers heeft men het 
schip versleept naar een boei op de 
Nieuwe Waterweg om daar verder uit 
te gassen. Het schip werd in beslag 
genomen voor justitieel en deskundig 
onderzoek. De ontploffingsramp 
met de Petrakis Nomikos kostte 
uiteindelijk zeventien mensen het 
leven. Pas twee maanden na de ramp 
werd het laatste dodelijke slachtoffer 
geborgen. Het zwaar beschadigde 
schip werd later versleept naar de NV 

Machinefabriek en Scheepswerf Piet 
Smit in Rotterdam om gerepareerd te 
worden.

Rouw
Schiedam was gedompeld in rouw. 
Op openbare gebouwen hingen de 
vlaggen halfstok. Op woensdagmid-
dag 4 november 1936 werd Co Hoek 
met korpseer naar zijn laatste rust-
plaats gebracht. Familie, vrienden, 
collega´s en honderden belangstel-
lenden hadden zich verzameld bij het 
huis aan de Lange Singelstraat, waar 
Co lag opgebaard. Toen de kist het 
huis werd uitgedragen door collega´s 
van Co speelde de politieharmo-
nie Hermandad van Rotterdam de 
‘Marche Funebre’ van Chopin. Na het 
plaatsen van de kist in de lijkwagen 
zette de lange stoet zich in beweging 
naar de begraafplaats. De politie-
harmonie liep voorop, daarachter 
de zangvereniging van Hermandad, 
gevolgd door een wagen beladen met 
bloemenkransen, de lijkwagen en 
uiteindelijk de familieleden, vrienden 
en bekenden. De stoet ging langs het 
hoofdbureau van politie aan de Lange 
Nieuwstraat, waar men halt hield 
en een ogenblik stilte in acht nam. 
Er waren zoveel mensen op de been 
om deze indrukwekkende stoet te 
zien, dat het verkeer geregeld moest 
worden. Co werd, na een aantal 
toespraken van de burgermeester 
van Schiedam, de commissaris van 
politie en een directielid van Wilton-
Fijenoord, begraven op de algemene 
begraafplaats van Schiedam.
Na de beslaglegging op het schip zijn 
de autoriteiten begonnen met een 
groots onderzoek naar de oorzaak 
van de ramp. Het tankschip had een 
certificaat van gasvrijheid verkre-

gen, waardoor het personeel van 
Wilton-Fijenoord niets verweten kon 
worden. Uit onderzoek bleek dat 
er in de bunkers nog restanten van 
ruwe olie aanwezig waren, waardoor 
gasophoping was ontstaan. Toen de 
werklieden van Wilton-Fijenoord met 
branders de ketelruimte ingingen, 
kwam het gas in aanraking met open 
vuur, dat de eerste ontploffing veroor-
zaakte. Door de ontploffing scheurde 
een olietank open, waardoor er brand 
ontstond. Het vuur bereikte via een 
verbindingsleiding de zogenaamde 
zomertanks, waarin zich ook nog 
olierestanten bevonden, die eveneens 
voor gasophoping zorgden. Hierdoor 
volgde de tweede ontploffing, waarbij 
de tanks volledig werden opengereten 
met het bekende noodlottige gevolg. 
Na het onderzoek van de ramp zag de 
officier van justitie bij de rechtbank 
te Rotterdam af van rechtsvervolging 
aangezien er geen bewijs was van een 
strafbaar feit.
Na enig speurwerk heb ik de dochter 
van Co Hoek, Susan, gevonden en 
contact met haar gehad. De inmiddels 
91-jarige Susan vertelde mij dat ze 
zes jaar was toen papa plotseling niet 
meer thuis kwam van zijn werk. Ze 
kon zich nog veel herinneren uit die 
nare periode. Binnenkort ga ik Susan 
bezoeken en zal haar alle foto´s die 
ik van haar vader heb, de kranten-
berichten over de ramp en dit artikel 
overhandigen.

René den Outer
Rene.denouter@delta.nl

Filmbeelden over de ontploffings-
ramp aan boord van de Petrakis 
Nomikos zijn te zien op: https://www.
youtube.com/watch?v=-reF0S-i0XM

Ontploffingsramp bij Wilton-Feijenoord
p 29 februari 2020 is mijn moeder, Willy den Outer geboren Hoek, overleden. Na het 
leegruimen van het huis kwam ik veel persoonlijke spullen tegen, zoals geboortekaart-
jes, brieven, fotoalbums, ansichtkaarten en krantenknipsels. Zo vond ik een aantal 

foto´s van Jacobus Johannes Hoek, haar oom, die om het leven kwam tijdens de ontploffings-
ramp op 31 oktober 1936 aan boord van de Griekse tanker Petrakis Nomikos. 
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De gevolgen van de ontploffing op het schip.

Het politiekorps van Schiedam. Co Hoek staat tweede van rechts.

Overal op de werf lagen de 
brokstukken verspreid“ “

O



Enige kennis van de Rotterdamse 
topografie kan mij niet ontzegd 
worden. Zeker niet na 34 jaar studie. 
Toch was ik totaal verrast toen 
bijgaande foto mij onder ogen kwam. 
Wij zien de ingang van metrostation 
Beurs, Coolsingel westzijde, nabij het 
Binnenwegplein. Wij zien de oude 
situatie, toen beide trappen zich nog 
strak tegenover elkaar bevonden. Dit 
heb ik nooit geweten. De foto van 
Ton Hermans dateert van begin jaren 
zeventig. Tja, ik moet toegeven dat ik 
toen zelden op Rotterdams’ drukste 
metrostation vertoefde. Ik zwierf wel 
door de stad, maar om duistere rede-
nen kwam ik weinig op de Coolsingel. 
Woonde een halve eeuw geleden in de 
Alexanderpolder en vanaf 1974 aan de 
Provenierssingel.
Ik zat indertijd zelden of nooit in 
de metro. De Coolsingel speelde zo 
goed als geen rol in mijn leven. Wat 
moest ik er als dertigjarige zoeken? 
Grappig hoe alles verandert. Thans 
zit ik vrijwel dagelijks in de metro! 
Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik 
boven metrostation Coolhaven woon, 
dus dat maakt een ritje veel gemak-

kelijker. Verder rijd ik amper meer 
auto. Komende week word ik 76 jaar. 
Ik ben wat bangig geworden in de 
voiture, dus dan kun je ‘m beter laten 
staan. Trouwens, ik ben een enorme 
fan van de RET geworden. Ik vind al 
die verbindingen knap ontwikkeld. 
Je bent meestal redelijk snel op de 
plaats van bestemming en het kost 
mij als bejaarde helemaal niks. Een 
niet onbelangrijke factor. Terug naar 
de foto. Kijk die twee stevige mannen 
de trap afgaan met een gasfles op hun 
schouder. Zie ook het frisse, strakke 
beeld van een rustig trottoir. De Cool-
singel had toen zeker charme. Het is 
natuurlijk een verschrikkelijk treurspel 
dat zich de afgelopen drie jaar rond de 
Coolsingel heeft afgespeeld. Een soort 
van totaal zinloze upgrading, die vele 
tientallen miljoenen heeft gekost en 
uiteindelijk averechts is uitgepakt.
De nieuwe Coolsingel ademt anno 
2021 een tamelijk unheimliche en 
kille sfeer Wat een ongelofelijke 
verspilling van mankracht, verkeerde 
energie en dus miljoenen eurootjes 
gemeenschapsgeld. Ach, wat zal ik mij 
druk maken. Ik blijf de stad liefheb-

ben, ondanks de vele architectonische 
blunders (lees: verkeerde keuzes). Wat 

verlang ik naar een zonnig centrum-
terras met een versnapering onder 

handbereik. Heus, dat gaat dit voorjaar 
zeker gebeuren!
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Ik was als kind jaloers op vriendjes en 
vriendinnetjes waar thuis ‘gewoon’ de 
radio aan stond, op Veronica of zo. Bij 
mij thuis draaiden er van die enorme 
banden, vol met muziek uit vervlo-
gen tijden. Rock&Roll... dat trok ik 
overigens nog wel enigszins, maar ook 
country. Vreselijk vond ik het.

Gitaar
Ik heb ook de hele muzikale opvoe-
ding moeten doorlopen. Tegen wil en 
dank. Dus ik moest noten leren lezen 
en een instrument leren bespelen. Ik 
droomde van een gitaar. Zag mezelf al 
bij een kampvuurtje ‘Kumbaya’ spelen 
– en zingen. Leek me echt ZO stoer! 
Maar nee, dat mocht niet. Te werelds. 
Piano dan... alsjeblieft?
Nee, ik moest op orgelles! Ik denk 
(weet eigenlijk wel zeker) dat mijn 
moeder stiekem de droom koesterde 
dat ik op een dag achter een kerkorgel 
zou kruipen.

Vijf jaar lang (!) ben ik op woensdag-
middag naar orgelles gesleept. Ik vond 

het een gruwel. Iedere dag een uur, 
liefst twee, oefenen. Op privéles bij 
een enge oude man (ja, het mocht wat 
kosten, die droom van mijn ma) bij 
de Rotterdamse Muziekschool aan de 
Oostzeedijk.
Toen ik er EINDELIJK niet meer 
naartoe hoefde, omdat mijn jongere 
broer meer ballen had dan ik en het 
vertikte, ben ik ook nooit meer 
achter een orgel gekropen. En als mijn 
ouders me op zondagochtend uit bed 
bliezen met een lp van Feike Asma 
kreeg ik spontaan last van uitslag.

Top 40
Kortom... mijn ouders en ik lagen niet 
echt op één lijn. Dus ik sloot me op in 
mijn kamer en draaide stug mijn eigen 
muziek. Of ik luisterde naar de Rot-
terdamse piratenzenders, waar je ook 
‘plaatjes kon aanvragen’. Natuurlijk 
met de cassetterecorder in de aanslag. 
Ik maakte mijn zakgeld vrijwel vol-
ledig op aan lp’s en singletjes. Mijn 
keuze. En dat was eigenlijk gewoon 
wat er op dat moment in de Top 40 

stond.
Zo verzamelde ik een hele stapel 
langspeelplaten en dozen vol sin-
gletjes, die ik ooit, in een vlaag van 
verstandsverbijstering, allemaal heb 
weggegooid. Want ik had kinderen en 
ruimtegebrek. Ik hang totaal niet aan 
spullen, maar dat is nog steeds iets 
waar ik spijt van heb.

Nostalgie
En nu struin ik rond in tweedehands 
warenhuizen en op vintage marktjes. 
En ik zie ze weer... die langspeelplaten 
uit mijn jeugd. Eén en al herkenning. 
Ik zie ook de muziek van m’n ouders 
voorbij komen... en ik betrap mezelf 
er op dat ik er toch een soort van 
gelukzalig gevoel bij krijg. Nostalgie. 
Ik zal wel oud worden of zo.

Dus... ik heb een platenspeler gekocht! 
En ik ga gewoon al die lp’s kopen. 
Fuck it. Ook die van mijn ouders. 
Pat Boone. Dean Martin. Alleen geen 
Jerry Lee Lewis. Dat vertik ik. Uit 
principe.

Vandaag ben ik naar de Plaatboef ge-
weest. En het begin van mijn nieuwe 
verzameling is er. Met onder andere 
Thriller, van Michael Jackson. De lp 
die ik op mijn vijftiende verjaardag 
van mijn (toenmalige) liefje kreeg. 
Wham... uit de tijd dat ik nog dacht 
dat George Michael op meisjes viel. 
En Roberta Flack, op haar muziek 
heb ik vele tranen gelaten als m’n hart 
weer eens gebroken was. Twaalf stuks. 
Een mooi begin, toch?

Onthouden
En wie weet ga ik binnenkort toch nog 
eens aan die gitaarlessen beginnen. Of 

schaf ik opeens die tweedehands piano 
aan... en dan eens kijken wat ik nog 
onthouden heb van al die muziekles-
sen.
Laat m’n moeder het maar niet horen!

Astrid Aveling
astridaveling@gmail.com

PS. Ik moest trouwens ook op dansles 
(stijldansen). Twee seizoenen. Maar 
dat een andere keer.  

Die goeie ouwe grammofoonplaat
Muziek. Ik kan niet zonder. Geen dag. Ben er mee opgevoed, al was de muziek van mijn ouders niet 
echt mijn muziek. Mijn moeder was fan van Jerry Lee Lewis en ik ben echt gehersenspoeld, zing al 
zijn nummers nog steeds foutloos mee. Als het zou moeten. Ik haatte alles aan die man. Maar laatst 
hoorde ik zijn vertolking van ‘Somewhere Over The Rainbow’ en ik vond het opeens mooi. Zo zie je 
maar...

  

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 geschiedenis. 
Journalisthistoricus Joris Boddaert beschrijft in deze rubriek een Rotterdamse foto.

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

Metrostation Beurs
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Rotterdam 2022 - 
Scheurkalender

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 ge-
dichten, verrassende feiten en weetjes. Leuk als cadeautje voor 
de feestdagen of verjaardagen of gewoon lekker voor jezelf!

Wat zeggie!?

Wim van der Klein is een geboren 
verhalenverteller. Zijn korte verhalen 
verschijnen regelmatig in De Oud-
Rotterdammer.. Als geboren en 
getogen Rotterdammer neemt hij de 
lezer mee naar het Rotterdam van 
zijn jeugd. Met droge humor kijkt 
hij terug op zijn avonturen in de 
straten van zijn stad, de jongensschool en de eerste, voorzich-
tige verkenningen op liefdesgebied. Ook kleurrijke anekdotes 
over het leven op de vrachtwagen passeren de revue. Zijn korte 
verhalen zijn vaak een bron van herkenning.. Een verhalenbun-
del die u niet mag missen. 

Samen
Vormgever Remco Lange heeft 
een prachtig boek over Rotterdam 
uitgebracht. Negen Rotterdamse 
schrijvers en negen fotografen ge-
ven 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.

Rijnmond vanuit de 
wolken

De opvolger van ‘Rot-
terdam vanuit de wolken’ 
is er: Rijnmond vanuit 
de wolken. Na het suc-
cesvolle 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.

   
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!)

Thee of koffie op z’n Rotter-
dams
(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 Oud-
Rotterdammer. Die mogen bij u thuis natuurlijk ook 
niet ontbreken. De onderzetters zijn alleen per set te bestellen.

   
Het Rotterdams ABC

Rotterdammers? Mooiste volk ter 
wereld! Het Rotterdamse taaltje? 
Klinkt ook al zo lekker. Dat 
blijkt wel uit de bonte verzame-
ling typische woorden die veel 
gebruikt worden door Rotter-
dammers. Herco Kruik maakte 
er een klein woordenboek van 
met daarin het mooiste wat de Rotterdamse woordenschat te 
bieden heeft. Leve het Algemeen Beschaafd Rottûdams!

De Natte T-Doek
In geen enkel huis-
houden 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 Rot-
terdamse vlag met de tekst ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’. 
De kwalitatief hoogwaardig gewoven theedoek met ophanglus 
is van 100 procent katoen, meet 50x70 cm, is opgevouwen en 
voorzien van een banderol.

De Rotter-
damse Hand 
in Handdoek

Hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte 
Rotterdamse 
Hand in 
Handdoek! 
Uitgevoerd in groen-wit-groen, net als z’n maatje 
de Natte T-Doek (ook nog steeds te bestellen). De kleuren van 
de Rotterdamse vlag dus. De handdoek is 40 bij 60 centimeter 
en is van 100 procent katoen. Met ophanglus. Een origineel 
cadeau voor de echte Rotterdammert!

€ 15,95
€ 17,95

€ 45,00

€ 39,95

€ 9,95

€ 14,95

€ 7,50 € 8,95 € 8,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

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.

Wat zeggie !?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     17,95
Rotterdam 2022 – scheurkalender 2022 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     15,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     24,95
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Rotterdam vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,50
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,95
Rotterdam gefotografeerd 1960-1970  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95
Samen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 45,00
Wandbord haven .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord Een echte Rotterdammert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95

Ja, ik bestel:

Dinsdag 28 december 2021

Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
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Ik kon bij dit bedrijf een bemetel 
opleiding volgen in de bedrijfsschool 
met tien tot vijftien leerlingen. De 
leraar metaaltechniek was de heer 
Kutterink, een bewogen man, die het 
allemaal goed kon uitleggen. Kortom, 
een leerzame tijd met veel ontspan-
ning. Wat ik mij onder andere herinner 
van die ontspanning is, dat we een 
keer in de week naar een zwembad 
gingen (kan dit in Pendrecht zijn 
geweest?). Dat hoorde er allemaal bij 
waarschijnlijk en voor die tijd was het 
erg vooruitstrevend. In het kader waar-
van weet ik achteraf niet, maar een 
jaarlijks uitstapje was er ook zo een, 
naar de ENCI (Eerste Nederlandse 
Cement Industrie) in Maastricht.

Tanks
Ons bedrijf maakte onder meer grote 
staalconstructies en wat mij het meest 
in het geheugen ligt zijn de grote 
ronde tanks waar Pernis en de Botlek 
vol van staan. Niet dat Braat deze 
allemaal gemaakt heeft, maar ik geef 
wat aan. Zo’n tank bestaat uit veel 
segmenten. Vergelijk het maar met 

hoe een voetbal eruit ziet. Ze werden 
door een vakman gemaakt onder een 
pers en met gebruik van een gebogen 
lat (als controlerende kromming-
verbuiging). In enkele dagen werden 
ze met een pers zodanig vervormd dat 
er met vele exemplaren een tank van 
gebouwd kon worden.
Vroeger waren de werkzaamheden 
opgesplitst tot simpele handelingen. 
Zo had je de zagers die niets anders 
deden dan benodigde materialen zagen 
en slijpers die overtollig materiaal 
weghaalden of een lasnaad weg sle-
pen, omdat de lasnaad intern slakken 
vertoonde, die dan werden vastgesteld 
door de röntgen-technische dienst. Die 
zagers van allerlei staalmateriaal, daar 
denk ik nu tijdens dit typen aan, die 
hadden het niet makkelijk. Ze werkten 
uiteraard buiten, in een stalen in elkaar 
gefl anst hok waarvan de stalen deur 
totaal niet sloot. Het was een heel sim-
pel hokje, met een klein kacheltje dat 
in die winterse omstandigheden echt 
niet voldeed. Ach, de ARBO bestond 
nog niet.
De fotolassers hadden het wel goed. 

Daar was het bedrijf zuinig op. Als er 
geen specifi ek laswerk voor handen 
was, deden zij niets. Ze moesten hun 
‘vaste’ hand behouden.

Loonzakje
Vrijdag was uitbetalingsdag. Na werk-
tijd ging een ieder langs de portier 
om zijn loonzakje op te halen, die in 
een grote houten bak klaar stonden. 
Een toezichthouder in die kleine 
portiersloge gaf je, na het opnoemen 
van je personeelsnummer en naam, 
je loonzakje mee. Direct naar huis of 
eerst langs het café? De giro was al in 
opkomst en ik heb nog meegemaakt 
dat mijn huidige ING rekening daar 
geboren is.
Kort nadat ik in militaire dienst was 
gegaan, kreeg ik een schrijven dat 
Braat-Nederhorst-Constructie failliet 
was. Dus na mijn diensttijd nam mijn 
werkzame leven een andere wending.
Ik kom niet zo vaak meer in Rot-
terdam, maar het nieuwe bedrijf aan 
de Doklaan was veranderd in Nellen 
Kraanbouw. Ik weet niet of dit nog zo 
is, maar de naam van dit bedrijf (het 

grote logo) stond of staat nog steeds 
op het gebouw dat vroeger de bedrijfs-
school was. Er zijn maar twee namen 
die ik mij herinner van die tijd: Anton 
‘t Hart en iemand met de achternaam 
Verberkmoes. De laatste is tijdens de 
opleiding naar het leger overgestapt.
Om bij Braat te komen, ging ik met 
mijn vader in het begin van station 
Lombardijen met een tram, die bo-
venin de Wolphaertsbocht eindigde. 
Niet veel later haalde ik mijn rijbewijs 
en ging met een Simca naar mijn 
werk. Die auto kostte maar 500 gul-
den. Niet veel, maar hij remde slechts 
op een voorwiel. Op een regenachtige 
dag ging het op de met keien bestrate 

Wolphaertsbocht helemaal fout. Er 
kwam een bestelauto van rechts en de 
Simca was total loss.
‘s Morgens kwam ik vaak een leiding-
gevende tegen op de A16 richting 
Rotterdam (we vertrokken waarschijn-
lijk op dezelfde tijd, beiden vanuit 
Zwijndrecht). Die ging ik met volle 
snelheid voorbij. Er was toen nog geen 
maximum snelheid...

Bert Klijn (bert01@xs4all.nl)

 Mijn eerste baan bij Braat Constructie   
Het zal rond 1970 geweest zijn dat ik na de lts en de opleiding tot timmerman (wat niet de juiste 
keuze was achteraf) ging werken bij het constructiebedrijf Braat-Constructie NV. Later is de naam 
aangepast naar Braat Nederhorst Constructie(bouw). Deze nieuwe naam was nodig, omdat het 
bedrijf opging in een groter geheel. Als Nederhorst een nieuwe weg aanlegde en er was een brug 
nodig, dan was Braat daarin een samenwerkende partner.

De Rotterdamse fotograaf Bart 
Hofmeester was beroemd vanwege 
zijn luchtfoto’s. Op vliegveld Zes-
tienhoven steeg hij regelmatig op 
om foto’s van Rotterdam en om-
streken te maken. Uit honderddui-
zenden 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, Vlaar-
dingen, Maassluis, Ridderkerk, 
Barendrecht, Hoogvliet, Spijke-
nisse, 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.  

 18 februari 1970. Wintergezicht op Oostvoorne, met het dorp, de Dorpskerk en de Jacobaburcht. Linksboven liggen het Oostvoornsemeer en de Maasvlakte. 
Roel Dijkstra – Foto Bart Hofmeester   

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Simca in de bocht....   
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Medische keuringen voor het verlengen van rijbewijzen.

Rijbewijskeuringen op 
afspraak diverse locaties Rotterdam e.o.

Senioren (75+) en beroepschauffeurs die 
gekeurd moeten worden om het rijbewijs te 
verlengen kunnen bij VoorKeur terecht op 
meerdere locaties in Rotterdam e.o. Elke 
maand keuren wij o.a. op de locatie Zipperz 
Olympiaweg – Rotterdam- Zuid. 

Een afspraak maken kan direct online via: 
www.voor-keur.nl. Automobilisten van 75 
jaar en ouder betalen € 50,00. Voor houders 
van een grootrijbewijs C/D/E tot 75 jaar is 
het tarief € 70,00. Houd zelf de einddatum 
van uw rijbewijs in de gaten en start 3 maan-
den voor deze datum. Voordat u een afspraak 
maakt koopt u eerst een Gezondheidsverkla-
ring bij het CBR. Aangeraden wordt dit digi-
taal te kopen met behulp van uw DigiD met 
SMS code op mijn.cbr.nl. Zodra u van het 
CBR uw keuringsverslagen ontvangen heeft, 
kunt u de afspraak bij ons maken. Op deze 

locatie maakt de arts uiteraard gebruik van 
het digitale platform Zorgdomein, waardoor 
uw formulier direct digitaal naar het CBR 
wordt verzonden. Heeft u vragen, of wilt u 
telefonisch uw afspraak maken? U kunt ons 
bereiken op 085 – 0607065 of via de mail op 
info@voor-keur.nl. 

Wij voeren ook Taxipas keuringen uit, net als 
keuringen voor touringcar en Medibus pas. 
Op onze site vindt u alle informatie in welke 
keuringen wij kunnen voorzien.

RIJBEWIJS 
KEURINGEN 

Locatie: Amsterdam Buitenveldert –  
huis van de wijk / wij werken met Zorgdomein  
Data: elke maand op een donderdag ochtend 

Direct online te boeken bij: 
 

www.voor-keur.nl 
 

Senioren keuring: € 50,00 
Groot rijbewijs: € 70,00 

Overige prijzen zie onze site 
Tel 085 0607065 

Medische keuringen voor het verlengen van rijbewijzen. 

Rijbewijskeuringen op  
afspraak locatie Huis van de 

Wijk - Buitenveldert 
Senioren (75+) en beroepschauffeurs die 
gekeurd moeten worden om het rijbe-
wijs te verlengen kunnen bij VoorKeur 
terecht op meerdere locaties in Amster-
dam. Elke maand keuren wij o.a. op de 
locatie Huis van de Wijk – Buitenvel-
dert.  
Een afspraak maken kan direct online 
via: www.voor-keur.nl. Automobilisten 
van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 
Voor houders van een grootrijbewijs 
C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00. 
Houd zelf de einddatum van uw rijbe-
wijs in de gaten en start 3 maanden voor 
deze datum. Voordat u een afspraak 
maakt koopt u eerst een Gezondheids-
verklaring bij het CBR. Aangeraden 
wordt dit digitaal te kopen met behulp 
van uw DigiD met SMS code op 
mijn.cbr.nl. Zodra u van het CBR uw 
keuringsverslagen ontvangen heeft, kunt 
u de afspraak bij ons maken. Op deze 

locatie maakt de arts uiteraard gebruik 
van het digitale platform Zorgdomein, 
waardoor uw formulier direct digitaal 
naar het CBR wordt verzonden. Heeft 
u vragen, of wilt u telefonisch uw af-
spraak maken? U kunt ons bereiken op 
085 – 0607065 of via de mail op 
info@voor-keur.nl.  
 
Wij voeren ook Taxipas keuringen uit, 
net als keuringen voor touringcar en 
Medibus pas. Op onze site vindt u alle 
informatie in welke keuringen wij kun-
nen voorzien. 
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Locatie: Rotterdam-Feyenoord, 
Rotterdam-Ommoord, Capelle ad IJssel, Barendrecht, 

Schiedam en Vlaardingen

DE OUD-ROTTERDAMMER ONLINE
EEN GROTE DATABASE AAN OPROEPJES 

EN HERINNERINGEN HEEFT STAAN?
misschien staat er wel een oproepje tussen 

waarin u gezocht wordt of Bent u zelf op 
zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s 

van uw straat, klas of school?
Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina: www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes 

elke 2 weken in de krant maar 24/7 online te plaatsen 
www.deoudrotterdammer.nl

EN HERINNERINGEN
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waarin u gezocht wordt of Bent u zelf op 
zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s 

van uw straat, klas of school?
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elke 2 weken in de krant maar 24/7 online te plaatsen 
www.deoudrotterdammer.nl

 WIST 
U DAT....

LIEFDE IN ONGEKENDE VORM VAN KUNST!

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.

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

Door de aangescherpte Corona maatre-
gelen is helaas onze showroom tot 14 

januari 2022 gesloten.

Uiteraard is het mogelijk om 7 dagen per 
week via de website uw bestelling te 

plaatsen en uw artikelen thuis te laten 
bezorgen. Voor veel artikelen geldt op 
werkdagen voor 13:00 uur besteld, de 

volgende werkdag geleverd.

Van maandag tot en met vrijdag kunnen 
tijdens kantooruren bestellingen 

afgehaald worden op onze productielo-
catie (Weg en bos 80, 2661 GZ in 

Bergschenhoek).

We wensen u alvast hele �jne feestdagen 
en hopen u in het nieuwe jaar weer in 
onze showroom te mogen ontvangen.

www.artihove.nl
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ook trouw in de catechismus en 
herhaalden de Tien Geboden van de 
profeet Mozes bijna dagelijks. Wa-
ren we dan werkelijk het uitschot 
van het Koninkrijk Gods? 

Antwoord kwam er nooit. Dat 
bezorgde me verdriet, maakte me 
gemeen en veranderde mij van een 
lieve en volgzame jongen in een 
straatboef en een soms gemeen 
en wraakzuchtig schoffi e. Meer 
dan zestig jaar heb ik die zwarte 
kant van mijn leven verborgen 
gehouden. Sinds ik een paar weken 
geleden door het oog van de 
levensnaald ben gekropen na een 
val in huis, kwam mijn levens- en 
gewetensdeur op een kier te staan 
en leg ik nu die weinig eervolle 
jaren op straat op het papier van De 
Oud-Rotterdammer van nu.

Volksheld
Voor mezelf is dat een breuk met 
de traditie alleen maar mooie herin-

neringen te ventileren.
Om anders te leven trad ik als 
twaalfjarige in het voetspoor van 
volksheld Robin Hood. Hij stal van 
rijken en verdeelde de buit onder 
minder bedeelden.

Mijn eerste doelwit was de kerstpot 
aan de driepoot van het Leger 
des Heils op het pleintje van de 
vierhoek Putselaan-Slaghekstraat-
Hillevliet-Putsebocht. Met een 
vriendje (hij verkeerde thuis in een 
vergelijkbare situatie als ik) sprak 
ik af dat hij de in Heilsuniform 
gestoken man een duw zou geven. 
De man ging subiet zijn jonge be-
lager achterna en ik rukte onderwijl 

de ijzeren pot van de driepoot en 
spoedde mij naar een binnentuin 
achter de Putselaan, waar ook mijn 
diefmaatje naartoe zou komen.

Hijgend en transpirerend klom 
hij over het hek en greep direct 
de kerstpot met de brede gleuf. 
De zenuwen gierden door mijn 
lijf toen het kleingeld rammelend 
uit de gleuf kwam. Er zaten drie 
bankbiljetten in: twee bruine van 
één gulden en een blauwe van 
2,50 gulden. Het totaal van onze 
straatroof was 21,30 gulden. Aan 
het feit dat de heilsoldaat verschrik-
kelijk geschrokken moet zijn, dacht 
ik maar niet en ook niet dat ik een 

grote schoft was.

We deelden de buit. Bij huishoud-
winkel Valat op de hoek van de De 
La Reijstraat en Putselaan kocht ik 
een porseleinen postkoets met twee 
bespannen paarden. Weken eerder 
hadden moeder en ik die in de 
etalage gezien. De stralende ogen 
van moeder bij het uitpakken waren 
veelzeggend. 

Kerstballen
Op haar vraag hoe ik daar aan was 
gekomen, bleef ik het antwoord 
schuldig. Mijn vriendje wilde voor 
thuis een kerstboom en die gapten 
we op het marktpleintje van de 
Putselaan en Maashaven. Ik hield 
de aandacht van de verkoper vast 
en maatje ging er vandoor met een 
redelijke grote boom met een hou-
ten kruis. Operatie geslaagd. Bij 
de huishoud- en speelgoedwinkel 
van Luijten op de Groene Hilledijk 
gapten we een doos met kleur-
rijke ballen en bij de gelijknamige 
zaak aan de Rosestraat een piek en 
slingers. Bakker Jansse in de Oran-
jeboomstraat raakte twee zaken 
met kersttimpen kwijt, een voor 
maatje en een voor mij. Het jatten 
en roven ging zo gemakkelijk, alsof 
dat vanzelfsprekend was.

Ons weinig nette gedrag was 
bekend bij agenten van bureau 
Afrikaanderplein en ons signale-
ment was op hun netvlies geplakt. 
Bij een poging een schilderij te 
jatten uit de winkel van Weijers op 
de hoek van Pretorialaan en Paul 
Krugerstraat werd ik betrapt en 
vastgehouden tot een agent arri-
veerde. Lopend en me vasthoudend 
aan mijn oor, bracht hij me naar het 
‘possie’. Ik schaamde me voor het 
bekijks onderweg.
Bij het verhoor hield ik keihard vol 
niet te weten wie mijn misdaad-
maatje was en waar hij woonde. 
Als straf moest ik vijf woensdag-
middagen verschijnen op bureau 
Sandelingplein voor opvoedings-
lessen en het schrijven van twee-
honderd strafregels ‘Ik mag niet 
stelen of roven’. Dat heb ik daarna 
nimmer meer gedaan. De harde les 
was aangekomen.

Reacties: reinwol@outlook.com

          

In de dagen rond Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar denk ik vaak aan mijn jonge jaren. Toen 
gedroeg ik me vaak als een boefje en handelde daar ook naar. Dat was grotendeels te wijten 
aan de armoede thuis. Die droop bij wijze van spreken van de tafel, want niets anders stond 
op het gore en gerafelde tafelkleed. Cadeautjes van de Sint? Vergeet het maar. Hij ging 11b 
in de Pantserstraat met een noodgang voorbij. Bij buurkinderen dropte hij wel volop pakjes 
en die treiteraars pochten alsof dat vanzelfsprekend was. 

Met schele ogen van jaloezie keek ik 
het aan in de straat en op school in de 
klas. Waarom hadden ‘hunnie’ wel 
iets te tonen en mijn broertjes en zus-
sen en ik niet. We gingen op zondag 
toch ook trouw naar de katholieke 
St.-Franciscuskerk. We lazen toch 

 De hoek Hillevliet/Groene 
Hilledijk met links de galanterieën-

winkel van Luijten. Foto verzameling 
Rein Wolters   

 Straatschof� e   

 Op dit pleintje van de Maashavenmarkt werden in december kerstbomen verkocht. Foto Helmuth Tjemmes   

 De Putsebocht met rechts een straatje met een verborgen tuintje waar de buit werd 
verdeeld. Foto verzameling Rein Wolters   

Uiig
Het is januari 1968 en vlak na 
nieuwjaar. Behalve dat in decem-
ber de jongste twee kinderen de 
een na de ander een kinderziekte 
hadden gehad, waarbij ik gelijk 
een maand huisarrest had en we 
vlak voor de Kerst onze koperen 
bruiloft hadden gevierd met “alles 
der op en der aan” bleven er ook 
nog een paar familieleden logeren 
tot na Oud en Nieuw.

Ik was, toen ze vertrokken waren, aardig 
dolgedraaid. Die ochtend had ik een extra 
grote was gedaan en daarna met mijn 
dochters van twee en vier de kerstboom 
afgetuigd, wat een ontzettende rommel had 
gegeven en dus moest het hele huis ge-
stofzuigd worden. Toen weer vliegensvlug 
boodschappen gedaan, want ‘s middags 
waren de meeste winkels gesloten.
Thuisgekomen wilde ik vlug even een wa-
tergolfje, maar onder de droogkap gezeten, 
merkte ik dat het ding het liet afweten, 
waarbij zich gelijk de eerste ramp aankon-
digde. Een ongeluk komt niet zelden alleen 
en dat merkte ik al gauw. Zoonlief van 
negen was gevallen en kwam thuis met een 
tuitlip gelijk een tapir en verschroeide haren 
van het kerstboom verbranden in de buurt.
Terwijl ik het wasgoed binnenhaalde, dat 
vol roetmoppen bleek te zitten door de ver-
brande kerstbomen, hadden mijn dochters 
heel zoet zitten boetseren en daarbij de 
gevallen stukjes klei stevig in de vloerbe-
dekking gestampt. En toen zag ik het even 
niet meer zitten.
Gelukkig was er een kinderprogramma op 
de tv en kon ik even rustig aan het bereiden 
van het avondeten beginnen. Het zou hachee 
worden die dag. Dat lustten we allemaal 
graag, vooral mijn zoon, wiens lievelings-
kostje het was. “Heerlijk mam”, zei hij 
altijd. “Alleen jammer van die uien. Die 
moesten er niet in zitten.”
Nou vond ik zelf het grootste bezwaar 
van uien, het snijden. Ik huilde me altijd 
ongelukkig, zag op het laatst niets meer 
door de tranen en moest daardoor meestal 
de bereiding van de hachee verder op de 
tast doen. Maar sinds kort had ik er wat op 
gevonden: de duikbril van mijn zoon. Dat 
ging prachtig!
Ik was bijna klaar met snijden toen er aan de 
voordeur werd gebeld. “Het zullen wel weer 
jongens zijn voor de kerstboom”, dacht ik, 
want dat was de hele middag raak geweest.
Ik opende de voordeur en stond oog in oog 
met een heer. Tenminste, dat dacht ik, maar 
ik was vergeten de duikbril af te zetten. 
Toen ik probeerde de fout te herstellen, wat 
heel moeilijk ging met al die dikke water-
golfrollers op mijn hoofd en ik met een 
neusklank een groet mompelde, zag ik de 
man geschrokken deinzen. Hij zei nog iets 
als: “Sorry, verkeerd adres” en stoof weg.
Ik heb me toen in mijn eentje tranen zitten 
lachen en dit keer kon ik de uien niet de 
schuld geven. De duikbril is verleden tijd. 
Tegenwoordig neem ik een slokje water in 
mijn mond bij het uien snijden. Het helpt!

Jo van Trirum-Heuser
fusu18ow@kpnmail.nl  
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums 
van opa op zolder. Waar zijn de munten 
van pa eigenlijk gebleven? En zijn die 
ansichtkaarten bestemd voor het oud 
papier? U bent niet de enige met vragen 
over een verzameling munten, postzegels, 
papiergeld, ansichtkaarten of penningen. 
Daarom houdt Heritage Auction Europe 
elke woensdag een open inloopdag. Wie 
zijn of haar verzameling deskundig en 
gratis wil laten beoordelen, kan tussen 
10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage 
Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, 
nabij Utrecht. Zij zijn gewoon geopend. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of 
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op www.mpo.nl.

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van 
oma. Ergens ligt nog een potje met oude 
sieraden. Dat oude beeldje of die zilveren 
miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat 
waard? En hebben die oude onderschei-
dingen 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 IJs-
selstein, 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 informa-
tie: 030-6063944.

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

Online colleges voor senioren
  Je bent nooit te oud om te leren. Daarom 
organiseert de stichting Oud Geleerd 
Jong Gedaan colleges voor 60+ers 
die gegeven worden door studenten. 
Sinds de uitbraak van corona zijn deze 
colleges ook online te volgen en met 
groot succes! De onderwerpen lopen 
uiteen van psychologie tot wiskunde. 
Leergierige 60+ers kunnen zich hiervoor 
aanmelden via de website www.ogjg.nl. 
Laat uw hersenen kraken en doe nieuwe 
gespreksstof op! De kosten bedragen 
voor een collegereeks van 4x 1 uur online college 10,00 euro. De stichting heeft een ANBI status 
en geen winstoogmerk.   

Vermeld uw evenement 
in deze ladder! 

Bel Sylvia Blom: 0180-820244

 Elke woensdag

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

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

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

    December

Collectie Museum Rotterdam ’40-’45 NU is goud
  In deze decembermaand wil Museum Rotter-
dam ’40-’45 NU benadrukken dat haar collectie 
goud waard is voor de stad en alle Rotterdam-
mers. Soms zie je dat meteen, altijd blijkt het 
uit de betekenis en verhalen. Op bijgaande 
foto schittert een sfeervolle gouden greep uit 
de ruim 110.000 museumobjecten. U kunt nu 
Rotterdams schatgraven op: www.museumrot-
terdam.nl/goud

    Vanaf 15 januari of later

Ook volgend jaar welkom op Leefgoed De Olifant
  De tijd vliegt en er is 
alweer een jaar voorbij. 
Het team van Leefgoed De 
Olifant wil u bedanken voor 
dit jaar, voor de tijd die u 
heeft doorgebracht op het 
Leefgoed, voor het bezoek 
aan restaurant De Dames 
en de leuke ontmoetingen. 
Het team wenst u een mooi 
en vooral goed en gezond 
2022 en hoopt u weer snel 
te mogen ontvangen vanaf 15 januari 2022. De Groenendijk is dan vanaf Nieuwerkerk aan de IJssel 
afgesloten en het Leefgoed is dan bereikbaar via Capelle aan den IJssel. Graag tot volgend jaar!   
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De OudDe Oud
wenst u 

een voorspoedig 2022 
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Debora van de Ven
Wij zoeken onze halfzus Debora van 
de Ven, geboren in Pijnacker in 1969. 
Na de scheiding van onze ouders 
hertrouwde vader met Truus Opden-
Brouw die op jonge leeftijd overleed, 
twee jonge kinderen achter latend. 
Vader Van de Ven hertrouwde met 
Corrie, met wie hij dochter Debora 
kreeg. Kort na haar geboorte overleed 
hij. Corrie hertrouwde later met 
fotograaf Roest. We zouden zo graag 
weten hoe het met haar gaat.

Cas van de Ven
casvdven@ziggo.nl

Edwin Offermans
Ik zoek mijn neef Edwin Offermans. 
Geboren in Rotterdam 1970, omge-
ving Zwaanshals. Ik ben al langere tijd 
op zoek, maar zonder enig resultaat. Ik 
zou zo graag eens weten hoe het met 
hem gaat. Wie o wie…?

Patricia Weterings
patriciabakrie1970@gmail.com

Vriend van vroeger gezocht
Ik ben al sinds een aantal jaren op 
zoek naar een vriend van vroeger. 
Zijn naam is Alex en hij woonde rond 
1986 achter de Nieuwe Binnenweg... 
ik dacht de Adrianastraat, maar ik kan 
ernaast zitten; het was in elk geval in 
die hoek. Rond 1992-1993 kwam ik 
hem weer tegen en bleek hij verhuisd 
naar de Esch, eerste tramhalte uitstap-
pen en dan naar links en de tweede of 
derde straat rechts, 3e (2 of 4 kan ook) 
portiek en dan de bovenste verdieping. 
Alex zal nu, denk ik, begin 60 zijn. Ik 
weet; het is warrige informatie, maar 
misschien zegt dit iemand iets. In elk 
geval bedankt voor de interesse.

Raymond van Pelt
peltrvan@gmail.com

Oud-bewoners jongenstehuis 
Sparta
Ik zoek oud-bewoners uit het 
jongenstehuis Sparta aan de Avenue 
Concordia 116-120 uit 1965 tot 1980. 
Met als directeur Van Santen, later 
Kentgens en nog later Bleeker. Enkele 
jongensnamen Ton Plat, Rudy de 
Vries, Matthieu van Lieshout, André 
Matse, Kees en Jaap Vroegh. Enkele 
leidinggevenden; Johan Versluis, Rob 
Bakker, Ruud Kats, Joke Bleeker.

Kees Kok
keeskok09@gmail.com

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. Op onze 
oproep in de vorige krant kregen we 
al een aantal leuke bijdragen van 
lezers binnen, maar er kunnen er nog 
veel meer bij. Wie herinnert zich nog 
de schaatstochten, sneeuwballenge-
vechten, ijspegels aan de dakgoot en 
ijsbloemen op de ramen? Schrijf ons! 
En een foto erbij is natuurlijk nog 
leuker! Schrijf naar:info@deoudrot-
terdammer.nl of: Redactie De Oud-
Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel.

Nieuwe verhalen welkom
Hoewel we nog wel enige voorraad 
hebben, zijn nieuwe verhalen over 
vroeger voor de krant weer welkom. 
Liefst persoonlijke belevenissen en als 
het even kan met uw eigen foto(’s) er-
bij. Maak uw verhaal niet te lang. 600 
woorden met foto is ruim voldoende 
voor een halve pagina, 1200 tot 1500 
woorden voor een pagina met twee of 
drie foto’s. Voorwaarde is wel dat het 
verhaal relatie heeft met Rotterdam. 
Stuur uw verhalen naar: info@de-
oudrotterdammer.nl of naar Redactie 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel.

Foto’s gevraagd van Bospol-
der-Tussendijken
Graag vragen wij uw aandacht voor 
Foto Expo Bo\Tu, een foto- en 

fi lmbeeldententoonstelling over de 
Rotterdamse wijk Bospolder-Tussen-
dijken. Deze expositie wordt gemaakt 
door stichting MadeBy, in samenwer-
king met WMO-Radar en is van 20 
december tot en met 28 februari 2022 
te zien in het historische Diepeveen 
aan de Pelgrimsstraat 1. De expositie 
vertelt het verhaal van Bospolder-
Tussendijken van 1950-2022. Met 
beelden uit het verleden, heden en 
toekomst: het leven op straat, in de 
huizen, de winkels, de bewoners, 
de markt, de scholen en de feesten, 
vanuit alle culturen. Maar ook laat de 
tentoonstelling zien wat de toekomst-
plannen voor Bospolder-Tussendijken 
zijn. Het thema van de expositie is dan 
ook ‘Verandering en bewustwording’. 
Aan alle bewoners, ondernemers, wij-
kinitiatieven en instellingen van BO\
TU vragen we foto’s en fi lmbeelden 
uit het (recente) verleden. Deze verza-
meling wordt aangevuld met foto’s uit 
het Stadsarchief Rotterdam en werk 
van bekende Rotterdamse fotografen, 
zoals Jan van der Ploeg, Frank Hans-
wijk, Florian Braakman, Jannes Lin-
ders, Carel van Hees en Otto Snoek. 
Samen maken we een fotoalbum van 
de wijk. Foto’s kunnen ook ingeleverd 
worden bij Huis van de Wijk Pier 80. 
De deadline voor inlevering is 7 janu-
ari. Naast de expositie in Diepeveen 
komt er ook een fotoroute in etalages 
aan de legendarische Schiedamseweg 
en Talks i.s.m. de Niteshop. Voor meer 
informatie: bel Houssein Bouziane, 
06-15598675.

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

Frits de Goede
Van 1965 tot 1967 werkte ik bij drogis-
terij/parfumerie Frits de Goede, Lijnbaan 
65. Een zeer leuke tijd met enthousiaste 
collega’s, allemaal in de fase van verke-
ring, verloofd en gaan trouwen. Het was 
een zaak met standing en gerenommeerde 
cliëntele. Heel de Lijnbaan was toen een 
chique winkelgebied. Namen van col-
lega’s waren mevr. v.d. Zwaag, Monique 
de Goede (dochter van de eigenaar), 
Margriet Verlinden, Marijke Ripmeester, 
Els Coumou, Trudy Pijpers, Alice van 
Os, Lydia Posthuma en Mary Nooijens..
Voor contact/reacties: ellyvandermaas@
gmail.com (toen nog Elly v.d. Werf)

PUZZELPRIJSWINNAARS

  De oplossing van de puzzel in de vorige krant sloeg op de afgekondigde 
lockdown vanwege corona en  luidde:

Maak het thuis gezellig deze maand

  Velen stuurden ons de goede oplossing toe. En uit al die goede inzendingen 
hebben we vijf prijswinnaars geloot die ieder een set van echte Rotterdamse 
onderzetters krijgen toegestuurd. De prijswinnaars zijn: T. Verschure, Ruud 
Vringer, W. Poot, L.E. Maurik-Bode en Janny Lugtenburg.

    Deze keer geen nieuwe ‘gewone’ puzzel, maar een speciale eindejaarspuzzel 
met bijbehorende prijzen. Of eigenlijk meer een quiz met vragen over Rotter-
dam. Kijk maar op de plaats waar u normaal de ‘gewone’ kruiswoordpuzzel 
aantreft; de eennalaatste pagina van deze krant!   

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Spido
DE LEUKSTE UITJES 
OP HET WATER

BEKIJK ONZE WEBSITE 
VOOR EEN LEUK DAGJE UIT

www.spido.nl
Boek een rondvaart, dagtocht of cruise 
in de indrukwekkende omgeving van 
Rotterdam



Draaiorgel De Podt
In de jaren vijftig/zestig speelde in 
Rotterdam-Noord het draaiorgel 
‘De Podt’. Er zijn vast nog (oud-)
Rotterdammers die zich dat herin-
neren. Vooral in het Oude Noorden 
was dit orgel erg geliefd in de straten. 
Bij mijn weten draaide het ook af en 
toe geestelijke liederen. Het orgel 
werd gestald in de Vinkenstraat, in de 
poort van metaalbedrijf Hielkemeier. 
Tegenwoordig kom je deze rijdende 
muziekmakers nog zelden tegen. Ja, 
in Gouda en Delft zie je ze nog wel. 
Onlangs was ik in de Boekhorststraat, 
achter de Vijverhofstraat, onder de 
bogen van het Hofpleinlijntje, waar 
tot mijn vreugde een opslag/stalling 
bleek te zijn van enkele draaiorgels. 
Die waren weliswaar gemotoriseerd, 
maar de opbouw was nog ouderwets. 
Heel mooi om te zien en het roept toch 
weer nostalgische gevoelens op!

Gerard Verkroost
aegverkroost@upcmail.nl

Muziekzaak op Lijnbaan
In De Oud-Rotterdammer van 30 
november vraagt Peter den Tek zich 
af hoe de bekende muziekzaak in de 
Lijnbaan ook al weer heette. Dat was 
Rijken en de Lange denk ik.

Frits Osthoff
ostzijde@gmail.vom

Varkenoordsekade
Wij woonden op de Varkenoordsekade 
21, bij het sluisje in Rotterdam. Ook 
ik (75 jaar) heb als zeven-/achtjarige 
in de Waaiert, zoals wij het noemden, 
gespeeld. Vooral het klimmen bij de 
brug en de schuine hollen afrennen, de 
mooie bloemen en het hoge onkruid 
trokken ons aan. Maar je mocht er 
helemaal niet komen, gevaar voor rails 
en treinen; daarom liep er een bewaker 
met een hond en werd je weggestuurd. 
Vonden we niet leuk, dus als we hem 
zagen, gingen we op het hek zitten 

en riepen dan: “Kale, kale, de duivel 
zal je hale.” Hij dreigde dan de hond 
los te laten en wij vluchtten dan het 
hekje af. Op een keer kwam hij ons 
achterna met de hond. Wij renden de 
weg over en doken bij tante Sijgje 
in de tuin, liepen de kelder in, trap 
op, luik open in de gang en stoven 
vandaar naar nr 21. Ik grinnik nog. De 
bewaker deed hetzelfde, dus je kan het 
gezicht van tante Sijg zien. Ziet daar 
vier kinderen rennen, een hond en een 
man die aanbelt: “Zijn er hier kinderen 
binnengestoven?” “Nee”, zei ma, 
“maar kijkt u maar even.” Later stond 
de hond bij de alkoof waar wij onder 
lagen te bibberen. Het kostte ons een 
middag op bureau Sandelingplein. 
We hebben ook bananen opgevist. 
Vanaf het vlotje het water in, langs de 
afgemeerde boten richting trapje om 
een kam bananen te bemachtigen. Dan 
terug, aankleden en rennen naar huis, 

kam achter de kachel en een hete kop 
thee. Na de kerstmis was het kerst-
bomen verzamelen, die in de kelder 
gingen van tante Sijg. We hadden een 
hele ploeg, want de andere straten, 
vooral de Tweebosstraat, hadden de 
gewoonte ze te pikken. Dat ging hard 
tegen hard. Met oudjaar gingen alle 
bomen op de hoek van de Beverstraat 
en de Varkenoordseweg in de fi k. 
Mooi! Ik zat op de Hillevlietschool, 
met als hoofd de heer Akkersdijk. We 
gingen ook ijssie kraken. Ik zat menig 
keer met natte voeten in de klas. 
Kermis was een belevenis, die mij nog 
altijd bijstaat; met de dikke dame, de 
Siamese tweeling en al die onderdelen 
op sterk water, de steile wand en de 
trekautomaten.

mevr. Malfait-Tom
henkmalfait@casema.nl

Pretorialaan (1)
Sommige mensen geven commentaar 
op wat ze lezen in uw krant. Dat zij 
echter hetzij te jong zijn of slecht van 
memorie en daardoor dingen ontken-
nen, is slecht voor de reputatie van 
deze fi jne krant. Zonder de naam te 
noemen van degene die ontkent dat er 
treinen reden in de Pretorialaan, zeg 
ik hierbij dat ik het zeker weet, omdat 
ik erbij stond. Hierbij het bewijs van 
een treinrails in de Pretorialaan voor 

degenen die mij tegenspraken. Verder 
heb ik veel plezier in het lezen, puzzel 
maken en schrijven in De Oud-Rot-
terdammer en wens ik het bij deze een 
nog grotere bloei toe.

Carel Wervenbos
carelwervenbos@hotmail.com

Pretorialaan (2)
In tegenstelling tot wat Gerard 
Verkroost beweert, reed er wel een 
treintje op de Pretorialaan. De Oud-
Rotterdammer 14-12-21. Kijk maar 
op: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/
Havenspoorlijnen_Wilhelminapier,_
Rijnhaven_en_Maashaven

Th Vermeulen
aa.vermeulenvanleth@gmail.com

Excuses
In mijn stukje in De Oud-Rotter-
dammer van 14 december, heb ik ten 
onrechte gemeld, dat Joris Boddaert 
niet is ingegaan op verandering van de 
naam café Lion d’Or in restaurant Du 
Nord. Het was ook wat verwarrend, 
omdat Boddaert schreef ‘gevestigd 
aan de hoek Bergweg/Bergsingel’, 
terwijl die aan de hoek Bergweg/
Schieweg was gevestigd, maar ik heb 
dus wel de fout gemaakt door de twee 
zaken als dezelfde te beschouwen. 
Volkomen onjuist dus. Sorry mijnheer 
Boddaert.

Jan Dammes
010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl  
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Digitale versie ‘De stad 
staat nooit stil’ plus pod-
cast

  De Rotterdamse Bebouwings-
commissie bestaat 80 jaar. Om dit 
te vieren is het jubileumboek ‘De 
stad staat nooit stil’ uitgebracht, 
waarin de actualiteit, geschiede-
nis en werking van de commis-
sie worden belicht. Vanuit het 
cluster Stadsontwikkeling van 
de gemeente Rotterdam willen 
wij graag dat ook mensen buiten 
de gemeentelijke organisatie en 
stad kennis kunnen nemen van de 
waarde en werking van deze commissie. Sinds vorige week is de digitale versie van het boek voor iedereen toegankelijk, 
samen met twee informatieve podcasts waarin auteur van het boek Kees Hagendijk spreekt met Eric de Rooy, oud-
secretaris en voorzitter van de commissie. Ontdek het verhaal van de Rotterdamse Bebouwingscommissie zelf via www.
destadstaatnooitstil.nl.  

    Roy de Zwart
Communicatieadviseur Gemeente Rotterdam/Stadsontwikkeling   

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

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

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

Adverteren:
Larissa Arends en Timo Pauw 
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: larissa@deoudrotterdammer.nl
            timo@deoudrotterdammer.nl 

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

Fotografi e:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
www.fotovanrotterdam.nl, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

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

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

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

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 
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1. Onze trotse nationale luchthaven is dit jaar jarig. Hoe oud is 
Zestienhoven geworden? Schrijf het antwoord geheel uit.

2. Een tunnel aan de A15 (geopend in 2004) is vernoemd naar een 
burgemeester van Rotterdam in de periode 1965 tot 1974. 
Wat is zijn achternaam?

3. Rotterdam was in 2021 het middelpunt van Europa. Op 22 mei 
	 was de finale van het Eurovisie Songfestival. Uit welk land komt

de winnaar?
4. Onze mooie witte brug over de Maas vierde dit jaar zijn 25ste   
	 verjaardag. Zijn bijnaam is de Zwaan maar wat is de officiële 		

naam van deze brug?
5. Op 5 november 2021 is het ….. officieel geopend door Koning

Willem-Alexander. Wat is de naam van een bijzondere tentoon-
	 stelling die werd geopend in een museum aan het Museumpark

dat wordt verbouwd?
6. In totaal is hij 215 meter hoog en dit jaar bereikte dit gebouw zijn

hoogste punt. Wat is de naam van deze imposante toren op de 
	 kop van Zuid.
7. Reizen door de stad per metro is een gemakkelijke manier van

reizen. Een beroemd station gelegen tussen Delfshaven en   
Schiedamcentrum werd 35 jaar geleden geopend.   
Wat is de naam van dit station?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oplossing:

3

6

2

5

4

7

1

1 2 3 4 5 6 7

Geef antwoord op de volgende vragen en plaats de corresponderende letters 
in de onderstaande regel. Zo ontstaat, uit de vakjes met cijfers, vanzelf als
oplossing een typische lekkernij voor Oudejaarsavond.

Stuur de oplossing op naar 
De Oud Rotterdammer 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
(vergeet uw eigen gegevens niet te vermelden)

Of maak een foto van de oplossing en email deze naar
puzzel@deoudrotterdammer.nl of geef het door via www.deoudrotterdammer.nl 
en zet ook hierin uw eigen adres en telefoonnummer.

Wenst u veel leesplezier in 2022
Zelf bezorger worden van de oud Rotterdammer? 
0180 – 64 19 19 | info@bezorgingmaasstad.nl
www.bezorgingmaasstad.nl

030-6063944 / www.mpo.nl / mogelijkheid tot verkoop of veiling

Beste Wensen voor 2022

wenst u een 
gelukkig Nieuwjaar

wenst u een 
gelukkig Nieuwjaar

www.sigriduitvaartbegeleiding.nl

De Grote Oud-Rotterdammer  De Grote Oud-Rotterdammer  
Eindejaarspuzzel 2021Eindejaarspuzzel 2021

Leuke algemene vragen over Rotterdam en weetjes over 2021  

www.venrooytandtechniek.nl

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

Wensen u de beste wensen 
voor een stralend 2022 

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

WIJ WENSEN 
IEDEREEN EEN 
GELUKKIG NIEUWJAAR 

Gelukkig Nieuwjaar

5x5x een verrassingspakket  een verrassingspakket 

vanvan MiniworldMiniworld

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

Rotterdam gefotografeerd 1960-
1970

Fotograaf Henk Hartog (1939-2002) 
was jarenlang een vaste verschijning in 
Rotterdam. In zijn VW-kever schuimde 
hij de straten af op zoek naar interes-
sant 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 ‘Rot-
terdam gefotografeerd’ 1960-1970’ vindt u herkenbare foto’s 
van bijzondere gebeurtenissen in de Maasstad Rotterdam met 
bekende en onbekende mensen in de hoofdrol. 

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

Bestelbon ‘t Winkeltje

Kanjer
Het verhaal over het tumultueuze leven 
van zangeres Rita Young uit Vlaar-
dingen. Al vijftig jaar treedt zij op en 
ze stond op het podium met bekende 
artiesten als Ben Cramer, Lee Towers 
en Saskia en Serge. Ook organiseerde 
zij het Vlaardingse Songfestival waar 
ze veelbelovende talenten als Marco Borsato en Frans 
Bauer een kans gaf. Lee Towers noemde haar ‘een kanjer’. Rein 
Wolters schreef een boek over deze veelzijdige vrouw, die als 
zwemjuf ook duizenden kinderen leerde zwemmen.

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

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

Rotterdam IJsselmonde in de 
20e eeuw

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

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

Het korps de baas

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

€ 14,95

€ 9,95

€ 14,95

€ 15,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95 € 14,95 € 29,95

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

Dinsdag 28 december 2021

Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
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