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Inferno 14 mei 1940 in cijfers
Dinsdag 14 mei 1940, drie
minuten voor half twee. Een
bommenregen van de Deutsche Luftwaffe vernietigt
in amper een kwartier de
complete binnenstad van Rotterdam. De brisantbommen
(lees: explosiebommen, of te
wel brandbommen) werden
door maar liefst 58 Duitse
bommenwerpers (Heinkel
He-111) op een deel van
Kralingen en het Centrum
neergegooid. Zelfs het aantal
bommen is bekend: 158 stuks
van 250 kg en 1150 stuks van
50 kg. Tezamen 97.000 kilo.
[Bron: ‘Als de dag van Gisteren’; K.Malan; 1985].
De brandbommen veroorzaakten
automatisch een enorme vuurzee. Al
die branden, aangewakkerd door een
tamelijk felle wind, maakten van de
binnenstad binnen één etmaal één
grote ruïne.
De vuurstorm viel absoluut niet te
blussen, temeer doordat de hoofdbuis
van de waterleiding in Kralingen
meteen al in het begin door een bom
werd getroffen en daardoor de watervoorziening uitviel. Het inferno, dat in
de avond van 14 mei zijn hoogtepunt
bereikte, is in de totale geschiedenis
van ons land niet te overtreffen. Onze
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De Grote of Sint Laurenskerk werd 14 mei 1940 zwaar getroffen

stad deelt dit leed met Dresden en
Coventry, die een zelfde soort drama
hebben meegemaakt!
Cesuur
Het grote meibombardement heeft in
onze stad één grote cesuur veroorzaakt. Vrijwel nergens wordt in een
Europese stad zo dikwijls gesproken
over ‘vóór en ná de oorlog.’
Het bizarre van alles is, dat al vier
dagen later – 18 mei 1940 – door stadbestuurders over een opbouwplan voor
onze stad werd gesproken. Wie heeft
het hier over ‘opgestroopte mouwen’?

Onze binnenstad was in 1970 voor
het grootste deel herbouwd. Dat werd
o.a. gevierd met de manifestatie C70.
Met, de oudere lezer weet dat nog wel,
onder meer een stoeltjeslift boven de
Coolsingel. Prinses Wilhelmina gaf
onze stad in 1949 niet voor niks de
wapenspreuk ‘Sterker door Strijd’.
Het bombardement eiste circa 850
slachtoffers. Er waren om en nabij
2000 gewonden, waarvan 600 ernstig.
Het getroffen gebied bedroeg 285
hectare. Ongeveer 25.000 woningen
en gebouwen werden vernield, 80.000
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mensen raakten dakloos. Al deze
cijfers leest men in het standaardwerk
‘Rotterdam in de tweede wereldoorlog’ van dr. Hans van der Pauw.
Het vuistdikke boek werd in 2006
uitgegeven.
Sint Laurenskerk
Een treffende foto, die passend is bij
dit herdenkingsverhaal, is een snapshot van een grondig vernielde Sint
Laurenskerk. Slechts de toren en de
muren van het schip restten nog. Curieus, de foto is tamelijk zeldzaam en
naar mijn weten nog amper gepubliceerd. Het tragische beeld, kort na de
grote catastrofe vastgelegd, maakt indruk. Waarom? Omdat wij links vaag
op de foto al een ploeg puinruimers
zien klaarstaan om te gaan beginnen.
Wij zien nog meer mensen toelopen
van de andere kant. Voor de lezer niet
zichtbaar, maar bij bestudering van de
foto met een loep, ontdekt men dat de
glasruiten van de bekende vierkantige
telefooncel aan diggelen zijn.
De fotograaf die het onthullende,
documentaire beeld heeft vastgelegd,
blijft onbekend. Hij hanteerde zijn camera vanaf het puin in de Hoogstraat.
Het klokwerk op de torenspits verraadt het tijdstip: twee minuten over
twaalf. Het is natuurlijk fantastisch dat
de Gotische kerk (van 1449) prachtig
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is gerestaureerd (1952-1967) en voor
een ieder een trekpleister blijft, al is
het maar voor een kwartiertje ‘bezinning’.
Herdenken
Het Grote bombardement geschiedde
82 jaar geleden en ik neem het de
huidige Rotterdamse jeugd geenszins
kwalijk, dat voor hen 14 mei een dag
is als alle andere. Het zij zo. Tóch
moet deze zwartste bladzijde uit onze
stadsgeschiedenis, deze barbaarse
daad, altijd weer opnieuw beschreven
en vooral herdacht worden. Zeker in
dit zo trieste voorjaar ’22, met een
heuse oorlog in Europa.
Eén ding staat vast: 14 mei 1940 zal
tot ten minste mei 2040 in onze stad
blijven doorklinken. Herdenken is
voor álle Rotterdammers belangrijk.
Laten wij dat NOOIT vergeten.
Joris Boddaert
jorisboddaert@gmail.com
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en drukte zoeken wij een

Verkoopmedewerkster

voor de vrijdag en/of zaterdag
Ervaring is een must
CV + motivatie sturen aan
zeegers25@gmail.com

Middenbaan 93
Barendrecht
Tel. 0180 - 453111
06 - 21881447

De meest persoonlijke
manier van gedenken
Specialist in grafmonumenten
Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

010 418 23 33 | www.hess.nl
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Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
www.uwzrotterdam.nl

Ongeacht waar u verzekerd bent

PS ONTRUIMINGEN

�� �es�� ��

VERHUIZ

voor werkzaamheden welke u zeker niet zelf hoeft te doen

SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Uw contactpersoon:

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

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

EN
EN ONTR
UIMEN

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

S��i�����
Ne���l�n���
�

www.seniorenhulp.com

www.psontruimingen.nl

Viku Carpet cleaning

RONDVAARTEN · 2022

MOEDERDAG BRUNCH

www.viku.nl
| Tel. 085 - 486 63 39
www.viku.nl
Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen.
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

IE T S T E V IE R E

G A G E Z E L L IG

N?

VAREN!

BRUNCH CRUISE

v.a. € 54,50

Uitgebreid brunchen tijdens een € 49,50
vaartocht door de Rotterdamse havens.

12:00uur tot 16:00uur

Incl. soep, brunchbuffet, dessert, koffie, thee, live
muziek & entertainment.

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00
April 24
Mei 08*, 22
Jun 05*, 19*
Juli 03, 17 ,31

8 mei Moederdagbrunch

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

ZONDAG 8 MEI

Vanaf

MOONLIGHT DINNER CRUISE

PARTYSCHEPEN.ORG
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

RONDVAART 2E MAASVLAKTE

Vanaf

€ 67,50

Voor een gezellige avond uit met
diner en entertainment!

DONDERDAG 5 MEI

11:00–12:30 uur & 13:00–16:00 uur

Incl. amuse, diner, dessert, live muziek &
entertainment.

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15
April 23
Mei 07, 21*
Jun 04, 18
Juli 02, 30
Aug 27
Sept 03*, 17

ZATERDAG 14 MEI
12:30 – 15:30 uur

WOENSDAG 18 MEI

11:00–12:30 uur & 13:00–16:00 uur

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

PARTYSCHEPEN.ORG
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl
of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

Diner

RONDVAARTEUROPOORT.NL
OF BEL NAAR 0174 - 820 374

Cruise
Vanaf

€ 39,50

IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG
16:00 - 18:30 & 19:00 - 21:30
Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

>
>
>
>

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

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
KLAVERENTUIN , 010 - 2210250
Gebruikt u bloedverdunners?
Vraag dan de gratis
Antistollingspas aan.
VRAAG
GRATIS
AAN

antistollingspas.nl

RESERVEREN? BEREN-BOOT.NL OF BEL NAAR 010 - 4361911

Al 40 jaar in Rotterdam!

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk
Ontdek hoe op hartstichting.nl

Ambachtelijke

Meubelstoffeerderij
Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Tamara
Tamara Helbig-Vaartjes
Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider
Uitvaartbegeleider




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

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Nieuwerkerk
Nieuwerkerkaan
aanden
denIJssel
IJssel
06-15
06-1554
5493
9356
56//24/7
24/7
TaVa
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
Uitvaartbegeleiding
www.tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 /(dag
24/7en nacht)
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl
uitvaartbegeleiding
uitvaartbegeleiding

TaVa
TaVa
Uitvaartbegeleiding
Uitvaartbegeleiding
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Oorlog gaf schaarste aan levensmiddelen

Het Rotterdamse levensmiddelenbedrijf Luyendijk’s had drie vestigingen
op het moment dat de oorlog uitbrak.
Deze bevonden zich aan de Nieuwe
Binnenweg 445, Zwart Janstraat 8 en
Kruiskade 21. Op 14 mei 1940 werd
de winkel aan de Kruiskade 21 met
het hier gevestigde kantoor door het
Duitse bombardement en de daarop
ontstane stadsbrand volledig verwoest.
Niet alles bleek na de brand onbruik-

baar. Zo vertelde mijn vader dat de
tussen het puin gevonden brandkast,
na afgekoeld te zijn, werd geopend en
dat de overblijfselen van de verkoolde
bankbiljetten nog konden worden
ingeleverd bij de bank.
Noodwinkels
Direct werden noodwinkelcentra gebouwd zoals aan de Schepenstraat. Op
12 december 1940 was de noodwinkel
van Luyendijk’s aan de Schepenstraat
113 voltooid en de modern ingerichte noodwinkel werd nog voor de
Kerstdagen, op 19 december 1940,
geopend. Vanaf 7 april 1942 was dit
ook het kantooradres van Luyendijk’s.
Distributie
In ons land hadden we tijdens de

Enkele distributiebonnen

CCtje

oorlogsjaren 1940-1945, maar ook al
daarvoor en enige tijd erna, met distributie van levensmiddelen te maken en
waren levensmiddelen, waaronder suiker, rijst, meel en peulvruchten, alleen
op de bon verkrijgbaar. Koffie en thee
waren een surrogaat (vervangingsmiddel). In een folder van 19 december
1940 zijn deze distributieartikelen
vermeld en alleen verkrijgbaar door
inlevering van distributiebonnen. Op
de afbeelding van de winkelruit aan de
Nieuwe Binnenweg werd aangekondigd dat theesurrogaat verkrijgbaar
was.
Oorlogsdagboek
In de oorlogsjaren was Rietje Heere
cheffin van de noodwinkel aan de
Schepenstraat 113 (waar nu Dirk van
den Broek is gevestigd). Schaarse
levensmiddelen waren alleen met
distributiebonnen verkrijgbaar in de
winkel. Rietje houdt over het laatste
oorlogsjaar 1944 een dagboek bij, dat
ik in mijn nieuwe boek ‘Rotterdamse
kruidenierswinkels van Luyendijk’s
in de 20e eeuw’ heb opgenomen. Haar
dochter Wil Pijl stuurde mij het onderstaande deel van het dagboek toe. In
haar aantekeningen van 15 september
1944 schrijft Rietje Heere over haar
werk in de winkel: “We hebben nu
bepaalde uren gas, vanmorgen van 7 tot
half 9, van half 12 tot 1 uur. Namiddag

Winkelpersoneel in de oorlogsjaren voor de winkel aan de Nieuwe Binnenweg. Op de winkelruit
de vermelding dat er theesurrogaat verkrijgbaar is

van vijf tot zeven. Het zeggen is, dat we
helemaal geen gas krijgen en naar de
gaarkeuken moeten. Dat is helemaal
fijn. Verschenen zondag was er geen
vlees. Toevallig hadden we nog een blik
vlees staan, dat we in 1940 van de Hollandse soldaten hadden gekregen. A.S.
Zondag zal er wel weer niets zijn. Want
we mogen in de zaak nu op vleesbonnen
kaas verkopen. Ik zal even de levensmiddelenbonnen schrijven. Deze zijn voor
veertien dagen:
39 en 40: brood per persoon 2520 gram
227, 228 bloem per persoon 70 gram
229 gort of rogge of H.O. per persoon
125 gram
230 peulvruchten per persoon 125 gram
231 kaas 20+ per persoon 100 gram
232 suiker per persoon 500 gram

233 jam per persoon 250 gram
234 vervangende middelen voor jus,
soep en dergelijke 100 gram
39A en 39B boter of margarine per
persoon 250 gram
39 reserve Bon tabak
39 reserve Bon snoep alleen kinderen
150 gram
Zie hier ons rantsoen voor 14 dagen.
Veel vind je niet? Ook aardappelen,
groenten eventueel fruit, alles op
rantsoen.
In 1947 wordt Jannie Overhand-Madern de nieuwe winkelcheffin en werkt
tot 1954 bij Luyendijk’s.
Bert Luijendijk
bert.luijendijk@hetnet.nl

Bevrijding

Terwijl elders in Europa de boel in brand staat als ik deze regels tik,
weet ik nog niet hoeveel oorlogsmisdaden de Russen inmiddels alweer
op hun geweten hebben, gaan wij de bevrijding 1945 vieren, die velen
van ons natuurlijk nog helder voor de geest staat. Dat is wel een beetje
bizar, maar ja dat is het leven, dat gaat door.
Zoals u zo langzamerhand wel weet, woonden wij in die tijd op de Bree, die brede
weg naar de luchtbrug en verder naar de
Kuip, het was toen trouwens nog de voornaamste weg naar Dordt. Ik was in maart
vijf jaar geworden. De bevrijding hing al
een tijdje in de lucht. We hadden in het najaar van 1944 al Dolle Dinsdag gehad, toen
het er naar uitzag dat “de Tommies”, zoals
wij ze noemden, de Engelsen, Amerikanen
en Canadezen, die 6 juni ’44 in Normandië
waren geland, en die eind september al in
Zuid-Nederland waren aangekomen, onze
bevrijding een feit zouden doen zijn. Al
wat NSB-er en verder fout was sloeg op de
vlucht en wij dachten dat de oorlog voorbij
zou zijn in enkele dagen.
Helaas, de aanvoerlijnen van onze vrienden
waren te lang geworden. Ze hadden een
haven nodig, Antwerpen werd weliswaar
genomen, maar om die stad toegankelijk te
maken hadden ze nog een stukje Zeeland
nodig, en het gelukte de Canadezen dat
ook te veroveren, een bijna vergeten slag
waar onlangs een prima bioscoopfilm

van gemaakt is. Generaal Patton en zijn
Amerikaanse collega’s stonden in OostFrankrijk klaar om Moffrika binnen te
vallen, maar opperbevelhebber Eisenhower
besloot anders. Hij moest zowel de Engelse
als de Amerikaanse generaals te vriend
houden, “de Diva’s” zoals hij ze in een
brief spottend omschreef, en vond dat nu
Montgomery aan de beurt was om de show
te stelen (Eisenhower was een begaafd
diplomaat, vandaar ook dat hij Amerikaans
president is geworden).
“Monty” had een briljant plan, vond ie zelf.
Namelijk; met luchtlandingstroepen de
brug bij Arnhem veroveren, welke troepen
dan binnen luttele dagen zouden worden
bereikt door het grondleger dat vanuit Brabant zou komen aangestormd. Dan Duitsland in en vóór de Kerst zou de oorlog
afgelopen zijn (Generaals beloven altijd dat
de jongens vóór de Kerst thuis zullen zijn.
Dat deden ze ook in augustus 1914, maar
dat werd de Kerst vier jaar later).
Het plan kreeg de naam “Marketgarden”.
Welnu, deze “Markt” werd een tragische
mislukking. Door allerlei oorzaken ging

het bij Arnhem helemaal fout, onder
andere door de arrogantie van de Engelse
legerleiding, en was het eigenlijk de laatste
slag die Hitler van de geallieerden won
(Daarvan kregen later, volkomen ten
onrechte de Polen de schuld). Niettemin
ging Montgomery na de oorlog door voor
een militair genie, en kwam zijn, naar
mijn bescheiden mening veel bekwamere
rivaal George Patton om bij een tragisch
verkeersongeluk.
In plaats van gezellig thuis te zijn, kregen
de Amerikanen met Kerst ’44 nog even het
Ardennenoffensief voor de kiezen dat na
aanvankelijk penibele toestanden door Patton in Amerikaans voordeel werd beslist.
En toen was het 1945. Het Duitse leger
was in het Oosten door de Russen, ja
mensen, dezelfde, nou ja, andere dan, die
nu in Oekraïne hun schanddaden plegen,
verpletterd. Hitler zat in zijn bunker in
Berlijn bevelen te geven aan legers die
totaal niet meer bestonden, en besloot zich,
na zijn hond vergiftigd te hebben, en na
zijn vrouw, sinds enkele dagen, gedood te
hebben, zichzelf ook maar voor zijn kop
te schieten. Goebbels zorgde ervoor dat
het lijk keurig werd verbrand en bracht
vervolgens vrouw en vijf kinderen en
zichzelf om.
In het Westen was het inmiddels ook beke-

foto: Peter Tetteroo

Als gevolg van de oorlog,
begonnen door Rusland in
Oekraïne, wordt ook hier
voedsel schaarser door onder
andere het gebrek aan de benodigde ingrediënten. Ook in
de Tweede Wereldoorlog werden levensmiddelen schaars.

ken. In de schemering van de avond van de
vierde mei keek ik in het spionnetje en zag
verderop in de straat voor het eerst de Nederlandse vlag wapperen, rood-wit-blauw,
nog nooit gezien. Even later dansten we
over de straat rond een groot kampvuur, en
hoorde ik voor het eerst het wonderschone
lied: “Overal, overal waar de meisjes zijn
daar is het bal…”
Laten we hopen dat het in de Oekraïne
vóór de Kerst is afgelopen, en dat Poetin
op zijn dooie rug ligt.
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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,Compact € 3.925,-

Basis
€ 2.975,Compleet € 4.375,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week
Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

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

www.conceptuitvaart.nl
CU

INBRENG
GEVRAAGD

www.venrooytandtechniek.nl

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

De komende maanden organiseren wij weer verschillende veilingen waaronder een Kunst & Antiek,
Design en een Juwelen & Horloges veiling. Ook uw
objecten veilen we graag.

KUNSTGEBITTEN

Neem gerust contact op met onze deskundige
medewerkers of kom naar onze gratis taxatiedag
(elke vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur). Wij beoordelen
geheel vrijblijvend of uw objecten geschikt zijn voor
veiling en hoeveel deze mogelijk kunnen opbrengen.

• 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

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

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

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

Miedema & Zn.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Hugo de Groot ook geëerd in Rotterdam
D

De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden
was nog niet zo makkelijk als we dachten. Maar
een aantal lezers had toch in de gaten dat het
ging om een herdenking bij het monument van... Hugo de
Groot. Die beroemde Hollandse held ‘van de boekenkast’
heeft ook een Rotterdams verleden als raadspensionaris.
Meer over hem leest u in de bijdragen van onze lezers op
deze pagina. Weer heel leerzaam en bijzonder.
Kees van der Sijs sr.: “Dit standbeeld is een afbeelding van Hugo de Groot (Grotius is zijn Latijnse naam) en staat aan de rechterzijde, vanuit
het stadhuis in Rotterdam gerekend (links staat
het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt).
Het standbeeld is van de hand van beeldhouwer
Auke Hettema en in 1970 onthuld. De Groot
was raadspensionaris in Rotterdam (1613-1616).
Hij staat afgebeeld in het metselaarswambuis
waarin hij uit Loevestein ontsnapte in de
beroemde boekenkist, wat iedereen vroeger op
school leerde. De Groot kwam er beter vanaf
dan de andere grote geleerde en Rotterdamse
raadspensionaris Van Oldenbarnevelt, die zijn
leven eindigde door onthoofding op het schavot.
De Groot ontsnapte naar Antwerpen en kwam
later via Parijs bij het hof in Zweden terecht. Hij
overleed in 1645 in Rostock.”
Peter J. den Tek: “We zien de onthulling van het
standbeeld ter gelegenheid van de 350e sterfdag
van Hugo Grotius, beter bekend als Hugo de
Groot van de boekenkist. Minder bekend is dat
Hugo Raadspensionaris der Stad Rotterdam was.
Het beeld is gemaakt door Auke Hettema een
Friese beeldhouwer. Het Historisch Genootschap
Roterodamum heeft opdracht voor het standbeeld gegeven. Om de een of andere reden was
het standbeeld al in 1963 klaar, maar werd het
pas op 27 oktober 1970 voor het stadhuis op de

Coolsingel geplaatst.
Mogelijk vanwege de
bouw van de Metro.
Wat zien wij verder?
De geüniformeerde
personen zijn de stadhuisbodes, die onder
andere assisteerden
bij plechtigheden
zoals deze. Zij dragen
de kransen aan en
staan ter protocollair
naast de kranslegger.
We mogen aannemen
dat alle personen nu niet meer in leven zijn
ofwel heel hoog bejaard zijn, behalve misschien
het nieuwsgierige knulletje dat over/tegen het
dranghek hangt. Het zou best wel eens kunnen,
dat de stadhuisfotograaf Henk Hartog deze foto
heeft gemaakt. Het moderne gebouw is, wat
in de volksmond heette, het KLM-gebouw of
ENNIA-gebouw; van daar vertrokken blauwe
KLM-bussen naar Zestienhoven en Schiphol.
Net nog te zien is het Shellgebouw. Rechts
achter Hugo zien we een van de trouwkamers
van het stadhuis. Blijven we even bij Hugo.
Heel toepasselijk staat ook toen al en ook nu
nog onder andere aan de linkerzijde van Hugo
zijn uitspraak ‘Dat men voor al de Waerheyd
hebbe ende Behoude want sonder de Waerheyd

Ken je dit nog? Nr.

261

Ken je dit nog? Een wielerwedstrijd in Rotterdam. Maar waar? Ging u er zelf wel eens naar kijken?
Of deed u er wellicht aan mee? Herinnert u zich nog bekende Rotterdamse wielrenners? We zijn weer
nieuwsgierig naar uw verhalen en belevenissen met wielrennen in de Maasstad. Van lang geleden of
wat minder lang geleden. Schrijf ons, zodat we uw bijdragen kunnen delen met de lezers. Schrijf:
info@deoudrottterdammer.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.

is het geen Vrede en is het geen Liefde’. Niks
nieuw dus, ook toen al. Ook nu actueel is wat
we niet zien. Onder Hugo zit de stadhuisbunker,
niet te verwarren met de PTT Communicatiebunker in de Stadhuisstraat, die een paar jaar
terug is gesloopt. Waarvoor was de bunker onder
Hugo? Toen de eerste metro in Nederland werd
gebouwd, in Rotterdam dus, waren alle ondergrondse stations voorzien van schuilkelder met
onder andere latrines. Denk maar even aan de
beelden uit de Oekraïne. Daar zit de bevolking
ook in de schuilkelders, zoals metrostations.
Onze stadhuisschuilkelder zat tussen de metro en
het stadhuis. Hij was onder andere voorzien van
een noodhospitaaltje, noodtelefooncentrale en
communicatiemiddelen. Elektriciteit kon zelfs
beperkt opgewekt worden door een soort ﬁetsinstallatie. Je trapte je te pletter. Ook was er een
behoorlijke voorraad ingeblikt voedsel en medische hulpmiddelen aanwezig. Voor de verbreding en renovatie van de metro en metrostations
werd de bunker gesloopt. We hebben hem toch
niet meer nodig, nietwaar? Alleen de geheime
gang naar het stadhuis zit er nog. De noodvoorraad heeft nog jaren opgeslagen gelegen onder
een van de trouwkamers van het stadhuis, tot die
ook weer werden gerestaureerd.
De dienstplichtigen zullen zich vast wel de
bivakblikken met soep, bruine bonen en
krentenbrood enz. enz herinneren. Het smaakte
trouwens nog best. wat zeg ik, zeer goed, die
inhoud uit de blikken van 40 jaar oud.
Maar er is nog meer over Hugo te vertellen. Ik
heb 40 jaar bij de geüniformeerde dienst op het
stadhuis gezeten, in diverse functies. Dik 33 jaar
als beveiliger en als teamleider. Zo zat ik met
mijn neus overal bovenop. Zo lopen ook nu de
beveiligers controlerondjes om het stadhuiscomplex en regelmatig was Hugo voorzien van een
sjaal van de een of andere club of voorzien van
een muts ‘KOUD HE’. En wat denkt u van grafﬁti of plaksels. O ja, dat was ook best leuk. Ter
gelegenheid van de Rotterdam Marathon werden
er voor het stadhuis tribunes gebouwd. Dan
zagen we niks meer op de camera’s in de CP. Of
iets heel vaags. Zo kon het gebeuren dat we iets

vaags op de camera zagen, maar wat? Verhip,
zit er iemand om een uur of 11 ‘s avonds op de
tribune? Zeker te wachten tot de marathon voorbij komt. Hij zit wel heel stil, hij zou toch nie…
Zijn we toch maar gaan kijken. Jawel hoor, de
bekende lach van een collega moet tot ver over
de Coolsingel te horen zijn geweest. Voor de
insiders: hij lachte nogal aanstekelijk. Zat daar
heel rustig Hugo te wachten tot de marathon
voorbij kwam; best een man van deze tijd.”
Ruud Kuipers: “Dit is de onthulling van het
standbeeld van Hugo de Groot (1583-1645)
op 27 oktober 1970 voor het stadhuis aan de
Coolsingel. Hugo de Groot was staatsman,
jurist en schrijver. In 1613 werd hij benoemd
tot raadspensionaris van Rotterdam, dat hield in
dat hij bijeenkomsten van burgemeesters moest
voorbereiden en hij ging mee naar de Staatsvergaderingen. Omdat hij een meningsverschil had
met Prins Maurits werd hij in 1618 gearresteerd
en veroordeeld tot levenslang. In eerste instantie
werd hij in Den Haag vastgezet, maar na een
jaar overgeplaatst naar Slot Loevestein, dat
toen een staatsgevangenis was. In 1621 is hij op
spectaculaire wijze ontsnapt in een boekenkist.
Na vele omzwervingen is hij uiteindelijk in 1645
in de Duitse stad Rostock overleden. Na zijn
overlijden is hij begraven in de Nieuwe Kerk te
Delft.”
Paul van ’t Hof: “Dit is een herdenking vóór het
stadhuis aan de Coolsingel, op de hoek met het
Doelwater. Achtergrond het KLM-gebouw. En
rechts de straat in, het hoofdbureau van politie.
Welke herdenking het hier betreft, weet ik niet,
maar ik zie wel, dat het níet enorm leeft onder de
Rotterdamse bevolking. Het is namelijk zichtbaar, dat er meer genodigden zijn dan publiek.
Die dranghekken zijn dan ook volgens mij niet
heel erg nodig, Óf het moet zijn, dat er enig
gevaar aanwezig was van de zijde van de genodigden. Maar die zien er verder wel rustig uit.”
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ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

RHUIZEN



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

VERHUIZINGEN

bij o.a. verhuizing, overlijden
of kleiner gaan wonen.
Wij verzorgen voor u:

10% korting



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.



U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

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

Coronaproof aan huis bezorgd

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

www.eengoedkopeuitvaart.nl

va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.

Rouwcentrum Alexander

,9lti5jd
4maa
€
per

Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

)

(gratis thuisbezorgd

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

24 uur per dag bereikbaar

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam
Keuze
uit ruim

100

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

Download de
gratis brochure
“De symptomen van
Parkinson”

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 37,menu’s
Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd

In de hele regio Zuid-Holland

www.parkinsonfonds.nl

NU BESTELLEN:

vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.

Jeroen Salet

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

Ontwerp uw
droomsieraad

Ontwerp
uw
Uniek
sieraad met
een
bijzondere
waarde en een
droomsieraad
tastbare herinnering
Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een
tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
Ontwerp
je in
eigen
sieraad
gedachte?
gedenksieraad
aldoen
vanaf
€oud
169
Of weet u niet wat te
met
Heeft u een bepaald ontwerp voor een
goud? Jewel Trend Juweliers Ridderkerk
sieraad
in gedachte?
WAT kunt
ZIJN
ASSIERADEN?
u hierbij helpen!
Of weet u niet wat te doen met oud

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Bestel nu
uw BuurtPas
Met een lidmaatschap op BuurtPas
bent u verzekerd van een jaar lang
gemak, voordeel en zekerheid.

Diensten aan huis

Een assieraad is een tastbare herinnering
Wij hebben
namelijk
een
atelier
en kunnen als
in de vorm
van
eeneigen
sieraad.
Iedereen
goud?
Jewel
Trend
Juweliers
Ridderkerk
goudsmeden
uw
visie
omtoveren
tot
een
prachtig
verwerktkunt
gebeurtenissen
op
zijn
eigen
mau hierbij helpen!
nierVan
en voor
sommige
is het en
een
sieraad.
het restylen
vanmensen
een trouwring
het
Wij hebben namelijk een eigen atelier en kunnen als
prachtig
concept
om
op
deze
manier
hun
laseren van een handschrift, tot het verwerken van
goudsmeden uw visie omtoveren tot een prachtig
dierbare dichtbij
kunnen
houden.
een vingerafdruk,
niets te
is ons
te gek!
Bovendien zijn

U ontvangt aantrekkelijke kortingen op
onze diensten aan huis zoals de klussendienst, opticien, pedicure, kapper
en maaltijdservice. En wij hebben een
collectieve zorgverzekering bij
Zilveren Kruis.

sieraad. Van het restylen van een trouwring en het

wij
ook gespecialiseerd
in assieraden.
Met vele
laseren
van een handschrift,
tot het verwerken
van
Mensen kiezen
het
vaakstwordt
voorhet
eeneen
asring,
mogelijkheden
die
wij
u
bieden,
uniek
een vingerafdruk, niets is ons te gek! Bovendien
zijn
asarmband
of ashanger. Wil waarde.
je liever wat
met een bijzondere
wijsieraad
ook gespecialiseerd
in assieraden. Met vele

anders dan bieden wij ook de mogelijkheid
mogelijkheden die wij u bieden, wordt het een uniek
om je eigen ontwerp in te leveren.
In met
onseen
eigen
atelierwaarde.
kunnen wij uw
sieraad
bijzondere
perfecte sieraad ontwerpen!
In ons eigen atelier kunnen wij uw
www.jeweltrendmemorials.nl
perfecte sieraad ontwerpen!
www.jeweltrend.nl
www.jeweltrendmemorials.nl
www.jeweltrend.nl

Jewel Trend Ridderhof 90-91
2981
ET Ridderkerk
| Tel.90-91
0180 497170
Jewel
Trend Ridderhof
2981 ET Ridderkerk
| Tel. 0180 497170
| www.jeweltrend.nl
info@jeweltrend.nl
info@jeweltrend.nl
| www.jeweltrend.nl
Whatsapp:
06-24030740
Whatsapp: 06-16919628

Meld u aan en word lid
Langer thuis wonen met
gratis extra’s
De BuurtPas biedt niet alleen alle hulp
en zorg om zelfstandig te kunnen blijven wonen maar ook vele extra's. Denk
bijvoorbeeld aan het gratis lenen van
krukken of een rollator of neem deel
aan onze gezellige activiteiten.

Net zoals ruim 6500 andere inwoners in onze regio. Met slechts één
telefoontje regelen wij dit voor u. De
BuurtPas kost u slechts € 19,75 per
jaar en is geldig voor alle inwonenden op één adres. Neem vandaag
nog contact op via telefoonnummer
(010) 33 23 000 of stuur een e-mail naar
buurtpas@laurens.nl.

Kijk op www.buurtpas.nl voor een
overzicht van alle diensten en producten.
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Uit de praktijk
Veel ouderen willen na een echtscheiding liever niet opnieuw trouwen, maar
gaan liever samenwonen; met of zonder
samenlevingsovereenkomst. Dat is in
de eerste periode van het samenwonen
nog te begrijpen. Maar zeker als het
samenwonen langer duurt, is een juridische status van het samenwonen aan te
raden. Al is het maar met een (notariële)
samenlevingsovereenkomst. Zonder
overeenkomst kunt u bijvoorbeeld geen
nabestaandenpensioen voor de partner
regelen. Een ander belangrijk aspect is
het zorgen voor de ander na overlijden.
Zonder overeenkomst met een verblijvingsbeding, verblijven de gemeenschappelijke zaken (zoals de woning
en de en/of-rekeningen) niet aan de
langstlevende en zonder testament kan
de partner niet erven.
Maar ook met een samenlevingsovereenkomst én een testament kan het
misgaan. Een stel dacht alles goed
geregeld te hebben, maar, doordat het
verblijvingsbeding vóór het testament
gaat, uiteindelijk erfden de (eigen) kinderen vrijwel niets. Met een beroep op
de legitieme portie is dan nog wel wat
te herstellen. Maar als in het testament
niet staat dat de legitieme pas opeisbaar
is bij overlijden van de langstlevende, is
er na zes maanden een ander probleem
voor de langstlevende, als de legitieme
opeisbaar wordt. Wilt u hierover of over
de ﬁscale aspecten meer weten, neem
dan contact met ons op. U kunt hiervoor
een afspraak maken tijdens onze gratis
erfcoach-spreekuren of een afspraak
maken bij ons op kantoor, waarbij we
meer tijd voor u beschikbaar hebben.
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Risico van indirect onterven
Ik heb in mijn testament een
goede vriendin als mijn enige
erfgename benoemd. Indirect
heb ik daarmee eigenlijk dus
mijn kinderen onterfd. Helaas
is de vriendin vorige maand
overleden en heb ik geen
andere erfgenaam in mijn
testament staan. Wie erft er
nu wat van mij?
In Nederland zijn er twee manieren
om een kind te onterven. Onterven
kan direct en indirect. Direct gebeurt
dit door het ook met zoveel woorden
op te nemen in het testament. Indirect
gebeurt dit bijvoorbeeld door – zoals
u gedaan heeft – een andere erfgenaam in uw testament op te nemen en
het kind of de kinderen die u niet wilt
laten erven verder niet te noemen. Een
direct of indirect onterfd kind heeft
altijd recht op zijn of haar legitieme
portie, dat wil zeggen de helft van het
‘normale’ erfdeel. Normaal is (kort
gezegd) dat wat u nalaat plus alles dat
bij leven aan kinderen is geschonken,
plus alles dat de laatste vijf jaar aan
derden is geschonken.

Legaat
Wat het onterfde kind aan schenkingen heeft ontvangen of wat hij/
zij heeft geërfd of had kunnen erven,
wordt vervolgens op de legitieme
portie in mindering gebracht. Omdat
een onterfd kind tot vijf jaar na het
overlijden de tijd heeft de legitieme
portie op te eisen en er dus ook vijf
jaar onzekerheid kan bestaan, kan
er ook een legaat voor een kind
worden opgenomen ter grootte van

Een schenking is vrijwillig
Soms krijgen wij de vraag of een
kind dat – anders dan de broers en
zussen – geen schenking heeft gekregen, dit kan opeisen bij de ouders.
Het antwoord daarop is natuurlijk:
NEE. Een schenking is altijd vrijwillig en niet rechtens afdwingbaar.
De twee andere aspecten van een
schenking zijn dat de schenker verarmt en de ontvanger verrijkt. Alleen
wanneer er zoveel aan een kind wordt
geschonken dat de legitieme portie
van de kinderen die niet geschonken
hebben gekregen in gevaar komt,
gaan de schenkingen meetellen,
namelijk voor de berekening van de
legitieme portie. Tot dat moment is
iedere ouder vrij een of meer kinderen te bevoordelen.

te keren en dus over de nalatenschap
mag blijven beschikken. Ook wordt
in de akte de grootte van de vordering
van de kinderen opgenomen waarop
zij na het overlijden van de langstlevende recht zouden hebben. Om
zeker te zijn wat er in de akte staat, is
natuurlijk de akte zelf nodig. Is deze
niet meer in bezit van de familie, dan
kan de notaris gevraagd worden deze
op te zoeken in het archief; let op, dit
is niet kosteloos.

Een vage herinnering
Regelmatig krijgen wij te maken
met erfgenamen die in het verleden
(voor 2003) na het overlijden van de
eerste ouder ‘iets’ getekend hebben
bij de notaris. Wat dit ‘iets’ is en wie
het document heeft, is dan onbekend.
Meestal gaat het hier om een zogenoemde akte van berusting. Met deze
akte geven de kinderen aan dat de
langstlevende ouder nog niet hoeft uit

Rente of geen rente?
Veel testamenten bevatten een
rentebepaling, die bepaalt dat de
langstlevende rente vergoedt over de
erfdelen van de erfgenamen. De rentevergoeding is een goed instrument
om de erfbelasting na het overlijden
van de langstlevende te beïnvloeden.
Dit heeft directe gevolgen voor de
erfbelasting bij het overlijden van
de langstlevende. Door een rente

de legitieme portie. De erfgenamen
weten dan direct waar ze aan toe zijn.
Het onterfde kind kan als legataris het
legaat wel of niet aanvaarden.
Op deze manier voorkomt u bovendien het nare gevoel van direct onterven; voor veel ouders is dat namelijk
soms een brug te ver.
Niet uitgesloten
De vraag is nu of de door u indirect
onterfde kinderen – nu de erfgenaam

af te spreken/op te nemen, neemt
de schuld aan de erfgenamen toe
en daarmee de erfbelasting bij het
overlijden van de langstlevende af.
Daar staat tegenover dat, door geen
rente te vergoeden, de erfbelasting bij
het overlijden van de eerst-overleden
echtgenoot juist weer afneemt,
omdat de langstlevende echtgenoot/
partner de beschikking krijgt over de
erfdelen zonder er een vergoeding
over te betalen. De vuistregel is dat
bij 0% rente de erfbelasting bij het
eerste overlijden laag is, maar bij
de langstlevende hoog en bij 6%
samengestelde rente (maximaal
toegestane rente) is de erfbelasting bij
het eerste overlijden hoog, maar bij
de langstlevende laag. Wat wanneer
het gunstigst is, is maatwerk en ook
afhankelijk van de leeftijd van de
langstlevende. Zorg daarom voor een
testament dat de mogelijkheid van
een hoge of een lage rente biedt.

is overleden – toch nog kunnen
erven? Het antwoord op die vraag is:
JA. Door deze indirecte onterving zijn
zij namelijk niet expliciet uitgesloten
van erven. Door het overlijden van
uw vriendin, zijn er geen erfgenamen
en zijn de erfgenamen volgens de wet
de erfgenamen. Hierdoor komen uw
kinderen volgens dit wettelijk erfrecht
weer in aanmerking om te erven.
Wilt u dat anders, dan is een nieuw
testament nodig waarin u een andere
erfgenaam of andere erfgenamen
benoemt. Door maar één erfgenaam
te benoemen en de kinderen indirect
te onterven, heeft u dus (onbewust)
het risico genomen dat de kinderen
uiteindelijk toch weer erven. Het zou
wellicht verstandiger zijn geweest
naast de vriendin tevens een opvolgend erfgenaam te benoemen, die erft
als de oorspronkelijke erfgenaam niet
kan of wil erven; denk daarbij aan een
goed doel.
In het geval dat uw vriendin kinderen
heeft, zou het opnemen van plaatsvervullingsrecht in uw testament ook
een mogelijkheid zijn geweest dit te
voorkomen. Door de plaatsvervulling
zouden deze kinderen van uw vriendin in haar plaats zijn getreden bij het
overlijden van uw vriendin (vóór u).

Goedkoper met de bus
Met de trein naar Amsterdam, Parijs of Berlijn? Met de bus kan het
ook en wel twee of drie keer goedkoper. Een treinkaartje Parijs met
de Thalys kost € 35, terwijl u met
de bus vanaf Zuidplein al voor €
18 in Parijs zit. De bussen hebben
een toilet aan boord en boeken en
omboeken kan eenvoudig online.
Compensatie aanvragen
Vanwege de gestegen energieprijzen worden minima extra
gecompenseerd met € 800. Heeft u
iets meer inkomen, dan ontvangt u
slechts € 200. Bijstandsgerechtigden krijgen het geld automatisch
via de gemeenten. Andere groepen,
zoals AOW’ers zonder aanvullend
pensioen, moeten de compensatie
zelf aanvragen bij hun gemeente.
Laat dit geld niet liggen en vraag
het aan als u meent er recht op te
hebben. Vanaf eind april kan dit bij
het digitale loket van de gemeente.
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Alle types Microcar/Ligier Nieuw op voorraad met stuurbekrach�ging en airco.
Maak een proefrit met rij-advies bij ons bedrijf of thuis in 45km auto naar keuze.
Voor u uitgelicht: Microcar MGo X DCi met SUN ac�epakket voor €17.690,Wisselend aanbod Tweedehands Microcar Ligier Aixam in ruime showroom.
Brommobiel.nl

Houd afstand
Vermijd drukte
Reis veilig

Microcar-Ligier dealer
Al 20 jaar hèt vertrouwde
adres voor u en uw brommobiel
Tiendweg West 14
2941 EP Lekkerkerk
Bellen: 0180-661551
www.brommobiel.nl
www.brommobielro�erdam.nl

Koop/lease een brommobiel!

Microcar MGo X DCi pack rouge
spor�ef/ruim/stuurbekrach�ging/aircondi�oning

Budget uitvaart € 1495,- Uitvaart compleet € 4295,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),

Basis uitvaart
v.a € 3450,-

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

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk
Ontdek hoe op hartstichting.nl

€ 6,00

BTR REIZEN

www.BTRreizen.nl
 055 - 5059500

Geniet van de mooiste vakanties in 2022
Riviercruises
Rivierc
rc
crui
ruises
is

All Inclusive Busre
Busreizen
eize
eize
en

Noord
No
rdrd
d-Nederland cruise
cruise

Südeifel, Moezel & Luxemburg
Sü
urrrgg

Nederland
Ne
nd & België cruise naar Brugge
e

Ontdekt de Duitse Vulkaaneifel
O
On
fe
ell
e

Over de Rijn en Moezel
Ov
oeze naar Cochem
m

Het fraaie Hessische Bergland
He
d

MS Azolla & MS Salvinia
a
6 dagen
d
diverse vertrekdata
kdata in
i 2022 va. € 575,575, - p.p.
p
MS Horizon
on
8 dagen
d
vertrek
ertrek 20 april & 6 okt. 2022 va. € 695,- .p.p
.p.p.
pp
MS Azolla & MS Salvinia
a
6 dagen
d
diverse vertrekdata in 2022 va. € 590,- p.p.

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

Nieuwe Aardappeloogst

Frieslander
10 kilo

€ 6,00

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN

COMPUTERHULP
AAN
Ook HUIS
een
Tel.
Oud-Rotterdammertje
06-19160110 / 010-8485408
plaatsen?
VOOR AL
UW REPARATIES VAN
UW COMPUTER OF LAPTOP.

Bel 0180-820244

info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

Ook een
Oud-Rotterdammertje
plaatsen?

Bel 0180-820244

thee of koffie

op z’n

rotterdams

All Inclusive Hotel Bitburg in Bitburg
rg
5 dagen
d
vertrek 6 juni 2022 voor € 4
495,, p
p.p
p.p.
p
All Inclusive Hotel Am Park in Stadtkyll
ylll
5 dagen
d
vertrek 4 juli 2022 voor € 485,485,,,- p.p.
p.p
p
Hotel Combecher in het Kuurstadje Neukirchen
en
5 dagen
d
vertrek 22 aug. 2022 voor € 485,- p.p.

Maak uw keuze uit nog veel meer mooie riviercruises en busvakanties
s

Autovakanties

All Inclusive Hotel Op de Boud ****

5 dagen
g Valkenburg
g / Zuid
Zuid-Limburg
-Limburg
g va. € 246,- p.p.

All Inclusive Hotel
ell ’t
’ Holt ****

5 dagen Diepenheim / Hof
Hof van
v Twente
nte va.€
va
a € 258,258,, - p.p.
p

All Inclusive Hotel Gaasterland ****
5 dagen
g Rijs
j / Friesland va.€ 272,, p.p.
pp

All Inclusive Hotel Brauer ***
*

5 dagen
g TreisTreis-karden
karden / Moezel va.€ 248,248,
48,- p.p.
p.p
p
p

All Inclusive Hotel Am Wall ****

5 dagen Soest / Sauerland va.€ 258,- p.p.

Autovakanties
akan

Culinair hoogstandjes in Brabant
Cu
nt

Golden Tulip Hotel West-Ende in Helmond
nd
d
3d
dagen het gastvrije Brabant va.€ 179,179, - p.p.
p..p.
.p
p.

De mooiste Fietsroutes
oute door Friesland
d
Hotel Gaasterland in Rijs
js
4 dagen
d
volpension voor
or € 16
169,
169,-- p.p.

Het Twentse stadje Ootmarsum
He
sum
m
Stadshotel Ootmarsum in Ootmarsum
m
4 dagen
d
n halfpension
hallfpens
p sion
pens
n voo
voor
or € 180,180
0,- p.p.
p.p.

Fietsen
Fie
n van
n hotel
e naar
el
ar hotel
el in
el
nB
Brabant
nt
van Asten naar Deurne en Helmond
nd
8 dagen
d
het mooie Brabant va. € 479,- p.p.

BTR Reizen heeft nog veel meer Autovakanties
k
met leuke arrangementen
ten
en All Inclusive Hotels op de mooiste plekjes in Nederland & Duitsland
d

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

met deze 6 onderzetters
voor
bezorgkosten 4,25

14,95

bestel de 6 onderzetters via het winkeltje op
pagina 14 of op www.deoudrotterdammer.nl
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Stille oorlogsheld bij Quaker Oats
Bij veel leeftijdgenoten dwalen de gedachten rond deze tijd van
het jaar terug naar de oorlogstijd. Vaak geholpen door films en
artikelen en vandaag helaas ook door het nieuws. In De OudRotterdammer kwam al enige malen de naam Quaker-Oats voor.
En ja, daar kan ik over meepraten.
Mijn vader heeft meer dan 40 jaar, tot
aan zijn pensioen, in de fabriek aan de
Brielselaan gewerkt. Dolf Jeltema; een
heel rustige, goudeerlijke vriendelijke
man, die geen vlieg kwaad deed. Maar
in de oorlog ontpopte hij zich tot een
stille held, die zijn leven regelmatig
op het spel zette om buurtgenoten te
helpen.
Geheime kokertjes
In 1943/44, toen de honger nijpend
werd, besloot hij er wat aan te doen.
Tenslotte werkte hij elke dag met toen
heel kostbare voeding. En door de

honger gedreven, werden mijn ouders
inventief. Mijn moeder naaide een
soort hemd van twee lagen stof, dat
aan de onderkant dicht was en van
boven open. Vervolgens naaide ze van
beneden naar boven stiksels, waardoor
er kokertjes ontstonden. Schouderbanden eraan en klaar. Mijn vader droeg
dit onder zijn ‘ruime’ kleding.
Elke dag vulde mijn vader de kokertjes met behulp van een trechtertje, de
ene keer met rijst, dan weer met havermout of andere granen die voorhanden
waren. Thuis op de zolder stonden
houten tonnetjes, die op deze manier

Vader Dolf Jeltema (links)

langzaam maar zeker gevuld werden.
Elke dag verliet mijn vader de fabriek
een stuk steviger dan in de ochtend en
nooit heeft ook maar iemand wat in de
gaten gehad.
Ruilen voor havermout
Wij woonden in die tijd in de Frankendaal in Tuindorp en, zoals dat toen
nog was, je kende elkaar allemaal en
had contact met iedereen. Toen bekend
werd dat mijn moeder in verwachting
was (van mij) in 1944 was het lastig
aan babyspullen te komen, maar
plotseling kwamen er steeds mensen
aan de deur om van alles te ruilen voor
havermout! En zo kwam er toch een
mooie wieg, kinderwagen en alles wat
nodig was. Met alsnog mijn dank aan
Quaker-Oats!
Alle buren rondom ons die kleine kinderen hadden, werden eveneens voorzien van het broodnodige voedsel. En
dat niet alleen, het volgende probleem
diende zich aan, namelijk verwarming
en koken. Alle brandstof raakte op en
ja de fabriek draaide op kolen!
Wederom werd een plan bedacht om
de kolen in huis te krijgen. Dit keer
ging mijn vader, geholpen door Piet
van Ee een bevriende buurman, aan
het werk. Samen knutselden ze een
soort karretje in elkaar met fietswielen
en een grote houten bak. Dat was nog
een dingetje, want het rijden mocht

Baby Joke in oorlogstijd

geen geluid maken en het geheel
moest zo ongeveer onzichtbaar zijn.
Mijn vader had (legaal) een sleutel om
ergens de fabriek in te kunnen, dus
dat was geen probleem. Maar de kolenoperatie moest midden in de nacht
gebeuren, terwijl je ‘s nachts niet op
straat mocht zijn. Het karretje werd
dan ook zwart geschilderd, de twee
mannen droegen zwarte kleding en
gympen en ook de gezichten werden
zwart gemaakt.
Voorzichtig
Ongelofelijk maar waar, ook deze
operatie is meerdere malen uitgevoerd
zonder dat ze gesnapt werden. De
vrouwen zullen wel vaak in de rats
gezeten hebben. En wederom werden

de buren voorzien van het broodnodige. Iedereen wist er natuurlijk van,
maar uiteraard haalde niemand het
in zijn hoofd de mannen te verraden.
Mijn vader is de rest van zijn leven op
handen gedragen door de buren van
toen. Hij vertelde dit verhaal pas aan
mij toen ik volwassen was en hij met
pensioen. Haha, hij bleef voorzichtig!!
Dit verhaal moest ooit eens verteld
worden, voordat er niemand meer is
die dat zou kunnen doen. En het hoort
vooral bij Rotterdam, daarom stuurde
ik het aan De Oud-Rotterdammer.
Joke Jeltema
dochter van Dolf Jeltema.
jodne@ziggo.nl

‘Menselijkheid was ver te zoeken’
maakten we een gat, als een soort
toilet. Weer een dag later arriveerden
we in Duitsland. Op de negende dag
kwamen we aan in Stuttgart. Een dag
hierna werden we in München gebombardeerd door Amerikaanse vliegtuigen. Zo’n 200 man kwamen om.”

moesten gereedschap schoon maken
en materieel, geschikt voor hergebruik, uit puinhopen halen, zes dagen
in de week. We liepen wel de kantjes
er vanaf. Mijn kleding was niet op
winter berekend en langzamerhand
versleet alles. Sokken had ik niet meer.
De bevolking was best menselijk. Van
een Duitse vrouw kreeg ik een paar
sokken. En soms een boterham. Ook
kregen we van een klooster in de buurt
wat aardappelen en groenten.”

Naar Dachau
“De volgende dag moesten we in
een trein naar een barakkenkamp in
Dachau”, vervolgt Wim. “Het stonk,
maar wij stonken inmiddels ook. We

Terug
De Duitsers bleven volhouden dat ze
de oorlog zouden winnen. Geheime
wapens zouden redding brengen. Tot
april 1945, toen gaven ze zich over.

Om vier uur ’s morgens, op 10 november 1944, werden de achttienjarige Wim Missel, zijn ouders en zusje wakker door het
lawaai op straat van marcherende Duitse soldaten. Ze woonden
aan de Mathenesserdijk 124A in Rotterdam.
In de brievenbus vonden ze een biljet
met het bevel zich te melden voor
de ‘arbeidsinzet’. Vluchten via de
Schie kon al niet meer. Overal bleken
Duitsers te zijn. De zwembroek had
hij voor niets aangetrokken. Na uren
wachten werden ze in colonne weggevoerd naar Delft, onder bewaking
van soldaten.
Wim vertelt: “De volgend ochtend
werden we met 78 man in veewagons
gedreven. In de hoek van de wagon

Het poortgebouw van concentratiekamp Dachau

De volgende dag stroomde
de stad vol met Amerikanen. Na twee dagen te
hebben gelopen, werden
ze met een vrachtwagen
naar Ulm gebracht. Ze
zaten in een gigantische
repatrieringsoperatie van
zo’n twintig miljoen
mensen die in Europa naar huis wilden.
Wederom in goederenwagons kwamen ze via
Frankrijk, Luxemburg
en België uiteindelijk
in Eindhoven aan. Daar
zijn ze in Rijnaken naar
Rotterdam gevaren, tot
vlakbij het kantoor van
de havenpolitie aan de
Parkkade. Het Razzia
Monument komt daar in de
buurt.
Thuis
“We werden niet verwelkomd. Ik
kreeg te horen hoe ellendig mijn familie het had gehad in de hongerwinter.
Dat was moeilijk te verteren. In alle
straten werd de bevrijding gevierd.
Natuurlijk was ik ook blij, maar ik had
te veel gezien aan ellende en dood om
nu feest te vieren. Toch was er die ver-

won-

Wim Missel

dering over de keren dat te midden
van de waanzin ergens een stukje
menselijkheid aanwezig bleek te zijn.
Ik ben heel blij dat we elk jaar de
razzia kunnen herdenken en dat er een
speciaal openbaar razzia monument
komt op de Parkkade. Zie de website:
www.razziamonument.nl Ik hoop dat
10 november van dit jaar weer mee te
maken.” besluit Wim Missel.
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Wat zeggie!?
Rotterdam vanuit de
wolken
Nog steeds verkrijgbaar,
want inmiddels al toe aan
de derde druk: Rotterdam
vanuit de wolken. Een schitterend naslagwerk met luchtfoto’s van het Rotterdam van 1950 tot 1990, gemaakt door de
beroemde fotograaf Bart Hofmeester, die in 2001 overleed.
Driehonderd pagina’s met 350 foto’s met toelichting. Een genot
om door te bladeren, te lezen en bekijken!

€ 39,95

Wim van der Klein is een geboren
verhalenverteller. Zijn korte verhalen
verschijnen regelmatig in De OudRotterdammer.. 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, 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.. Een verhalenbundel die u niet mag missen.

€ 17,95

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

€ 39,95

De Oud-Rotterdammer Koffiemok
Helemaal nieuw! De
enige echte ‘De OudRotterdammer Koffiemok’ voor een lekker bakkie pleur. Een uniek cadeau of gewoon lekker voor jezelf.

Prijs per stuk:

€ 14,25
€ 24,25

€ 7,50

€ 29,95
Thee of koffie op z’n Rotterdams
(onderzetters)
Nieuw in ons assortiment: een set van
zes geinige onderzetters voor thee
of koffie met grappige Rotterdamse
teksten, iconische plaatjes van de
Maasstad én logo’s van De OudRotterdammer. Die mogen bij u thuis natuurlijk ook
niet ontbreken. De onderzetters zijn alleen per set te bestellen.

€ 14,95

De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus
onderzetters:

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

Nach Holland
Gerard Groeneveld, schrijver van ‘Rotterdam Frontstad’, heeft daarna een
fraai ander oorlogsboek uitgebracht.
Het heet ‘Nach Holland’ en geeft een
unieke kijk op de Duitse inval in de
eerste bezettingsdagen van ons land.
Het staat vol foto’s gemaakt door
Duitse soldaten, die hun fotocamera meenamen naar
het front. Hun privékiekjes bleven decennialang verborgen.
NOG ENKELE EXEMPLAREN BESCHIKBAAR

De Natte T-Doek
In geen enkel huishouden met hart voor
Rotterdam mag-ie
ontbreken: de Natte
T-Doek! Leuk als
cadeautje voor verjaardagen, jubilea of als stille hint naar
huisgenoten. Een ludieke theedoek in de kleuren van de Rotterdamse vlag met de tekst ‘De Rotterdamse Natte T-Doek’.
De kwalitatief hoogwaardig gewoven theedoek met ophanglus
is van 100 procent katoen, meet 50x70 cm, is opgevouwen en
voorzien van een banderol.

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!

€ 8,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 8,95

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

Ja, ik bestel:
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De Rotterdamse Hand
in Handdoek

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

17,95
24,95
39,95
39,95
14,95
7,50
8,95
7,95
29,95
9,95
9,95
8,95

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

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Vrijdag 10 mei 1940
Wij woonden in een dienstwoning van het politiebureau Haagscheveer. Onze ouders beheerden onder andere de politiekantine. Mijn moeder maakte mijn zus (6 jaar) en mij (8 jaar) ’s morgens vroeg wakker. Wij moesten ons snel aankleden en meegaan
naar de kantine, want het was oorlog.
Vanuit de keuken van de kantine
zagen wij gehelmde agenten met gasmasker aan hun riemen, die verhalen
vertelden over de gevechten bij het
vliegveld Waalhaven en dat op de
Maas parachutisten met bootjes waren
geland en er door de mariniers hevig
werd gevochten bij de Maasbruggen.
Inmiddels waren er broodjes gehaald,
die moesten worden klaar gemaakt,
onder andere door de kinderen. Even
voor negen uur vlogen twee kogels
door de ramen van de kantinekeuken,
zonder verdere schade aan te richten.
Mijn moeder waarschuwde twee
agenten, die over de rand van het
aanrecht kwamen kijken of ze konden
zien waar het schieten vandaan kwam.
Toen de agenten hadden gezien waar
de schutter zat, zouden hem wel even
ophalen.
“Brengen jullie hem dan naar een cel
hier in het gebouw”, vroeg ik. “Neen”,
zeiden de agenten, “wij brengen hem
naar de Doelen.” “De Doelen”, zeg ik,
“dat is een feestgebouw.” “Ja”, zeiden
de agenten, “daar brengen wij alle
mensen uit de wijk, die met de Duitsers heulen naartoe als gevangenen.”

Schuilkelder
Als het luchtalarm huilde, moesten we
van driehoog naar de schuilkelder in
de kelder. Wij hebben nog twee nachten thuis geslapen en de laatste twee
nachten in de schuilkelder, waar ze
voor ons een plekje hadden ingericht.
De gesprekken overdag gingen altijd
over de gevechten bij de Maasbruggen. De huizen en kantoren op de
Boompjes waren ontruimd in verband
met de hevige gevechten. Soms werd
er onrust gezaaid, doordat Duitse soldaten in Hollandse uniformen zouden
rondlopen.
Werd iemand verdacht, dan moest hij
‘Scheveningen’ zeggen. Lukte dat, dan
was hij betrouwbaar.
Paniek
Dinsdag 14 mei, even na een uur, ging
de sirene af, dus wij weer naar de
schuilkelder. Even later voelden we
de grond trillen bij het vallen van de
eerste bommen. Een grote stofwolk
daalde in de kelder en het licht viel
uit. Iemand riep in paniek “gasaan-

Het politiebureau Haagscheveer raakte zwaar beschadigd

val”, geheel ten onrechte. Enkele
agenten, mijn vader en ik verlieten de
schuilkelder, staken de straat over en
gingen schuilen in het portiek van het
stadhuis
Even later hoorden en zagen wij de
bommen vallen en voelden wij de
grond van het stadhuis trillen. Na
enige tijd kwamen mijn moeder en
zusje, op de schouder van een politieagent, ook naar buiten.
Overschie
Mijn ouders besloten naar mijn

vaders’ ouders in Overschie te gaan.
Wij liepen het Doelwater uit en zagen
dat de Doelen zwaar onder het bombardement had geleden. Wij staken
de Coolsingel over en liepen naar
de Kruiskade, alles stond in brand.
Wat mij bijbleef, was dat er winkels
werden geplunderd.
Bij de Diergaardesingel bleken nog
diverse huizen intact. We gingen het
tunneltje onderdoor en op weg naar
het Vroesenpark. Verder kwamen wij
niet, want bij Overschie werd nog
hevig gevochten.
Er waren nieuwe huizen gebouwd bij

het Vroesenpark en die waren nog niet
allemaal bewoond. Met diverse vluchtelingen hebben we een huis gekraakt
en daar de nacht doorgebracht, op de
kale vloer zonder dekens. De volgende
dag naar de Oude Kleiweg gelopen,
waar wij een klein jaar bij mijn grootouders gelogeerd hebben, voordat ons
huis weer gerenoveerd was.
Evert Hulsman
fam.e.hulsman@gmail.com

Van de Rotte naar rollatorcity
Dit verhaal gaat over een revue, die binnenkort wordt opgevoerd
en gaat over het leven langs de Rotte vroeger en nu. De schrijver
van deze revue is in 1936 geboren in Zevenhuizen en al vroeg
bij de Rotte en zijn mooie polders betrokken. In de oorlog was
de brug over de Rotte, door zijn ligging naast de spoorlijn en de
rijksweg (A12) een belangrijk doel voor bombardementen. Elke
dag vielen bij mooi weer de bommen en verwoestten deze de
strategisch belangrijke brug.
Ook zetten de Duitsers in september
1944 de mooie Rotte-polders onder
water, hetgeen betekende dat in de
tijd van hongersnood geen graan en
groenten geoogst konden worden. Dit
alles maakte op de schrijver een grote
indruk. Dit heeft hem geïnspireerd
tot het schrijven van deze revue en
onderstaande tekst:
Zo werd ‘t vruchtbaar polderland
Eén grote waterplas
Verdwenen,’t lag voor de hand
zo mooi als ’t vroeger was
Een polder die geheel blank stond
Geen spruit of tarwe meer
Maar ‘t water week voor vruchtbaar
grond
Het graan groeit als weleer.
Rottemeren
Iedereen was gelukkig, toen gemalen
en windmolens de polders weer droog
maalden en het graan weer opkwam.

Daarna veerden de Rotterdammers
weer op en ontdekten zij de Rottemeren. ‘s Zomers met de zeilboot,
zwemmen en ’s winters op de schaats.
De kinderen uit de dorpen ging massaal zwemmen in het zwembad De
Roerdomp. Dat ging zo:
Grote jongens gooiden me in ‘t water
Of ik nou zwemmen kon of niet
Ik hield m’n hoofd boven water,
Zwom hoestend/proestend in het riet
Afvalbergen
In het café Oud-Verlaat strandden
veel schaatsers, die naar Gouda
wilden schaatsen. De uitbater aldaar
verkocht stroopwafels en pijpen, zodat
het thuisfront dacht dat ze de barre
tocht naar Gouda hadden volbracht.
‘s Zomers verkocht hij om diezelfde
reden vis aan dronken vissers. Ook
de Rottemeren waren in zwang bij
romantische en dramatische liefdesaf-

De cast van de revue met links Pouw Hofman en rechts regisseur Albert Hartman.

faires. Langs de oevers van de Rotte
ontstonden grote afvalbergen. Ook de
stenen van de stad vonden daar hun
laatste rustplaats.
Ommoord
Na de pauze van deze revue is er
plaats voor de opkomst van Ommoord.
De ontwerpster, mevrouw Lotte Stam
Breezer, krijgt haar verdiende plaats.
De zorg voor ouderen vraagt veel
aandacht, in positieve, maar ook in negatieve zin. De bezuinigingen hebben

diepe sporen achtergelaten.
Het credo was: “In de Gerard
Goosenflat gebeurt het”. Een musical
en thema-avonden waren daar bar
gezellig. Met deze revue hoopt het
gezelschap van bewoners de draad
weer op te pakken. We eindigen met
onze rollators in rollatorcity. Daarmee
wordt deze revuemiddag afgesloten.
De voorstellingen op 30 april en 1 mei
beginnen op 14.30 uur. Natuurlijk in

de Gerard Goosenflat. De toegang is
gratis. In de pauze is er een gezellige
verloting met leuke prijzen. Reserveren is noodzakelijk op elke woensdagen vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00
uur in het restaurant De Gulle Gans,
Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150.
U kunt ook per telefoon reserveren op 06 27082822 of per e-mail
p.hofman14@upcmail.nl.
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Maandag 25 april en zaterdag 30 april
Taxatiemiddag in Den Boekenkast in Capelle a/d IJssel

Maandag 25 april is er van 14.00 tot 16.30
uur een taxatiemiddag in Grand Café In den
Boekenkast in Capelle a/d IJssel, Stadsplein
3 en zaterdag 30 april in het Van der Valk
Hotel in Ridderkerk, Krommeweg 1 van
9.30 tot 12.00 uur. Taxateur Arie Molendijk
taxeert daar uw oude boeken zoals oude
(staten)bijbels, atlassen, geïllustreerde
werken en reisboeken, handschriften, oude
brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten.
Bezoekers zijn van harte welkom. Vrije
inloop zonder afspraak. Voor meer Informatie: www.molendijkboeken.nl

Arie Molendijk taxeert In den Boekenkast

De in den lande bekende taxateur Arie Molendijk werkt al jaren samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke
Bibliotheek en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te taxeren
voorafgaand aan een veiling. Maandag 25 april is hij te gast in Grand Cafe In den Boekenkast, waar hij taxeert en
zaterdag 30 april in het Van der Valk Hotel in Ridderkerk, Krommeweg 1 van 9.30 tot 12.00 uur.
Molendijk: “De taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op mijn taxatiedagen, dus niet via foto’s, telefoon of per e-mail.”
De kosten voor een taxatie zijn vijf euro voor één tot ongeveer tien boeken of seriewerken. De taxatiekosten van
grotere collecties/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot vijftig euro. “U krijgt altijd alle
aandacht en uitleg. Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een
waarde vanaf tweehonderd euro en tegen een van tevoren afgesproken tarief.”

Zaterdag 30 april
Rotterdamse Postzegelbeurs

Zaterdag 30 april 2022 organiseert de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging de Rotterdamse
Postzegelbeurs in de Seinpost – Middelharnisstraat 153 – Rotterdam Pendrecht.
Open van 10.00 tot 16.00 uur. Meer dan 200 boeken met 5 cent zegels aanwezig, verkoop van
restpartijen, ruimte voor onderling ruilen. Veiling met leuke kavels om 14.00 uur. Kavels zijn te
bezichtigen vanaf opening postzegelbeurs. Toegang gratis en er is voldoende gratis parkeerruimte
in de buurt. Nadere info: 06-22184304.

Vanaf zondag 18 september
Zondagochtendconcerten in World Forum Den Haag en De Doelen Rotterdam

Dit najaar en begin volgend jaar staat weer een reeks nieuwe zondagochtendconcerten gepland in
het World Forum Theater in Den Haag en De Doelen in Rotterdam. De entree bedraagt 16 euro per
concert. Voor meer informatie en bestellen van kaarten zie: www.zondagochtendconcerten.nl of bel
010-4225244 (Zie ook elders op deze pagina’s).

Van Laura Fygi tot een ode aan The Everly Brothers

In World Forum Theater Den Haag begint 18 september de nieuwe reeks zondagochtendconcerten met een Shanty
Festival met drie koren en de Zusjes Van Wanrooy. Op 22 oktober staat er een Meezingconcert met de Wannebiezz
op het programma en 3 februari ‘Een Koffer vol Liedjes’ met Tony Neef, Maaike Widdershoven en Ruud Bos. Op
12 maart verzorgen de ForEverly Brothers een ode aan The Everly Brothers.
In De Doelen opent de reeks zondagochtendconcerten met een optreden van Laura Fygi en Trio Galantes op 20
november. Op 11 december staat ‘Van Smartlap tot opera’ op het programma en op 18 december White Christmas in De Doelen. Op 22 januari treden Carel Kraayenhof en Leoni Jansen op. Op 12 februari verzorgen de New
Diamonds een ode aan de Blue Diamonds en 5 maart verzorgen Franklin Brown en Tiny Little Bigband een ode aan
Tom Jones en Frank Sinatra (zie ook elders op deze pagina).
Voor het programma in De Doelen en in Forum Theater Den Haag zie de advertentie elders in deze krant.

CBR RIJBEWIJSKEURINGEN

Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen.
Keuring 75+, huisarts: €55 (ABE) of €70 (CDE)
Keuring door oogarts: €90 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,
P. Buckplaats 31-A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr
cbr
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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De laatste vijand nam hem te pakken
In 1957 werd Cees Bruijs als
12-jarige, lid van Feyenoord.
Hij haalde zijn inschrijvingspapieren op de Dordtselaan
bij Feyenoords administrateur
Phida Wolff thuis.
“Mijn vader liet de inschrijving ook
ondertekenen door zijn vrienden en
eerste elftalspelers Nico de Bruin en
Gerrit Hol. Dat gaf aanzien. Nico was
een ‘stapvriend’ van mijn vader en
Gerrit was een overbuurman van ons.
Wij woonden in de Moerkerkestraat en
waren via onze tuintjes buren van Gerrit die op de Mijnsherenlaan woonde”.
Cees heeft tot zijn 17de in alle selectieteams gespeeld maar kwam bij A1
in de problemen. “Want ik ging als
leerling verkoper werken bij de Gebr.
Coster. Op zaterdag spelen ging niet
meer en mijn vader regelde dat ik, een
jaar te jong, bij de senioren kon gaan
spelen. In het zesde, maar dat duurde
niet lang. Ben Peeters, de latere trainer
van het eerste, haalde mij na twee potjes naar de selectie van de amateurs,
het derde en dat speelde natuurlijk op
zondag”.
Het was kort na de scheiding van de
profs en de amateurs bij Feyenoord.
Het eerste en het B-elftal waren de
profs en het derde was, wat men nu
het eerste amateurelftal noemt.
De 4 Bruijsen
“Daar heb ik veertien jaar met veel
genoegen in gespeeld. We werden in

De laatste vijand, het boek van Cees Bruijs
Het boek, ISBN 978-94-6403-143-0

Deze week o.a.:

Anita Meijer
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Hongerwinter
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Cees, Joke en Nancy tijdens de boekpresentatie bij Boekhandel Snoek.

Zeist zelfs een keer Nederlands kampioen van de reserveteams”.
Cees was de oudste van vier ‘Bruijsen’. Na hem kwam Phlip, dat was
niet zo’n voetballer. Dan kwam Jan,
een jongen met zeer veel talent, die bij
Feyenoord een jeugdcontract kreeg.
Jan had pech met een paar zware
blessures waardoor zijn contract niet
werd verlengd. Na Feyenoord speelde
hij bij DRL, Barendrecht en CVV
oogstrelend voetbal.
De laatste Bruijs is een ‘zij’, Joke,
binnen dit kwartet al snel Jopie
genoemd. Geen voetbalster maar wel
een ster als zangeres.
Na zijn actieve spelersperiode, ging
Cees aan de slag als trainer waar
hij begon bij SVDP op Duivestein.
Daarna volgde Leonidas en VOC.
VOC was en is een club met een
status aparte. Het is geen vok maar
V.O.C. De club had geen kantine maar
een ‘House of lords’ en netjes ABN
spreken werd wel gewaardeerd. Cees
Bruijs werd in zijn Leonidas periode
gevraagd door Tiel van Eck om trainer
van VOC te worden. Van Eck was een

icoon bij de club en zijn vrouw Miep
was hét gezicht op het kantoor van de
KNVB afdeling Rotterdam in de Witte
de Withstraat. “Moet ik dan niet eerst
met mes en vork leren eten?”, vroeg
ik gekscherend aan meneer Van Eck.
“Dat leren wij je wel” zei hij. Ik werd
er trainer en lid. Ik ben nu al jaren lid
van Feyenoord én VOC.
Kees met een K
Toen ze zelf nog speelden ging Cees
z’n vader, Kees met een K, zoveel
mogelijk naar zijn bij Feyenoord voetballende zonen kijken en had de ﬁjne
gewoonte om zich nooit met het spel
of de leiding te bemoeien. “Mijn vader
was er aan gewend om zijn eigen
boontjes te doppen en dat verwachtte
hij van ons ook.”
Kees Bruijs had zelf op bescheiden
schaal een balletje getrapt bij Bloemhof en zocht zijn vertier meer in het
uitgaansleven. Met kroegvrienden
als Ben de Ruijter, Nico de Bruijn en
Bep Hoek, was hij vaste gast in ‘The
Boomerang’ en als het wat later mocht
worden, kwam een afzakkertje in de

De meest persoonlijke
manier van gedenken
Specialist in grafmonumenten

010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

‘Seven Club’ of de ‘Pul’ in beeld.
De ‘oude Kees’, hoewel deze term
niet terecht is, stond in die tijd ‘zijn
mannetje’ en had die reputatie opgedaan in zijn zeer roerige oorlogsjaren.
De term is niet terecht omdat hij
slechts 48 jaar is geworden. De verhalen uit de oorlogsjaren ging hij steeds
meer tegen zijn oudste zoon Cees
vertellen. Die zei: “Pa je moet daar
een boek over schrijven”. Dat was hij
ook wel van plan maar daar stak ‘zijn
laatste vijand’ een stokje voor. Hij
heeft zoveel moet knokken voor zijn
leven en voor hij dat op papier heeft
kunnen zetten, was het te laat. Gelukkig had Cees de spannende verhalen
goed in zijn hoofd en op aandringen
van zijn zus Joke, schreef hij het door
hem geromantiseerde boek.
Haagseveer
Kees Bruijs sr. zag in mei 1940 de
eerste Duitsers vanaf de Waalhaven
met tramlijn 2 over de Putselaan aankomen en die werden door Hollandse
militairen vanuit de HBS op het
Afrikaanderplein met een mitrailleur

beschoten, met meerdere slachtoffers
tot gevolg. Hij gruwde van de Duitse
overheersing en sloot zich aan bij een
kleine verzetsgroep op Zuid die onder
leiding stond van een kapelaan. Hij
had niets met dat geloof maar kreeg
grote bewondering voor de leider. Tegen het eind van de oorlog werd Kees
door de Duitsers te pakken genomen
en opgesloten in het Haagseveer. Hij
stond op de nominatie om gefusilleerd
te worden maar op de dag dat hij ‘aan
de beurt’ was, vielen de Canadezen
binnen en daar werd hij door bevrijd.

De Oud

Rotterdamse politie dol op Vierdaagse
Deze week o.a.:

Nog even en dan is het zover:
de 103e Nijmeegse Vierdaagse! Van 16 tot en met 19
juli . Al jaren een groot feest,
zo niet het grootste feest: de
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen van Nijmegen.
De Rotterdamse politie heeft
al jaren een warme band met
het festijn.
In 1923 liep de eerste vrouwelijke
deelneemsters mee. In 1930 waren dat
er al 60. Een van deze topwandelaarsters was mevrouw van der Kleij uit
Rotterdam. Ze was niet meer piepjong
en laten we zeggen ‘stevig van postuur’. Van ophouden of uitvallen wilde
ze niet weten n in 1934 was ze zelfs de
eerste vrouwelijk Gouden Kruisdrager.
Het verhaal ging dat haar grootmoeder
op het slagveld van Waterloo was
geboren.
Wanneer de eerste deelname van de
Rotterdamse politie aan de Vierdaagse
was is mij onduidelijk, maar tastbare
bewijzen van deelname heb ik door
enkele oude foto’s van het Rotterdamse Vierdaagse detachement. Een
hiervan is onder leiding van inspecteur
Leendert Fonkert. Op deze foto uit
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Vierdaagse in de 50'er jaren. De Rotterdamse politie liep onder leiding van commandant Leendert Fonkert

de 50-er jaren zien we ze op de derde
dag in de buurt van Groesbeek. Strak
in het uniform, waarbij de muzikale
begeleiding wordt verzorgd door
twee tamboers en twee pijpers én
met ‘vliegend’ vaandel! De andere

foto stamt uit 1939. Het Rotterdamse
detachement staat opgesteld voor
het toenmalige politiebureau aan de
Nassaukade op Rotterdam Zuid. Klaar
om ingescheept te worden en naar
Nijmegen te varen. Dit waren nog
eens tijden!
Herstart
Ik denk dat juist deze foto’s mij
motiveerden om een herstart te maken
van het toen inmiddels opgeheven
Rotterdamse vierdaagse detachement. Zelf had ik er al een aantal
vierdaagses opzitten, onder andere
met het Korps Mariniers en het leek
mij wel wat om weer aan de start te
verschijnen met een fris en fruitig én
goed getrainde ploeg politiemannen
en vrouwen. In het sportblad van Hermandad, ergens in de 70-er jaren van
de vorige eeuw, had ik een motiverend
artikel geschreven en samen met
collega Aad een uitgewerkt plan bij
de Korpsleiding neergelegd. Om het
bij het lopen te houden:de korpsleiding liep niet warm. Sterker nog, Aad
moest ophouden met z’n gezeur, wilde
hij nog een succesvolle carrière bij de
politie hebben.

In 1970 zag hij zijn tweede liefde,
Feyenoord, nog de Europacup 1
winnen. Hij lag doodziek thuis op
bed aan de Poelenburg naar de door
Radio Modern beschikbaar gestelde
kleuren tv te kijken en zag Feyenoord
de wedstrijd tegen Celtic winnen. Drie
dagen later verloor Kees zijn strijd.
Zijn laatste vijand, de K, had hem te
pakken genomen.
Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com
Commissaris Jan Blaauw tijdens de intocht van de Vierdaagse in 1977

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria

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

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

Ja joh! Ken je deze krant ook
gewoon thuis krijgen?

Bram Peper
aan boord

Budget uitvaart € 1495,- Uitvaart compleet € 4150,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),

Oplage: 122.000 ex.

Dinsdag 25 juni 2019 . Jaargang 15, nr.13

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

010 418 23 33 | www.hess.nl

030-6063944 / www.mpo.nl

Nieuwe poging
Enkele jaren later heb ik opnieuw een
poging ondernomen. Ditmaal met
collega Petra. Petra kwam met het
prima idee Jan Blaauw, u wel bekend,
warm te maken voor deelname en
dat gaf de doorslag. Jan zag het
helemaal zitten en verleende vele
faciliteiten, zoals trainen in diensttijd en aangepaste dienstkleding. Wij
waren de eersten met de later officieel
ingevoerde politie cap en mouwemblemen. Ook werd er geld vrijgemaakt
voor slaapaccommodatie. Alles was
mogelijk. Natuurlijk wilde hij het zelf
ook proefondervindelijk meemaken
wat de Nijmeegse Vierdaagse inhield
en schreef zich ook in.
Radio Rijnmond
Jan Blaauw heb ik ervaren als een
goede loper en met een geweldig
humeur. Hij genoot iedere dag.
Onderweg zorgde hij dagelijks ook
nog, op verzoek, voor een verslag
voor Radio Rijnmond. Daarvoor had
hij een cassetterecorder meegekregen en moest dit in een telefooncel
langs de weg doorsturen naar Radio
Rijnmond. Ja, zo ging dat toen nog.
Alleen werd hij langs het parcours nog

wel eens aangezien en gesproken voor
de Amsterdamse hoofdcommissaris
Nordholt, wat hij niet leuk vond.
Strenge sportkeuring
Mijn eerste Vierdaagse was in 1961.
Een strenge sportkeuring ging er
aan vooraf. Ik hoop dit jaar mijn 49e
Vierdaagse te volbrengen. Het is ook
een familiehappening geworden. Mijn
echtgenote en onze zoons lopen en
de kleinkinderen staan ongeduldig te
wachten om voor de eerste keer mee
te mogen lopen. En natuurlijk is het
Rotterdamse detachement dit jaar
weer present. Sinds de herstart met
Jan Blaauw zijn ze onafgebroken aan
de start verschenen. Ik hoop hierbij
weer vele bekenden te mogen ontmoeten zowel van binnen als buiten
de politie en mocht u dit jaar zelf
ook deelnemen of als toeschouwer
aanwezig zijn, dan wens ik u alvast
een mooie en succesvolle Vierdaagse
in Nijmegen toe en geniet van het
enthousiasme van zowel deelnemers
als toeschouwers.
Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

UW VERTROUWDE
JUWELIER

LAMMERS & van OOSSANEN

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD

Uw senioren speciaalzaak

CONTANT GELD
OF INRUILEN

SLINGE 145, ROTTERDAM,
Tel. 010 - 2930165, E-mail: l-v-o@planet.nl

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

--------------------WOONDECOR------------------

Openingstijden: di t/m za. 09.30 - 17.00 uur
internet: www.lammersenvanoossanen.nl

Kijk op:
www.deoudrotterdammer.nl
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Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: 0180-820244
Alle dagen van de week

Welkom op Leefgoed de Olifant en in restaurant De Dames

Het lijkt wel lente en het is heerlijk zitten in de zon op het terras van restaurant De Dames op
Leefgoed De Olifant. Sinds 1 maart ook open op maandag en dinsdag van 11 tot 17 uur. Na een
wandeling door het Hitlandpark voor een kopje koffie of thee met gebak of appeltaart en natuurlijk
voor de lunch met onze nieuwe lunchkaart. De andere dagen is restaurant De Dames open van
11.00 tot 22.00 uur en de keuken sluit om 21.30 uur. Zondag is het restaurant tot 18.00 uur open.
Kom eens langs en kies uit de mooie gerechten van de nieuwe kaart. Er worden ook 3, 4 of 5
gangen menu’s geserveerd. Kijk voor de menukaart of voor reserveringen op www.leefgoed.nl

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke woensdag

Goud, zilver en militaria

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

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

Kunst en curiosa

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

Goud, zilver en militaria

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

in

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.

Kijk op:
www.deoudrotterdammer.nl

De Oud

De Oud 50+

Oplage: 122.000 ex.
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Stroopsoldaatjes tegen coronavirus
Pag. 5
Scheepsramp
Pag. 9

Meneer Dral
Pag. 11

Je eigen
grammofoonplaat

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 concentreren. 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.

Pag. 15

Tegenslag overwinnen kun je meestal
niet alleen; daar heb je hulp bij
nodig. Gelukkig hebben wij, om
een beetje in stijl te blijven, als De
Oud-Rotterdammer een enorm leger
reservisten, dat we te hulp kunnen
roepen. Al die lezers die al zoveel
jaren trouw de krant lezen, genieten
van de nostalgische verhalen en zelf
hun verhalen insturen, want, en dat
mogen we nooit vergeten, De OudRotterdammer maken wij
samen! Lezers en redactie en al die
schrijvers die hun herinneringen aan

het papier toevertrouwen.

Symbool
Als symbool voor de voortgaande
strijd hebben wij ons stroopsoldaatjesleger in het leven geroepen. Die
soldaatjes moeten ons door de crisis
helpen.

Dank
Hoezeer u met zijn allen De OudRotterdammer waardeert is de afgelopen weken nog maar eens gebleken,
toen de lezers gehoor gaven aan onze
oproep om steun en hun waardering
onverpoosd in een financiële bijdrage
tot uitdrukking brachten, waardoor
we in elk geval deze week tóch weer
een krant hebben kunnen uitbrengen;
heel, heel veel dank daarvoor!!!

Waarom stroopsoldaatjes? Ach, vermoedelijk vooral ingegeven door de
oorlogstaal die sommige regeringsleiders bezigen, maar dat is ons te
dreigend. Het zet je echter wel aan
het associëren en zo kwamen we bij
die stroopsoldaatjes. Want die lekkere
likstaafjes zijn voor talloze lezers
een herinnering aan hun jeugd, toen
je die plakkerige zoetigheid voor een
paar centen kocht bij de waterstoker
en er driftig aan likte en zoog om aan

Hoe?
Daar kunt u bij helpen.
Hoe? Door massaal deze stroopsoldaatjes bij ons te kopen. Om weer
eens die heerlijke smaak te proeven
en uw kinderen of kleinkinderen
ermee te verrassen. Ook zij zullen die
ouderwetse smaak ongetwijfeld heel
erg lekker vinden. Misschien zegt u,
‘maar dat is toch geen gezond snoep’
en dan heeft u best een beetje
gelijk, maar het is in elk geval gezonder dan het coronavirus en het is een ludieke en
vooral smakelijke manier om
De Oud-Rotterdammer weer
een stapje verder te helpen in
onze overlevingsstrijd.

bij ons kopen voor € 2,00 per stuk
(dat is incl. uw steun aan de krant)
en de minimumafname bedraagt vijf
stuks. Helaas moeten we daarnaast
verzendkosten in rekening bedragen
ad € 4,25 om ze naar u op te sturen.
Bestellen doet u via de bestelbon
in deze krant (zie de pagina van ‘t
Winkeltje)
inkeltje) of via ‘t Winkeltje op onze
website www.deoudrotterdammer.nl.

Deze week o.a.:

De Hef
Pag. 5

Kleermaker
Pag.9

Mijn eerste
baan
Pag. 13

Straatschoffies
Pag,.15

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 wekelijkse 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.

Stripverhalen
Een afrader hoor, in die tijd. Stripverhalen 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
Beduimeld
leesvoer. Knipte elke dag heel secuur
Overigens kwamen de populaire
de dagelijkse strip uit onze krant, de
beduimelde boekjes van detective
RK Maasbode in Rotterdam. Later
Dick Bos ons huis niet in, die vonden
deTijd/de Maasbode na een fusie met
mijn ouders toch wat te gewelddadig.
een andere krant. Hij plakte ze in een
Asterix en Obelix natuurlijk wel en
groot dik album met een zwarte kaft.
ook Davy Crockett met zijn bontmuts
Het ging over Tim Tyler met zijn
passeerde de revue en ik kreeg elk
zwarte panter en zijn maat Spud en
Sinterklaasfeest het nieuwe Oscar en
speelde zich af in het wilde westen. Ik
Isidoorboek. Met die grappige hond
Concept
Uitvaart
tel.
010Ik -heb419
verslond
die albums.
nog jaren08 72
Titus en de aap Balbo. Man, wat was

Wij hopen dat u in grote getale
deze overheerlijke stroopsoldaatjes
gaat bestellen, zodat we weer een
volgende slag in deze zware strijd
kunnen overleven.

RIJNMOND
HELPT
Hulp nodig?
Bekijk de advertentie
in de krant

Concept Uitvaart

U kunt de stroopsoldaatjes

tel.
010 - 419
08 72
Concept
Uitvaart

CU

Eenvoudig en compleet verzorgd volgens vaste concepten
Eenvoudig
en compleet
verzorgd
concepten
en tarieven
zonder
extravolgens
kostenvaste
achteraf

tel.
010 - 419
08 72
Concept
Uitvaart
Concept
Uitvaart
www.conceptuitvaart.nl

en tarieven zonder extra kosten achteraf

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

Basisuitvaart vanaf € 2921,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

Een uitvaart op maat voor u
gemaakt vanaf € 3933,-

Uitvaart al vanaf: € 1.499,00

De goedkoopste
goedkoopsteen
enBeste
Besteininde
deregio
regioZuid-Holland
Zuid-Holland
De

www.conceptuitvaart.nl
24
uur per
per dag
dag en
en 77 dagen
dagen per
per week
week
24
uur

www.obitusuitvaart.nl

tel. 010 - 419 08 72

www.conceptuitvaart.nl

CU

www.conceptuitvaart.nl
www.conceptuitvaart.nl

CU
CU CU

CU

0181 – 700 265
010 – 30 74 895

24 uur per dag en 7 dagen per week

24 uur per dag en 7 dagen per week

Concept Uitvaart

www.andersgedenkmonumenten.nl

tel.
010verzorgd
419
08 72
72 concepten
010
-- 419
08
Eenvoudig entel.
compleet
volgens
vaste
en tarieven zonder extra kosten achteraf

ik daar blij mee. En nog steeds lees ik
af en toe met plezier een stripverhaal,
al zijn die tegenwoordig wat volwassener van aard. Die van Michel Vaillant 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 verhalen 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 privédetective 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 bibliotheek. 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.

24 uur per dag en 7 dagen per week

010 418 23 33 | www.hess.nl

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

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

De meest persoonlijke
manier van gedenken
Specialist in grafmonumenten

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril
ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult
ontvangt u een vrijblijvend advies over uw brilsterkte en
uw ooggezondheid.
Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939
Iedere Rotterdamse jongen heeft ‘Pietje Bell’ gelezen. Wim van der Klein dus ook.

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

Ja, dat ken!!!! neem een
abonnement en ontvang 26
kranten voor € 59,95 per jaar.

de bovenkant net zo’n vlijmscherp
puntje te krijgen als onder, terwijl je
voortdurend het papieren wikkeltje
rond het stroopsoldaatje iets naar
beneden rolde.
Die soldaatjes moeten ons gaan
helpen.

Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

Ik droomde van de week
over een proefwerk dat ik
aan het maken was. En zoals
dat meestal met mijn proefwerken 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 trouwens 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 repetitie gestopt. Nou ja niet vrijwillig, de wekker liep gewoon af.
Gered door de bel, zeg maar.

Luchtballonfestival

Daarmee is de eerste slag gewonnen,
maar nog niet de oorlog. We zullen
nog wel een poosje moeten doorvechten, vrezen wij en ook daarbij vragen
wij uw hulp. We hebben hiervoor een
ludieke actie bedacht, want het moet
natuurlijk ook weer niet al te serieus
worden.

Oplage: 122.000 ex.

Op van de zenuwen voor alle examens

Deze week o.a.:

Covid-19, wereldwijd als het coronavirus aangeduid, pleegt een
aanslag op ons leven, waarbij zelfs de zwaarste terroristische
acties verbleken. Denk nu niet meteen dat ook De Oud-Rotterdammer nog eens een duit in het zakje gaat doen, want u wordt
al 24 uur per dag overspoeld met berichtgeving over deze crisis
en dat laat uw krant met alle liefde aan al die andere media
over. Maar toch willen wij, voor één keer, een uitzondering
maken en op de voorpagina aandacht vragen voor een actueel
thema. Want het virus pleegt ook een aanslag op ons en daar
willen, nee móeten, we ons tegen wapenen. Daarom hebben
wij een leger geformeerd waarmee we zullen strijden om deze
aanslag te overleven....;
het stroopsoldaatjesleger!

OOGZORGWEKEN

Dinsdag 28 december 2021 . Jaargang 17, nr. 26

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
ﬂink gas en greep de examinator in.

Lees verder op pagina 3

Uitvaart compleet € 4150,-

De meest persoonlijke
manier van gedenken

- Budget
uitvaart € 1495,-

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

P. Buckplaats 31 ! Rotterdam ! www.dehesse.nl ! Metrohalte Hesseplaats

Specialist in grafmonumenten

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

- Basis
uitvaart
v.a € 3250,-

010 418 23 33 | www.hess.nl

www. callauitvaartzorg.nl

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
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WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN IN DE REGIO
Wij zijn er voor iedereen die waarde hecht
aan een persoonlijke, kwalitatieve uitvaart.
Ongeacht afkomst, overtuiging, religie of levensbeschouwing.
Wij passen elke uitvaart aan naar uw wensen, tradities en rituelen.

De mooiste busreizen

Meer weten over de uitvaart die bij u past?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons op.

Gewoon perfect geregeld
De Vlaamse kust
6-daagse busreis

vanaf p.p.

€ 439

www.dejongintra.nl/ebblk02

Gronings Genoegen
6-daagse busreis

€ 459

www.dejongintra.nl/ebadu02

vanaf p.p.

€ 479

www.dejongintra.nl/ebclx01

Fryslân Boppe
6-daagse busreis

vanaf p.p.

€ 489

www.dejongintra.nl/ebrys06

Ontdek gemoedelijk Brabant
6-daagse busreis

010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

vanaf p.p.

Groothertogdom Luxemburg
6-daagse busreis

cvu.nl/regiospeler

vanaf p.p.

€ 499

www.dejongintra.nl/ebett02

De 3 zekerheden bij het boeken van uw vakantie
✔ Zekerheid over uw betaling ✔ Gratis omboekservice ✔ Zekerheid tijdens uw reis
www.dejongintra.nl/busreizen

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

Wij doen ook
verhuizingen!

opleveren huur/
* Bezemschoon
koopwoningen en bedrijven.

* Afvoer restboedel in eigen beheer.
alle denkbare
* Verwijderen
stoffering inclusief lijmresten.
herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.
woning
* Schoonmaken
bijv. bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

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

10% korting binnen 14 dagen na offerte
Neem vrijblijvend contact met ons op

Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

Reissom excl. € 19,50 reserveringskosten, SGR bijdrage € 5 p.p.,
Calamiteitenfonds € 2,50 en brandstoftoeslag € 1 p.p.p.d.

KvK nummer 24448641

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

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

Voel je
je alleen?
Ik luister...

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

Bel

088 0767 000
of chat via deluisterlijn.nl

Geef voor een toekomst waarin
we nierziekten kunnen genezen.
nierstichting.nl

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.

ABOVO

Uitvaartverzorging

Voor ieder budget een
mooie uitvaart

Een Uitvaart met Zorg en Toewijding die u als Nabestaande ook de Rust geeft.
Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

Goetzee

0181 - 72 81 00

info@abovouitbaart.nl

24 uur bereikbaar
www.abovouitvaart.nl
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‘Kom eens kijken, allemaal parapluutjes!’
’s Morgens vroeg ging mijn broer Jaap naar zijn werk in IJsselmonde, maar hij kwam niet verder
dan achter aan de Hilledijk waar een man hem aanhield: “Jongen, ga gauw naar huis terug, er is
oorlog uitgebroken!” Wij woonden in de Korte Hillstraat 10a. Mijn moeder had de radio aangezet en
een stem zei: “In Strijen zijn valschermjagers neergekomen, maar die zijn door boeren met hooivorken afgemaakt; en in Kralingen lopen individuen langs de deuren dat je uit je huis moet, maar blijf
kalm in jullie huizen!’
Heel de ochtend hoorde je geweerschoten. In de Joubertstraatschool
lagen Hollandse soldaten, die slaags
raakten op de Brede Hilledijk. Een
buurvrouw aan de achterkant riep naar
mijn moeder dat ze een Hollandse soldaat hadden neergeschoten: “Hij ligt
achter een boom in elkaar gezakt!”
Er lagen twee gezonken boten van de
Holland-Amerika-lijn in de Rijnhaven, ik dacht de Binnendijk en de
Damsterdijk? Wij zagen de Statendam
branden. En wij zagen parachutisten
neerdalen! Maatje en Rieki Wiemer
riepen moeder: “Kom eens kijken,
allemaal parapluutjes!” Er was
ook een vrijwillige brandweerman
doodgeschoten, die probeerde café
De Seinpost te blussen achter aan de
Parellelweg-Willeminakade. Er heeft
jarenlang een wit kruis gestaan! Er
zijn in de buurt heel wat bommen
gevallen; wat ik nog weet: in de Meekrapstraat, Pretoriastraat, Rozestraat,
Millinxstraat en Oranjeboomstraat.
Wij gingen naar Pier 1 op Charlois

aan de Waalhaven om te ravotten en
vuurtje te stoken, met Jan Blom en
zijn broertje Janus en een oude kinderwagen voor de tentstokken. Toen was
er ineens een vreselijk lawaai! Engelse
vliegtuigen kwamen over de Waalhaven aanvliegen. Die vlogen zo laag dat
je de piloot met een zuurstofmasker op
kon zien! Volgens ons waren het meer
dan tachtig vliegtuigen!
Zwemmen
Ik was een jaar of dertien toen wij
gingen zwemmen in de Rijnhaven.
Wij gingen erheen over de Parallelweg. Op het perron achter het
staatshek liepen allemaal mensen die
in de trein moesten stappen. Wij waren
met zes jongens en een van hen zei:
“Die moeten geloof ik in Duitsland
gaan werken.” Er was ook een jongen
van mijn leeftijd met een koffertje in
zijn hand, die bleef stilstaan om naar
ons te kijken, maar zijn vader kwam
terug lopen en pakte hem bij zijn hand
en ze gingen samen de trein in. Niet

te weten dat bijna niemand van die
mensen zou terugkeren!
Op een dag gingen wij weer zwemmen
in dezelfde hoek van de Rijnhaven.
Toen wij ons verkleedden, schopte Cor
Versluis van de Parallelweg per ongeluk zijn schoen in het water. “Ik ga
hem proberen op te duiken!”, riep hij.
Hij bleef verschrikkelijk lang onder
water. Iedereen staarde naar de plek
waar hij was gedoken. Eindelijk kwam
hij weer boven en zei: “Is dit ‘m?” en
liet ons een halve rode dakpan zien.
Hij bloedde vreselijk uit zijn mond en
oren en zijn ene been was ook rood
van het bloed; hij had vastgezeten aan
een staalkabel.
Schoenen
Er werd niet meer gezwommen. Wij
hebben zeker een half uur op de kademuur gezeten en bleven maar naar Cor
kijken. Cor kon ook goed voetballen
en speelde in het eerste van DHZ.
De vader van Henk Bosch, van de
Brede Hilledijk, leverde bier aan

schepen. Hij vroeg mij hem te helpen
een handwagen met kisten bier naar de
Lloyd te rijden. Daar lag een kustvaarder. De dag ervoor had ik ‘s nachts in
de rij gestaan om schoenen te kopen
in een winkel op de Pretorialaan.
Het waren blauwe schoenen, die van
papiertouw waren gevlochten. Toen
wij de wagen hadden gelost, ging
meneer Bosch afrekenen en ik ging op
de kademuur zitten wachten. Hij bleef
nogal lang weg, dus ik ging een stukje
lopen en bij de voorplecht zitten. Een
andere jongen ging zitten waar ik
gezeten had. Even later kwam meneer
Bosch naar buiten met een grote prak

en gaf die aan de jongen. Die keek mij
eerst vragend aan en ging toen als een
razende eten. Na weer een kwartier
kwam meneer Bosch naar mij toe en
zegt: “Lekker hè, die rooie kool?!”
Inmiddels viel er natte sneeuw. Terug
met die handwagen met lege kisten.
De zolen van mijn schoenen bestonden uit houten reepjes en die waren
er bij de Maasbrug al onderuit! Toen
ik thuis kwam, had ik geen schoenen
meer…! En toch waren het mooie
blauwe schoenen..!
Henny van Antwerpen
tel. 06-51330923

Rotterdam
vanuit de wolken
20-08-1964 Het Noordereiland met het Prinsenhoofd in het westen, naar het oosten met de Willemsbrug en de spoorbrug, de Hef en de Koninginnebrug
naar Rotterdam-Zuid. Links ligt de Maaskade, rechts de Prins Hendrikkade en midden op het eiland duidelijk zichtbaar het Burgemeester Hoffmanplein.
Het Noordereiland dankt zijn naam aan de Noorderhaven (tegenwoordig Koningshaven) die onder leiding van C.B. van der Tak tussen 1872 en 1874 werd
gegraven en het nieuwe eiland scheidde van het eiland Feijenoord. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester

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

www.barthofmeester.nl
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KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE
COLLECTIE MEUBELEN

STA OP
FAUTEUIL
MET MOTOREN,
LEVERBAAR
IN DIVERSE
MATEN IN
STOF
VANAF

1198,DRAAI RELAXFAUTEUILS
IN DIVERSE MATEN EN
UITVOERINGEN VANAF

698,-

De zaak van

RIJKSSTRAATWEG 125A RIDDERKERK
vertrouwen
(RIJSOORD) TEL: 0180-420785
EUROVERTO MEUBELEN B.V.
MAANDAG GESLOTEN

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

45

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

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

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

Al meer dan
grip in
20 jaar een be
n omstreken!
Zuid-Holland e
•
•
•
•

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

Vollebregt brommobielen - Edisonlaan 30, Bleiswijk - ligierstore.nl
info@vollebregtbrommobiel.nl - 010 521 92 18
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De Blokbrandweer
Ik, Jaap Mudde, woonde vanaf 1938 tot 1950 op de Parklaan
nummer 26. We woonden boven het kantoor van de firma Poseidon-Waldhof, waar mijn vader chef van de kapiteinskamer was.
In 1942 kreeg ik het verzoek dienst
te nemen bij de Luchtbeschermingsdienst voor het Scheepvaartkwartier.
Dit stelde niet veel voor: je kreeg een
metalen plaatje met LB erop, dat met
een leren bandje om de bovenarm
bevestigd werd. Een helm moest je
zelf aanschaffen. Het werd beter toen
we van meneer Phs. van Ommeren,
die toen nog boven zijn kantoor in de
Westerlaan woonde, een babymotorspuit en een grote verbandkist kregen.
De babymotorspuit werd in onze lege
garage gestald en de verbandkist in
mijn slaapkamer.

De Ahrens-Fox bleef bij de Schie
staan en de slangen werden over een
grote lengte uitgerold. De druk op de
slangen was zo laag, dat de spuiten
niet veel voorstelden, maar onze
motorsport werd aan deze slangen
gekoppeld en zo ontstonden er toch
nog twee behoorlijke stralen om de
brand te blussen.
Onze babymotorspuit werd door de
beroepsbrandweer overgenomen en
enkele weken later weer terugbezorgd.
Zo hebben we toch nog een beetje
kunnen helpen. Het was de enige keer
dat hij werd ingezet.

Bommen
Op woensdag 31 maart 1943 gooiden
Amerikaanse bommenwerpers bommen op de Schiedamseweg. Helaas,
want de bedoeling was havendoelen
te raken. Op de Schiedamseweg ontstonden grote branden en dus werden
wij verzocht met onze spuit te gaan
blussen.

Wel werd er regelmatig mee geoefend,
meestal op de Parkkade voor het café
(nu de Ballentent). De vader van een
van onze leden was eigenaar van dit
café en verzocht ons wel eens het
gebouw schoon te spuiten. Zo werd,
in ruil voor een glaasje Ranja, de babymotorspuit toch nog gebruikt. Bier
werd alleen aan de Duitse matrozen
geschonken, die verbleven op de aan
de Parkkade liggende oorlogsschepen.

Op weg naar de brand werden we
door een Ahrens-Fox brandweerauto
ingehaald en wij konden meerijden
met onze spuit eraan gekoppeld.

Hand onder rok
In het café werkten twee aardige jonge

Deze foto werd in de oorlog op slecht papier afgedrukt. Ik heb hem in Londen laten verbeteren door mijn kleindochter, fotograaf Simone Mudde. Ik ben
benieuwd wie er nog op deze foto kan reageren. Ikzelf ben de tweede van rechts.

vrouwen en het viel ons op dat gasten,
meestal Duitse matrozen of officieren,
vaak met een briefje van vijf gulden
wapperden. De serveerster ging daar
dan naar toe en de matroos of officier
deed dan dit briefje in haar bh. Zij
bleef vervolgens naast hem staan,

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

R

terwijl zijn hand onder haar rok verdween. Na enkele ogenblikken vond
ze het genoeg en ging verder met het
serveren. De Duitser zat dan met een
verheerlijkt gezicht aan zijn vingers te
ruiken en liet zijn kameraden meegenieten. Op deze manier verdienden de

dames nog een aardig centje bij.
Jaap Mudde
via carolienhennekam@gmail.com

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

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

Telefooncel
De grote Rotterdamse architect Leendert van der Vlugt (1894-1936), van
het architectenbureau Brinkman en
Van der Vlugt, is de ontwerper van de
zo bekende ijzeren openbare telefooncel, die ons aller straatbeeld decennia
lang ‘kleur’ heeft geschonken. Het
eenvoudige vierkante glazen huisje,
met de afmeting van 90 x 90 cm, was
vanwege zijn functionaliteit en nieuwe
zakelijkheid hypermodern. De bovenste blauwe ruiten waren voorzien van
het woord ‘telefoon’. Simpeler kan
haast niet. Het doorzichtige glas was
natuurlijk een prachtige vondst, want
juist door de openheid voelde iedereen
zich veilig in het privébelhuisje. De
eerste lichtgrijs geschilderde cel in
onze stad, geproduceerd door de firma
Gispen, stond vanaf 1934 aan de
Schieweg, nabij de Abraham Kuyperlaan. De cel was ‘s avonds verlicht.
Hoe kom ik aan dit historische feit?
Wel, de Rotterdamse beeldend kunstenaar Gyz La Rivière gaf onlangs een
gaaf fotoboek uit, getiteld ‘Het telefooncellenboek van Rotterdam’. Met
maar liefst 200 foto’s van 120 ‘cellen’,
die in alle wijken van Rotterdam

gestaan hebben. Een ieder weet dat
rond het millennium de onvermijdelijke zaktelefoon zijn intrede deed en
daarna was het heel snel gedaan met
de openbare telefoons. Terug naar Van

der Vlugt. Wat is die man toch een
architectonisch genie! Hij ontwierp en
begeleidde tussen 1925-1930 de bouw
van de imposante Van Nelle-fabriek.
Hij is tevens schepper van Nederlands

mooiste voetbaltempel, namelijk
De Kuip. Oh ja, dat simpele woord
‘telefoon’ heeft een onderkastletter en
is gecreëerd door W.H. Gispen. Die
eenvoud gaf juist kracht. Ieder mens

begreep de boodschap. In de jaren
tachtig werden de letters ‘ptt’ toegevoegd. De foto is een voltreffer. Hoe
sfeervol, een communicatief lichtpunt
in het duistere Hillegersberg!!
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Van Nelle in oorlogstijd
De nieuwe fabriek van Van Nelle in de Spaanse Polder kwam
relatief ongeschonden door de Tweede Wereldoorlog, maar er
waren wel degelijk slachtoffers te betreuren bij de inslag van
‘verdwaalde bommen’.
In totaal werden de gebouwen drie
keer getroffen. De eerste keer op 4
juli 1940, waarbij de garagegebouwen geraakt en enkele bedrijfsauto’s
beschadigd werden. Waaronder de
legendarische, inmiddels bejaarde,
reclameauto, die in het begin rondreed
met een replica van de oude fabriek
op de laadbak. Ook veel ruiten gingen
aan diggelen.
De laatste keer, op 27 november 1942,
was de schade aanmerkelijk groter:
twee doden, tientallen gewonden en
alweer duizenden gesneuvelde ruiten.
Die glazen puien waren een geluk bij
een ongeluk, want de drukgolf van de
in de koffie- en theefabriek inslaande
bommen kon via die ruiten ontsnappen. Met massieve draagmuren was
het aantal doden ongetwijfeld aanzienlijk hoger geweest.
In vlammen
Slechter verging het de oude fabriek
in de binnenstad: die ging op 10 mei
1940 geheel in vlammen op. In twintig
minuten werd het honderdzestig jaar
oude gebouwencomplex tussen Leuve-

haven en Schiedamsedijk gereduceerd
tot uiteindelijk een grasveldje tegenover modemagazijn Gerzon. Later zou
hier het nieuwe Maritiem Museum
gebouwd worden.
De productie draaide wel door in de
Spaanse Polder. Van Nelle beschikte
in het begin nog over grote hoeveelheden tabak van goede kwaliteit, maar
de Duitsers namen dit in beslag om
het moreel van hun troepen hoog te
houden. Van Nelle kreeg in ruil daarvoor elders in beslag genomen tabak:
vochtig en van inferieure kwaliteit.
Het personeel kreeg nog een tijdje
maandelijks als aanvulling op het
loon een pakje tabak, waar de zwarte
handel forse bedragen voor over had.
Daarnaast ontstond er een soort volkstuincomplex op het terrein, waar onder
meer aardappelen werden geteeld.
In 1944 sloot het bedrijf echter zijn
poorten: er waren geen grondstoffen
meer. Opmerkelijk daarbij: hoewel
de theeproductie al in 1941 hierom
stopte, bleek het bedrijf gedurende
de hele oorlog toch ergens over thee
te beschikken, die clandestien ter

beschikking van de Ondergrondse
wordt gesteld. Zo was er later sprake
van ‘mannen met koffers’…
Na de sluiting was het voor de tabaksdirecteur ook niet meer mogelijk
door gesprekken in het kantoor van
de Sicherheitsdienst (op de hoek van
de Heemraadssingel en de Mathenesserlaan) soms medewerkers los te peuteren van de Arbeitseinsatz als zijnde
“onontbeerlijk voor de productie”
(Van Nelle was gedwongen ook voor
het Duitse leger produceren). Ook
vanwege forse financiële bijdragen
bedankten diverse instanties Van Nelle
kort na de oorlog voor de ondersteuning van het verzet.
Succesverhaal
Een ‘succesverhaal’ tijdens de oorlog
was de productie van ‘Pitto’, waarbij
een minimale hoeveelheid echte
koffie met andere ingrediënten (zoals
bloembollen) werd ‘opgepept’ tot iets
drinkbaars. De kwaliteit liep tot 1944
echter gestaag terug. Van Nelle zou
Van Nelle niet zijn, als ondanks alles
ook dit surrogaatproduct niet begeleid
zou worden met een verzorgde reclamecampagne.
Niet meer onder leiding van de
fameuze Jac. Jongert die in 1942
overleden was, maar van Pieter den

De beroemde Van Nelle reclameauto

Besten. Deze was voor de oorlog
al door anderen veel gevraagd voor
reclame-ontwerpen, onder andere door
Gerzon en Abraham Tuschinsky voor
zijn 10(!) bioscopen. Deze Rotterdamse schilder-graficus-glazenier is echter
relatief onbekender gebleven, niet
in de laatste plaats doordat ook zijn
atelier in de binnenstad in 1940 vernietigd werd. Gedurende 1950-1951
zou hij in opdracht van Van Nelle de
hernieuwde Piggelmee-uitgaven ‘De
Wonderschelp’, Piggelmee groeit… en
wordt weer klein’ en ‘Piggelmee, de
baas van bos en duin’ illustreren.
Het bedrijf en de fabriek in de Spaanse

Polder zouden de oorlog overleven,
ondanks de geleden schade van totaal
vijf miljoen gulden. In 1954 verdween
de familie Van der Leeuw, die al sinds
1832 eigenaar was, na een hoop gedoe
uit de dagelijkse leiding. Het bedrijf
werd na ruim twee eeuwen opgeheven
na de overname door Douwe Egberts
in 1988. Het laatste pakje tabak rolde
23 juni 1997 van de band. Toen werd
de productie stopgezet en had tijdelijk
ook de fabriek geen functie meer.
Leonard Kooy
Stichting Werelderfgoed
Van Nellefabriek

Werken voor koppelbazen in de haven
Ik was afgemonsterd van de Nieuw Amsterdam, inmiddels achttien jaren oud en mijn vader zei
na enkele weken dat ik wat moest gaan doen. Geld verdienen en een vak leren voor de toekomst.
Daar ik geen discipline had en heb, stelde ik het steeds maar uit totdat Dik, een buurjongen van
mijn leeftijd, en ik wat rondliepen bij een bananenboot aan de Maashaven, aangesproken werden
door een man in een vrachtwagen. “Willen jullie werken en wat verdienen?“, werd er geroepen. “Ja,
natuurlijk”, antwoordden wij.
Hij nam ons mee naar een loods
op Katendrecht waar een schip met
sinaasappelen uit Spanje gelost werd.
Alles werd, op grootte gesorteerd,
in de loods opgestapeld naar gelang
het aantal sinaasappelen dat erin zat.
Op de kisten stond aan de zijkant
een afbeelding met daarop ‘Pedro
Kamstra’. We waren schijnbaar goed
genoeg, want ze vroegen of we nóg
twee dagen konden werken. Wat we
deden en daaruit vloeide voort dat we
in het losse havenwerk bleven, omdat
er twee kantines waren waar ‘koppelbazen’ losse arbeiders zochten.
De ene kantine was tussen het Poortgebouw en de Koffiemolenbrug op
Rotterdam Zuid en de andere aan de
Merwehaven. Het waren Volksbondkantines, waar je koffie en een gevulde
koek kon kopen voor 12 cent, meen
ik. In de ochtend gingen we erheen en
dan kwamen er mensen die arbeiders
zochten om een boot te laden of te
lossen. Soms fruit, soms koffie, dat
in balen kwam en nog niet gebrand
was. We stapelden ze op in het ruim in

hijsen van twaalf balen met een strop
eromheen. Je moest goed uitkijken,
want soms, als de hijs niet goed
gemaakt was, viel hij uit elkaar. Dus
als er gehesen werd, aangestuurd door
de bootsman die op het dek stond en
met zijn handen seintjes gaf aan de
kraanmachinist die niet in het ruim
kon kijken, gingen we altijd even onderdeks staan. …Amsterdammer!!!…
werd er dan geroepen, een hint dat
in Amsterdam het havenwerk niet zo
goed uitgevoerd werd als in Rotterdam. De balen ploften dan met een
dreun weer in het ruim. Je moest goed
aan je maat gewend zijn, want die balen tilde je niet alleen. Beiden tegelijk
moest je zo’n baal pakken en in de
strop leggen. Sommigen hadden daar
een ‘weghouwertje’, een haakje, voor
dat je amper kon zien en verborgen in
de hand werd gehouden. Dit, omdat
er bij sommige balen een scheur ontstond en dan mocht je die dingen niet
gebruiken. Soms balen kunstmest, dat
zout genoemd werd en die waren wel
honderd kilo. Die werden in schepen

geladen voor de export. Er werd dan
onder in het ruim tot manshoogte een
‘tafel’ van balen gebouwd. Daarop
stonden twee kerels die de balen op de
schouders legden van degenen die op
de bodem van het schip liepen. Deze
moesten dan onderdeks tegen de wand
gestapeld worden, omdat de hijs daar
niet kon komen, ook niet met een slinger om onderdeks te komen. Het werd
kapzakken genoemd, het zwaarste
werk dat er bestond in de haven.
Rollenbootje lossen
Het gevaarlijkste werk was een ‘rollenbootje’ lossen. Dat was een schip
met meestal natte boomstammen met
de bast er nog om, waar je snel op uitgleed. Het werd een armen- en benenboot genoemd, vanwege de ongelukken die daar gebeurden. Soms schepen
met rubber, grote, wel honderdvijftig
tot tweehonderd kilo zware, blokken
rubber, die stuiterden als ze op de kade
uit de strop vielen.
Ook cleanden we dubbele bodems.
Elk zeeschip heeft een dubbele bodem

Schepen lossen in de haven

waarin soms ruwe olie vervoerd werd
of water, als ballast, zodat het schip
beter op de golven lag. In die bodem
zitten schotten met ronde gaten waar
je net doorheen kon kruipen. In de
vakken ertussen moesten we dan de
aanslag wegschrapen, in een emmertje
doen, doorgeven en afvoeren. Smerig
stinkwerk. Je kwam helemaal onder de
prut te zitten. Classificeren heette het.
Graanschotten slopen was wat
schoner. De schepen, die met graan of
een ander soort bulk geladen waren,
hadden schotten in het midden, opdat
bij ruwe zee de lading niet kon gaan
schuiven en naar één kant hangen,

waardoor het schip scheef kwam te
liggen. Die moesten bij een leeg schip
weer weggehaald worden en de ruimen netjes aangeveegd worden.
Provianderen was leuk werk. Suiker,
thee, koffie en andere etenswaren
werden aan boord gebracht, zodat
de bemanning te eten had tijdens de
reis. Al dit soort los werk werd goed
betaald en je zat nergens aan vast. Ik
heb het twee jaar gedaan, tot ik 5 april
1961 in militaire dienst moest.
Carel Wervenbos
carelwervenbos@hotmail.com
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Bombardement
Het is vrijdag, 10 mei 1940: Mijn broer,
Bas (14) roept mij om 06.00 uur, Kees (6)
het is oorlog, kom snel je bed uit. Vlug
aankleden en naar buiten. Leuk oorlog. Met
de jongens uit de andere straten verderop
weer knokken, zoals we vaak doen. Nee,
zegt mijn broer, het is nu menens. We zijn
in oorlog met Duitsland. We lopen snel de
Agniesestraat uit naar de Bergweg richting
de Heulbrug die over de Schie ligt en de
Bergweg met de Walenburgerweg verbindt.
Er staan daar al veel mensen die bezorgd
naar boven kijken naar vliegtuigen die daar
overvliegen. Het is Pinksterweekend, iedereen is vrij van school.
De eerste paar dagen merk ik weinig van
oorlog. Als kind heb je daar toch weinig
benul van, ook al hoor je regelmatig de
sirenes loeien. Maar dan wordt het dinsdag,
l4 mei. Weer luchtalarm, maar nu langer.
We horen in de verte bommen vallen. Ik
zie mijn vader met zijn geldkistje en andere
waardevolle papieren de trap afkomen. Het
huis trilt regelmatig van de inslagen verderop. We gaan naar de schuilkelder, langs
de Noordsingel. Even de Heemsteêstraat
uit en we zijn er. We zijn beslist niet de
enigen. De kelder stroomt steeds voller
tot er bijna niemand meer bij kan. Voorin
staat Herman Wiekhart, de ﬁetsenmaker
uit de Heemsteêstraat, die de leiding op
zich genomen heeft. Met mijn ouders sta ik
halverwege, bijna in het donker, in angstige
afwachting van wat er te gebeuren gaat.
Mijn broer wil de schuilkelder niet in en
bivakkeert buiten onder de bomen met
nog vele anderen. Als er een bom op de
schuilkelder valt, ben je allemaal weg, zegt
hij. Die houdt echt die bommen niet tegen.
Opeens herinner ik me dat we vergeten zijn
de kat mee te nemen en dat laat ik duidelijk
aan mijn ouders merken. “Jullie hebben
onze kat achtergelaten”, schreeuw ik “jullie
zijn dierenbeulen”. Niemand reageert natuurlijk. Wie denkt bij deze verschrikkelijke
toestanden aan een kat. Na ruim een half uur
klinkt het sein veilig en haasten we ons naar
buiten. Alles staat in onze buurt gelukkig
nog overeind. Verderop is dat wel anders.
Ik loop snel naar de meelzolder boven onze
bakkerij en tot mijn grote opluchting ligt
daar onze kater, Maup, prinsheerlijk bij de
bloembalen te slapen. Weer beneden zie ik
door onze straat grote groepen mensen uit
de gebombardeerde en brandende binnenstad komen, zoveel mogelijk naar de
buitenwijken en de stad uit. Mensen met
handkarren, kinderwagens volgeladen met
huisraad, beddengoed enz. Alles wat uit de
huizen te redden valt, wordt meegenomen.
Ik kijk mijn ogen uit en het maakt allemaal
veel indruk op me als jongetje van krap 6
jaar. Er zijn ook bommen gevallen op een
deel van de gevangenis aan de Noordsingel,
waar het ook brandt. De cipiers hebben de
cellen van de gevangenen open gemaakt
om iedereen vrij te laten. Een klein deel
van de vrijgelaten mensen komt ook bij ons
in de bakkerij in de Heemsteêstraat. Wat
drinken en op verhaal komen. Ze zijn enorm
geschrokken. Ik loop daar wat tussenin, een
vreemd gezicht als jongetje tussen al die
gevangenispakken. Even later zijn ze weer
verdwenen, de brandende stad uit.
Kees van der Sijs (sijs@planet.nl)
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Woningen en winkels van de
Putsebocht naar Dordtselaan.
Foto’s Rein Wolters

Vissen naar
zure bom
Willem Smit (wsmit015@hetnet.nl) komt terug op het brokje geschiedenis en de foto’s van
de Dordtselaan in RW’s mijmerZUIDhoekje van 8 maart. Hij vult aan uit zijn rijke herinnering: “Mijn ouders trouwden in het voorjaar van 1940 en betrokken een woning uit 1933 op
de Dordtselaan 115b. Ik ben er geboren in juni 1949 en woonde er tot 1975 met veel plezier.
Vanuit de woonkamer op de tweede etage had ik een vrij en strategisch zicht op de winkel
van bakker Arkesteijn, van groenteboer Euser, op de winkels van de Putsebocht, op het
pleintje en op alle verkeer.
Het trafohuis stond als enige bouwwerk op het plein en was in mijn
ogen best groot, waarschijnlijk
doordat je als kind veel dingen als
groter ervaart. Ik mocht graag met
vrienden een balletje trappen op het
plein. Jassen werden gebruikt om het
doel te markeren. De zijmuur aan
de linkerkant werd gebruikt om te
oefenen met de bal. Het heeft mij
niet ver gebracht als voetballer (ik
heb nog geen jaar bij de Musschen
gevoetbald). De linkerzijkant gebruikten wij ook om te knikkeren.
Het voetballen op het pleintje werd
niet gedoogd door wijkagent Jo
Paeschen. Zodra we hem op zijn
ﬁets zagen aankomen moesten we
snel benen maken. Dat was ook het
geval als we op het asfalt van de
Dordtselaan aan het rolschaatsen
waren of als we kerstbomen op het
pleintje verbrandden, na oud en
nieuw.
Viskar
Op Koninginnedag (30 april) stond
voor de ingang van het trafohuis
een kar met een verkoper van
allerlei attributen zoals ballonnen,
stokken met een harde bal aan een
elastiek, roltoeters en vlaggetjes.
Dit alles ter verhoging van de feest-

Eerst was er een café, daarna De Gruyter, daarna de Gruma en nu het Zuider Sleutelhuis

vreugde. Tegen de rechtermuur van
het trafohuis stond een viskar. Deze
is op de foto ook te zien, maar in
mijn ogen was die indertijd groter.
De foto dateert volgens mij uit
begin jaren ’50, de platanen zijn
nog erg klein. In de kar een kleine
vrouw en een forse man met grijs
haar, met een indrukwekkend
horloge om zijn pols en een gouden
tand in zijn mond. Vooral voor mijn
vader haalde ik daar overheerlijke
haring en ik kocht er regelmatig
een echt zure bom, die de verkoper
uit een groot blik viste. Heerlijk.
Later trok ik een heel zuur
gezicht, toen de man mij zei dat
hij voortaan alleen maar zoetzure

bommen ging verkopen, omdat er
geen vraag meer was naar de echt
zure. Zo jammer. Of hij ook vis
bakte staat mij niet meer bij. Ik
liep dagelijks van huis naar en van
de Ericaschool op het Ericaplein.
Bij De Gruyter haalde ik met mijn
moeder vaak boodschappen. De
glazen silo’s met diverse soorten
kofﬁebonen vond ik prachtig om
te zien. Links op de hoek bevond
zich een café. Later verhuisde De
Gruyter naar dit pand.
De huizen achter het trafohuis en
de huizen om de hoek op de Putsebocht (tot aan de poort van Gemeentewerken) dateren van 1940.
De huizen tot de Ericastraat zijn
gebouwd ergens tussen 1926 en

1928. Het huis van de in het vorige
artikel genoemde Jan de Leeuw is
gebouwd in 1934. Foto’s uit de tijd
van vóór de bouw van de Putsebocht heb ik jammer genoeg niet.
Op de site www.topotijdreis.nl zijn
topograﬁsche kaarten vanaf 1815 te
bekijken en luchtfoto’s vanaf 2006
en wel van heel Nederland. Erg
leuk om te zien hoe bijvoorbeeld
Rotterdam is gegroeid vanaf begin
vorige eeuw. De kaarten werden
niet ieder jaar aangepast, vandaar
het grote verschil tussen 1937 en
1938 rond de Putsebocht.’’
En: “Op Street View in Google
Maps (weergave 2008) is goed
te zien dat het trafohuis kleiner
lijkt dan in de jaren ’60, doordat
het wegenplan rond het plein is
veranderd en het daardoor geen
dominante plaats meer inneemt op
het plein. Vergelijk de Street View
van juni 2017 met die van juni
2018 en je kunt zien dat het trafohuis is vervangen door een kleiner
exemplaar.’’
Tot besluit: “Mijn moeder is op
haar 91ste verjaardag gevallen,
brak daarbij haar heup en is door
de brandweer door het raam van
de tweede verdieping naar beneden
getakeld. Na operatie in het ziekenhuis verhuisde ze naar verzorgingshuis Simeon en Anna, waar zij op
ruim 100-jarige leeftijd overleed.
Mijn broer woont nog steeds op het
ouderlijk adres, ik woon met mijn
gezin sinds 1997 in Capelle aan
den IJssel.’’
Wijkagent Jo Paeschen was een
goede bekende in mijn jeugdjaren.
Vanwege zijn lichaamslengte stak
hij boven iedereen uit. Voor een
agent was dat natuurlijk prima om
overzicht te houden. Hij was ook
vaandrig bij de padvinders/verkenners van de St.-Franciscusgroep,
waarvan ik een trouwe welp was en
veel van heb opgestoken. Paeschen
was ook bij de drie zomerkampen
die ik dankzij een ﬁnanciële bijdrage van de kerk telkens een week
mee mocht naar Bergeik, Overloon
en Rijsbergen.
Reacties: reinwol@outlook.com

Het laatste stukje van de Putsebocht uit de richting van de Dordtselaan
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Rotterdam Crooswijk in de 20e
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prachtig 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.

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

€ 14,95

Kanjer
Het verhaal over het tumultueuze leven
van zangeres Rita Young uit Vlaardingen. 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.

€ 15,95

Rotterdam IJsselmonde in de
20e eeuw
Weer een pracht boek van Tinus en Bep
de Does, deze keer over Rotterdam IJsselmonde. Aan bod komen onder andere
de komst van de Van Brienenoordbrug,
het koetshuis van modekoning Theo
Sijthoff, de watertoren, de Sagenwijk, de stadionweg, 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.

€ 14,95

€ 24,95
Rotterdam Feijenoord Noordereiland 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 verkeersverbindingen 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 Rotterdammer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

€ 14,95

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 betere
woonomstandigheden gunden. Op foto’s zijn bekende plekjes
uit de wijk terug te zien en komen de gedenkwaardige momenten van afgelopen eeuw naar voren.

Rotterdam Zuidplein in de 20e
eeuw
Een prachtboek over een stuk Rotterdam-zuid dat we nu vooral kennen van
het winkelcentrum Zuidplein, maar
na het bombardement van 1940 werd
gebruikt voor de bouw van noodwoningcomplex 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.

€ 14,95

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 verplaatsing van de steigers van de Spido rondvaartboten en foto’s
van buurtwinkels van vroeger. Vele straten passeren de revue.
Misschien ook die van u!

€ 14,95

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

€ 14,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 29,95

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

k bij

Radio Rijnmond

Enthousiaste verhalenvertellers (60+) gezocht
Bent u 60+ en opgegroeid of woonachtig in Rotterdam Zuid? En zit u vol
verhalen? Speel mee in de theatervoorstelling Een Verhaal dat Smaakt!
Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten
nodigt u uit vanaf 20 april bij elkaar te
komen in Theater Zuidplein. Tijdens
10 repetities op de woensdagmiddag,
werken deelnemers aan een gezellige
lunchvoorstelling die eind juni te zien
zal zijn. Deelname is gratis. Meld u
aan bij Mariska van de Griendt via 0624880081 of mail lody@theaterzuidplein.nl Meer informatie op: www.
theaterzuidplein.nl/verhaaldatsmaakt
Arie Maasland
Wie kan ons meer vertellen over Arie
Maasland (1860-1948), die getrouwd
was met Hendrica Johanna Huizer
(1861-1930), beiden afkomstig uit
Rotterdam Hillegersberg of Schiebroek. Zij hebben een tijd in Zuid
Afrika gezeten en daar waren ook Arie
en Maria de Wit bij. Wij willen graag
weten wat de relatie met hen was. We
hebben al heel het net doorzocht, maar
niets kunnen vinden. Ze zijn wel terug
naar Nederland gekomen en beiden
hier overleden. Wie kan ons verder
helpen?
Leslie Popma
lesliepopma@gmail.com
Jos Vermeulen
Ik ben op zoek naar Hr. Jos Vermeulen. Hij woonde in de jaren 50/60/70
in Overschie, vlakbij de Baumannlaan.

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

Jubileum Tidemanstraat
Zaterdag 11 juni 2022 vieren wij het
100-jarig jubileum van de Tidemanstraat
in Rotterdam Delfshaven. Wij willen
naast een groot feest ook aandacht geven
aan de geschiedenis van dit stukje Rotterdam. Onze vraag is of u in deze buurt
bekend bent en een mooi verhaal aan ons
kan vertellen uit de geschiedenis van de
straat en de buurt. Een bijzondere gebeurtenis, een leuk verhaal of over de sfeer in
die tijd. Het liefst door u zelf op die dag
verteld. Dat zou toch leuk zijn! Natuurlijk kan het ook per mail of per brief. Het
feest is van 13.00 tot 17.00 uur.
Corrie de Groot (cpkdegroot@gmail.
com)

Hij is als kind geadopteerd en is nu
71/72 jaar. Is er misschien iemand die
Jos kent; zijn pleegvader was schipper
in die tijd.
Tonia van Leeuwen
toniavanleeuwen@gmail.com
Boek gezocht
Wie kan mij helpen aan het boek:
Rotterdam Dordtsestraatweg eo van
Tinus de Does. ISBN 9789055340514,
uiteraard tegen betaling. Mijn opa
staat op de kaft en in het boek vermeld
en zou het graag cadeau doen aan mijn
vader (88). Reacties graag naar Tanja

Wiersma 06 48968285.
Theo Veth
Ik zoek de dochter van Theo Veth. Zij
heet Angelina/Angelique ? en zou nu
69 jaar kunnen zijn. Haar vader Theo
was monteur bij het GEB te Rotterdam en was getrouwd met J.C. Ritter.
Theo woonde laatst op de Bergweg
172b, ter hoogte van de kelder van
Daka Sport. Wie weet iets, dit omdat
ik mijn stamboom wil vervolmaken.
Bij voorbaat dank
B. Metselaar
b.metselaar@hotmail.com

Wie kende Willem Jacobus
van Rossum?
Voor de nabestaanden van Willem
Jacobus van Rossum ben ik op zoek
naar oud-marinecollega’s. Willem
van Rossum werd 13 april 1923 in
Loosduinen geboren. In 1946 meldde
hij zich aan als oorlogsvrijwilliger bij
de zeedienst en werd opgeleid tot telegrafist. Na plaatsingen in Voorschoten,
Hilversum en Amsterdam kwam hij in
1947 terecht bij de Mijnenveegdienst.
Na plaatsingen op Hr.Ms. Tanga en
Vulkaan volgde in 1948 de aanstelling
tot adelborst van speciale diensten 1e
klasse Koninklijke Marine Reserve

Oude koffer
Een oude houten koffer staat
al vele jaren bij mij in Brabant op zolder en misschien
is er iemand die er interesse
in heeft. Mijn grootouders
hebben in de Van Malsenstraat gewoond, maar ik heb
geen verhaal bij deze koffer.

Drs. W.H. (Wim) Lutgert
Majoor der Koninklijke Luchtmacht
b.d.
Lijsterbeslaan 2
2641 BB Pijnacker
wlutgert@planet.nl

Gerrie Clement
gerrie.bare@gmail.com

April/mei

agenda

Rondvaarten, Dagen Thema Cruises

(KMR). Eind augustus 1948 vertrok
hij met het troepentransportschip
Groote Beer naar Nederlands-Indië.
Aldaar werd hij in september 1948
geplaatst bij de Marinekazerne Kruiserkade. Daarna op Hr.Ms. Banda en
vervolgens bij de Marinekazerne Weltevreden. Wat Van Rossum in Indië
heeft meegemaakt, is bij de familie
onbekend. Nadat hij met de Surriento,
via Marseille in Frankrijk, in januari
1950 was teruggekeerd in Nederland
volgde zijn bevordering tot luitenant
ter zee van speciale diensten 3e klasse
KMR en in 1954 tot luitenant ter zee
van speciale diensten 2e klasse KMR.
Van Rossum was nadien onder meer
geplaatst bij de Marinekazerne Den
Haag en het Marine Opkomstcentrum
in Voorschoten. Willem van Rossum
overleed op 24 december 1977 in
Utrecht. Wie kan meer over hem vertellen? Eventuele reacties graag naar
het onderstaande adres.

• Havenrondvaart
• Uitgebreide rondvaart

dagelijks
30/4

• Dagtocht Tweede Maasvlakte

7/ 5

• Moederdag High Tea

8/5

‘t leukste
uitje

op het
water

Kijk op spido.nl
voor tijden en
tickets.
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TANTE POST
Rotterdammertjes in Twente
Heel wat Rotterdamse kinderen
kregen in de hongerwinter onderdak
bij gastvrije gezinnen in Twente en
overleefden daar de hongerwinter. Dit
was onder andere via de kerken in
Rotterdam en de kerken in Overijsel
geregeld. De plaats waar ik terecht
kwam was Rijssen. Per verhuiswagen
van de Fa de Wit uit de Riederlaan op
Zuid, werden we weggebracht. Dat
moest ‘s nachts gebeuren, want overdag was het te gevaarlijk vanwege de
beschietingen door Engelse vliegtuigen, die probeerden de af- en aanvoer
van en naar Duitsland te verhinderen.
Na een lange reis door de nacht kwamen we ‘s morgens vroeg in Rijssen
aan en moesten we wachten in het huis
van dokter Oosthoek, totdat we naar
onze gastgezinnen gebracht zouden
worden. Ondertussen kregen we een
beker melk en een paar boterhammen.
Het was voor een jochie van 8 jaar wel
even wennen aan de vreemde omgeving, maar dat is te begrijpen. Hoelang
we daar zouden blijven, was onbekend, maar uiteindelijk werd het april
en werd Rijssen bevrijd. Dat was een
feest. Bij het stadhuis van Rijssen, op
het Schildt, zag ik de tanks, de Jeeps,
vrachtwagens en Harley Davidsons en
de soldaten voorbij komen. Ik kon het
goed bekijken, want oom Willem had
mij opgetild en op de vensterbank van
het stadhuis gezet. Ja, en als ik dan de
foto daarvan weer zie, dan gaan mijn
herinneringen natuurlijk terug naar die
winter en dat voorjaar in Rijssen 1945.
Ik heb veel meegemaakt in korte
tijd, maar dat is een verhaal apart.
Begin juni werden we met legertrucks
teruggebracht naar Rotterdam. Er is
nog steeds contact met de kinderen
van mijn gastouders, die mij door die
moeilijke tijd geholpen hebben. Ik ben
nog steeds dankbaar voor de hulp van
hun ouders.
Simon Fousert sr
Simontini@hotmail.nl

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

Mein Kam
Vijfentwintig jaar geleden ging ik met skivakantie naar Hinterglemm en zag op de hotelkamer dat ik mijn kam was
vergeten. Ik kocht bij de plaatselijke drogist een kam en die kostte maar liefst honderd shilling… Zestien gulden voor
een simpel kammetje! Gek zijn ze. Ik nam mij voor deze kam de rest van mijn leven te gebruiken. Potverd…, de kam
brak na enkele maanden. Ik lijmde de stukken aan elkaar met tweecomponentenlijm. Gelukkig, mijn kam deed het weer.
Een paar jaar later was ik met skivakantie in Rohrmoos
en nu kwam mijn kam gebroken uit de koffer. En zo kocht
ik wéér een kam in Oostenrijk, met het vaste voornemen
dat ik de twee stukken thuis weer zou lijmen. Ik heb dus
in mijn leven tweemaal een kam gekocht in Oostenrijk!
Daarom leek het mij een goed idee een novelle te schrijven
over ‘mijn kam’. Ik tekende een plaatje voor de voorpagina
en ongelukkig genoeg maakte ik een schrijffout: Mein ipv
Mijn… De titel van mijn novelle schijnt op een andere
boektitel te lijken en ik kan u melden dat dit op louter toeval
berust. Het is wel zo dat er in de vorige eeuw iemand in
Braunau am Inn woonde, die daar óók een Oostenrijkse
kam had gekocht. Die kam had het nadeel dat, hoe de man
zijn haar ook kamde, het altijd weer schuin over zijn te lage
voorhoofd viel… Vreemde dingen die Oostenrijkse kammetjes… Duur en een eigen willetje…
NIco Tempelman (nicotempelman@hotmail.com)

Einde van de oorlog
Wat een feest was dat! Die colonnes
van Canadezen en Engelsen door de
Oranjeboomstraat. Van alles werd naar
ons toegeworpen, chocolade en koekjes. Van onze vader, die een verslaafd
roker was, moesten wij om sigaretten
vragen! Maar ook de peuken oprapen,
die ze weggooiden. Pa haalde die uit
elkaar en draaide er shaggies van.
Feest werd er gevierd op het pleintje
van de Rosespoorstraat. Daar stond
een grote kleverige mast, waar je als
jongen in moest klimmen voor een
prijsje. Een naar gezicht voor ons
waren de dames die kaalgeschoren
werden. Zij waren de eerste dames in
Rotterdam, die met hoofddoekjes liepen. Dames zagen we ook bij de tenten in het Park, waar nu de Euromast
staat. Die hadden er veel voor over om
een paar nylons te bemachtigen. Of
een trouwticket naar Canada!
Alle schoolkinderen gingen naar

stadion Feijenoord om wat lekkers
te krijgen en de bekende vaderlandse
liedjes te zingen. Van ‘Waar de blanke
top der duinen’ en ‘Wie Neerlands
bloed door de aderen vloeit’, ‘Piet
Hein’ enz enz.
Na de oorlog hielpen alle kinderen
mee ons huishouden er weer bovenop
te helpen. Als een van de eersten hadden we een TV van Phillips (hartstikke
klein), maar er zaten soms wel 15 kinderen op de grond naar de kindertv te
kijken. Ook betaalden wij de rekeningen af bij de winkeliers waar we alles
poften (opschrijven): Lievaart en De
Dooi en In ‘t Velt kruideniers, Bode
de drogisterij, Van Vuren de melkboer,
Riemsdijk de groenteboer en Van
Beveren de visboer. Mede dankzij hen
heb ik de oorlog overleefd.
Cor van Slooten
c.g.a.vanslooten@hotmail.com

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!

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 € 59,95
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN
tnv
Handtekening:

Uw naam
Adres
Woonplaats
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.
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Telefoon
E-mail
Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

mijn vader te gaan. Daar aangekomen
werd besloten daar maar voorlopig
te blijven tot het wat rustiger werd.
Een collega van mijn vader bood ons
onderdak aan in zijn woning in Hillegersberg in de buurt van de Kleiweg
bij de plas. Daar kregen wij een kamer
op de bovenverdieping. Vanuit het
raam kon je zo over de plas richting de stad kijken en zag je de stad
branden en waren de lucht en wolken
oranjerood gekleurd. Ik was pas 5 jaar
maar het heeft achteraf veel indruk op
mij gemaakt en dat bleek toen ik naar
een voorstelling van de Soldaat van
Oranje ging. Daar komt namelijk een
scene in voor, dat je her silhouet van
Rotterdam ziet, met ook die gekleurde
lucht met vliegtuigen. En toen kwam
het, waar ik in al die jaren nooit meer
aan gedacht had, die aanblik heeft me
zeker een week lang elke nacht uit mij
slaap gehouden.
Jaap Kok
j.a.j.kok@hotmail.nl

Stomverbaasd
Ik ben in 1935 geboren en was bij het
uitbreken van de oorlog dus 5 jaar. Wij
woonden in de wijk Kralingen in de
Rozenburgstraat een straat tussen de
Oudedijk en de Lusthofstraat. Ik was
samen met mijn moeder en oudere zus
in het huis, mijn vader was die morgen
gewoon naar zijn werk bij de Blaauwe
Molen in de Struisenburgdwarsstraat
gegaan. Plotseling was er heel veel
lawaai, het dreunde om ons heen er
werd gebombardeerd. Wat er toen allemaal gebeurd is weet ik niet. Ik weet
wel dat we in de voorkamer waren.
Wij zijn later door redders onder het
puin vandaan gehaald. Ze vonden
ons onder de ingestorte trap van de
bovenburen. We hadden wat schrammen maar verder niets. Later bleek,
dat er een voltreffer op het huis van
onze buren was gevallen waardoor
alles in elkaar klapte. Daar stonden
we dan. Mijn moeder besloot naar

Bevrijding 1945
Omdat de bevolking na de hongerwinter uitgeput was werd door de geallieerden besloten voedsel te droppen
boven de grote steden. Ik was ruim
drie jaar oud en woonde op Charlois.
De vele vliegtuigen boven ons en de
geestdrift van de mensen maakten veel
indruk op mij en vormden mijn eerste
herinnering van de oorlog. Echter,
een wat ouder jongetje uit mijn straat
associeerde klaarblijkelijk vliegtuigen
met bommen en gillend van paniek
stak hij de Wolphaertsbocht over naar
de drogisterij van van Trigt. Ik had
dergelijke associaties gelukkig niet
en keek hem verbaasd na. Ik weet
nog wel dat mijn moeder, mijn vader
was bij de razzia’s opgepakt en zat in
Duitsland, erg blij was met een paar
voedselrijke koeken.
Jan van der Molen
jpvdmolen@gmail.com

De Oud
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Tante Postbus

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.

Jeannet Tillemans
j.tillemans53@gmail.com
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Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG
van 10-16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein
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Voor de nieuwe puzzel hebben we weer dezelfde prijs van De Theetuin in Rijsoord.
Weer drie waardebonnen dus!
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De oplossing van de puzzel liep deze keer al wat vooruit op de dagen na Pasen en luidde:
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Wilt u ook in aanmerking komen voor deze prijs? Zorg dan dat
uw oplossing van de puzzel voor donderdag 29 april 2022 12.00
uur bij ons binnen is. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910
AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen
op www.deoudrotterdammer.nl

53
58

59

60

62 hen werden drie waardebonnen
63
64
Velen hadden61de oplossing goed. Onder
verloot
van restaurant en partycentrum De
Theetuin
in
Rijsoord,
van
ieder
30
euro
te
besteden
bij
de
huur
van
een
bowlingbaan
of een ﬂ71uisterboot. De prijs65
66
67
68
69
70
winnaars zijn: Hans Huijsman, K.L. Verschoor en Ada Muijen.
72

73

Horizontaal
77

74

75

78

79

KRUISWOORDPUZZEL

76
80

81

1. maandloon; 7. hoenderachtige vogel; 12. Pan American Airways (afk.); 13. ongeveer; 14. godin van de dageraad; 15.
83 stromend water; 21. bekende Ned. motorrace;
84
per week (afk.);8217. uiting van plezier; 19. smal
22. klein85hertje; 24. zeer
angstig; 27. oceaan; 28. soort klooster; 30. versleten lap; 31. lang stuk hout; 32. deel van de hals; 33. ratelpopulier; 35.
86
87
kaartje aan bagage; 37. bijbelse hoge priester; 38. worstelgreep; 41. kleien vrucht; 42. Amerikaanse staat; 44. alleen in 2
zijn soort; 46. veilwerktuig; 47. heildronk (Deens); 48. schaafafval; 49. slaginstrument; 50. dienstbode; 52. rivier in Spanje;
54.
rampspoed of
56. republiek
(afk.); 58. hittebestendige
kunststof;
61. eikenschors;
62. vezels
de agave;14.
Horizontaal
1.tegenslag;
maandloon;
7. hoenderachtige
vogel; 12. Pan
American
Airways (afk.);
13.van
ongeveer;
godin
van deguur;
dageraad;
15. per week
(afk.);bier;
17.68.
uiting
van plezier;
smal stromend
21. beken64.
sprookjesfi
65. hemellichaam;
67. Engels
afgericht;
70. rivier19.
in Rusland;
72. kever;water;
73. opgewekt
en
de Ned.
motorrace;
22. klein (scheik.
hertje; afk.);
24. zeer
angstig;
27. oceaan;
klooster;
30.deo
versleten
blij;
76. duw
of zet; 77. aluminium
78. Duitse
mousserende
wijn;28.
79. soort
Europeaan;
81. laus
(afk.); 82.lap;
31. lang stuk hout; 32. deel van de hals; 33. ratelpopulier; 35. kaartje aan bagage; 37. bijbelse hoge
gevangenis;
83.worstelgreep;
adellijk persoon;41.
84.kleien
soort dakbedekking;
86. grafisch beroep;
takalleen
van wintersport.
priester; 38.
vrucht; 42. Amerikaanse
staat;87.
44.
in zijn soort; 46. veilwerktuig; 47. heildronk (Deens); 48. schaafafval; 49. slaginstrument; 50. dienstbode; 52. rivier in Spanje; 54.

rampspoed of tegenslag; 56. republiek (afk.); 58. hittebestendige kunststof; 61. eikenschors; 62. vezels
Verticaal
van de agave; 64. sprookjesfiguur; 65. hemellichaam; 67. Engels bier; 68. afgericht; 70. rivier in Rusland;

1.72.
hoge
vrouwenstem;
2. langspeelplaat
(afk.);
3. paling;
4. advies
(tip); 5. lesgebouw;
Nederlandse
omroeporganisatie;
kever;
73. opgewekt
en blij; 76.
duw
of zet;
77. aluminium
(scheik.6. afk.);
78. Duitse
mousserende
Europeaan;
81. laus
(afk.); 82. 10.
gevangenis;
adellijk
persoon;
84. soort
7.wijn;
hels79.
lawaai;
8. zonder inhoud;
9. deo
keukenmeester;
gecastreerde83.
stier;
11. merk
chocoladepasta;
16.dakbedekking;
spinnen rag;
86.halsboord;
grafisch beroep;
tak21.van
wintersport.
18.
20. loot of87.
stek;
afslagplaats
bij golf; 23. nobel; 25. koffiedik; 26. witte plek op een paardenhoofd; 27.
maaigereedschap;
29. groot
water in Nederland;
32. opvouwbare
tafel; 3.
34. paling;
nachthemd;
36. legendarische
popgroep; 37. 6.
Verticaal 1. hoge
vrouwenstem;
2. langspeelplaat
(afk.);
4. advies
(tip); 5. lesgebouw;
Nederlandse
omroeporganisatie;
8. zonder
inhoud;
9. keukenmeester;
10.gordijnrail;
gecastreerde
priem;
39. houtsoort;
40. volstrekt niets; 7.
42.hels
plaatslawaai;
in Gelderland;
43. plaats
in Japan;
45. de schepper; 46.
51.
stier; 11. merk
chocoladepasta;
16. spinnenrag;
18.
loot of59.
stek;
21. afslagplaats
bij golf;
boomsoort;
53. dapperheid;
54. volksverzet;
55. gentleman;
56.halsboord;
ceintuur; 57.20.
wildpastei;
doortrapt
(slim); 60. plaats
in
23. nobel; 25. koffiedik; 26. witte plek op een paardenhoofd; 27. maaigereedschap; 29. groot water in
Noord-Holland;
62.
drankenhandelaar;
63.
trap;
66.
doortochtgeld;
67.
waadvogel;
69.
Chinese
vermicelli;
71.
duinheuvel;
Nederland; 32. opvouwbare tafel; 34. nachthemd; 36. legendarische popgroep; 37. priem; 39. houtsoort;
40.boomsoort;
volstrekt niets;
42. plaats
in Gelderland;
43. plaats
Japan; 45.
de schepper;
46.van
gordijnrail;
73.
74. berggeel;
75. betaalmiddel;
78. kledingstuk;
80. in
ontkenning;
82. heden;
85. landcode
Israël. 51.
boomsoort; 53. dapperheid; 54. volksverzet; 55. gentleman; 56. ceintuur; 57. wildpastei; 59. doortrapt
(slim); 60. plaats in Noord-Holland; 62. drankenhandelaar; 63. trap; 66. doortochtgeld; 67. waadvogel;
69. Chinese vermicelli; 71. duinheuvel; 73. boomsoort; 74. berggeel; 75. betaalmiddel; 78. kledingstuk;
80. ontkenning; 82. heden; 85. landcode Israël.
83

56

16

52

37

38

25

74

54

46

42

28

87

49

75

4

85

20

48

39

58

2

1

45

10

35

64

70

67

40

86

3

4

5

12
15

16

22

23

28

8

29

19

39

35

27
32

36

37

41

42

45

47

43

46

48
50

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66

59

70
75

79
83

86

60

64
69

74

78
82

58

68

73

53

63

67

72

11

21

31

40

10

20

26

30
34

9

14

25

44

65

7

18
24

33
38

6

13
17

77
76

Saskia Bil
saskiabil@live.nl
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KRUISWOORDPUZZEL
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de rest in de keuken opeten. Ik weet niets over
kotsen in je eten en het weer opeten, lijkt me een
sterk overdreven verhaal . Eten kwam in grote
ketels aan en werden met een busje gebracht .
Fijne herinneringen aan meester Weeda, een ﬁjne
vent. Als je zover was dat je niet meer hoefde te
rusten tussen de middag, dan mocht je bijvoorbeeld gaan slagballen op het naastgelegen Sparta
terrein. Eigenlijk alleen maar leuke herinneringen
ook al gebeurden er ook trieste dingen, kinderen
die overleden vanwege hun ziekte.

Openluchtschool (2)
Ik reageer op het verhaal van de Openluchtschool
aan de Laanslootseweg van Bea Verploegens. Ik
heb daar van 1962 tot 1964 op school gezeten
vanwege luchtwegproblemen. Er zaten ook
kinderen met diabetes in de klas, in ieder geval
we hadden allemaal wat. De directeur meneer
Engwirda was inderdaad streng en kon bij de
jongens weleens gemeen aan de oren draaien,
maar ja , zal nodig geweest zijn. Ik kan me de tijd
als heerlijk herinneren, veel pauzes en vaak eten .
Dat eten was inderdaad niet altijd lekker, ik hield
helemaal niet can macaroni maar moest dit toch
opeten. Als het middagpauze/ rustpauze was en
het eten was nog niet op , dan moest je om 2 uur

Treinongeluk
Ik reageer op het artikel: Een treinongeluk van 46 jaar geleden. Mijn man, Bob Stas, is daarbij omgekomen. We waren pas 11 maanden getrouwd. Het bleek in al die jaren een vergeten treinramp, wat wij
(met Marja Bekkers-van Es, haar verloofde Jerry was omgekomen) en Simon van Wieren (overlevende),
heel erg vonden omdat er 24 doden te betreuren waren. Op 4 mei 2019 hebben wij kunnen realiseren, in
samenwerking met de gemeente Schiedam, dat er een herdenkingsteken is geplaatst bij station Nieuwland
te Schiedam, waar de trein nooit is aangekomen.

1

pagina 23

71
76

80
84

81
85

87
2

Horizontaal 1. maandloon; 7. hoenderachtige vogel; 12. Pan American Airways (afk.); 13. ongeveer; 14.
godin van de dageraad; 15. per week (afk.); 17. uiting van plezier; 19. smal stromend water; 21. bekende Ned. motorrace; 22. klein hertje; 24. zeer angstig; 27. oceaan; 28. soort klooster; 30. versleten lap;
31. lang stuk hout; 32. deel van de hals; 33. ratelpopulier; 35. kaartje aan bagage; 37. bijbelse hoge
HOOGSTE
DAGKOERS
GEGARANDEERD!
priester; 38. worstelgreep; 41. kleien
vrucht; 42.
Amerikaanse
staat; 44. alleen in zijn soort; 46. veilwerktuig; 47. heildronk (Deens); 48. schaafafval; 49. slaginstrument; 50. dienstbode; 52. rivier in Spanje; 54.
rampspoed of tegenslag; 56. republiek (afk.); 58. hittebestendige kunststof; 61. eikenschors; 62. vezels
van de agave; 64. sprookjesfiguur; 65. hemellichaam; 67. Engels bier; 68. afgericht; 70. rivier in Rusland;
72. kever; 73. opgewekt en blij; 76. duw of zet; 77. aluminium (scheik. afk.); 78. Duitse mousserende
wijn; 79. Europeaan; 81. laus deo (afk.); 82. gevangenis; 83. adellijk persoon; 84. soort dakbedekking;
86. grafisch beroep; 87. tak van wintersport.

DIRECT CONTANT GELD VOOR AL UW GOUDEN SIERADEN!

PANDHUIS ROTTERDAM

010-7171777

www.pandhuisrotterdam.nl

Proveniersstraat 66-B 3033 CM Rotterdam

Verticaal 1. hoge vrouwenstem; 2. langspeelplaat (afk.); 3. paling; 4. advies (tip); 5. lesgebouw; 6.
Achterzijde
Rotterdam
Centraal Station
Nederlandse omroeporganisatie; 7. hels lawaai;
8. zonder inhoud;
9. keukenmeester;
10. gecastreerde
stier; 11. merk chocoladepasta; 16. spinnenrag; 18. halsboord; 20. loot of stek; 21. afslagplaats bij golf;
23. nobel; 25. koffiedik;maandag
26. witte plek
een paardenhoofd;
29. groot water in
t/mopvrijdag
geopend 27.
vanmaaigereedschap;
10.00-16.00 uur
Nederland; 32. opvouwbare tafel; 34. nachthemd; 36. legendarische popgroep; 37. priem; 39. houtsoort;
40. volstrekt niets; 42. plaats in Gelderland; 43. plaats in Japan; 45. de schepper; 46. gordijnrail; 51.
boomsoort; 53. dapperheid; 54. volksverzet; 55. gentleman; 56. ceintuur; 57. wildpastei; 59. doortrapt
(slim); 60. plaats in Noord-Holland; 62. drankenhandelaar; 63. trap; 66. doortochtgeld; 67. waadvogel;
69. Chinese vermicelli; 71. duinheuvel; 73. boomsoort; 74. berggeel; 75. betaalmiddel; 78. kledingstuk;
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Rotterdam door de tijd, deel 1:
Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt
Een fraai fotoboek over de
ontwikkeling van deze wijken, van vervlogen tijden
tot en met de wederopbouw
na de Tweede Wereldoorlog. Met veel foto’s van
de bekende Rotterdamse fotograaf Jan
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

€ 22,95
Rotterdam door de tijd deel 5:
Crooswijk, Nieuw Crooswijk,
Goudsewijk
Een fotoboek met beelden
van de ontwikkeling van deze
wijken van vervlogen tijden
tot na de Tweede Wereldoorlog. Met veel foto’s van de
bekende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers, die de wijken fotografeerde zoals ze eens
waren, maar die ook veel opnames maakte van de herbouw van
het door het bombardement getroffen gedeelte. Met plattegrond
van de wijken.

Rotterdam door de tijd deel 9:
Kleiwegkwartier en Schiebroek
Fotoboek over de ontwikkeling van deze wijken, van
vervlogen jaren tot na de
Tweede Wereldoorlog. Je
proeft de sfeer van het verleden en ziet hoe de wijken
van nu er vroeger uitzagen.
Met plattegrond van de wijken. En met veel zwartwitfoto’s
van hoge kwaliteit. Het Kleiwegkwartier vormde tot 1941 een
onderdeel van de voormalige gemeente Hillegersberg en voor
een klein deel van Schiebroek. Het maakte een eigen ontwikkeling door en ontwikkelde een eigen identiteit.
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Rotterdam door de tijd deel 2:
Blijdorp, Bergpolder,
Liskwartier

Rotterdam door de tijd deel 3: Kralingen
en Kralingseveer

Een fotoboek dat een beeld
geeft van deze wijken, van
vervlogen jaren tot na de
Tweede Wereldoorlog. Met
foto’s die een indruk geven van hoe Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier er vroeger uitzagen en van de
herbouw en aanleg van belangrijke wijzigingen in de stad. Met
veel foto’s van de bekende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers
en met een plattegrond van de
wijken.

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 6:
Oude Noorden, Agniesebuurt,
Provenierswijk

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 10:
Hillegersberg en Terbregge

Fotoboek dat de ontwikkeling van acht wijken in de
deelgemeente Charlois laat
zien, van vervlogen tijden tot
na de Tweede Wereldoorlog.
Met foto’s van de Tarwewijk,
Oud-Charlois, Carnisse, Zuidwijk, Pendrecht, Zuidplein,
Wielewaal en Heijplaat. En natuurlijk van het Brabantse
Dorp, dat na de oorlog in hoog tempo werd gebouwd, nadat
verdwaalde Duitse en geallieerde bommen de wijk hadden
getroffen. Met plattegrond.

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 12:
Delfshaven, Bospolder,
Tussendijken, Spangen

Een fotoboek over de
ontwikkeling van Hillegersberg en Terbregge,
van vervlogen jaren tot na
de Tweede Wereldoorlog.
Aan de hand van vele
zeldzame nog niet eerder gepubliceerde foto’s
wordt de geschiedenis van ruim een eeuw Hillegersberg en
Terbregge in beeld gebracht. Met plattegrond. En natuurlijk met
aandacht voor de legende van de reuzin Hillegonda.

€ 22,95

Een fotoboek over de ontwikkeling van Delfshaven,
Bospolder, Tussendijken,
Spangen, Het Witte Dorp
en Oud-Mathenesse van
vervlogen jaren tot na de
Tweede Wereldoorlog. Met vele zeldzame en nog niet eerder
gepubliceerde foto’s. Van de Westzeedijk tot de Schiedamseweg
en van de Mathenesserdijk tot het Staringplein. En nog veel
meer natuurlijk.

€ 22,95

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

Ja, ik bestel:
Solingen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

9,95

Rotterdam gefotografeerd 1960-1970  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

9,95

Rotterdam door de tijd deel 1 Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

Rotterdam door de tijd deel 2 Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

Rotterdam door de tijd deel 3 Kralingen, Kralingseveer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

Rotterdam door de tijd deel 6 Oude Noorden, Agniesebuurt, Provenierswijk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

Rotterdam door de tijd deel 8 Charlois .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

Rotterdam door de tijd deel 10 Hillegersberg, Terbregge  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

Rotterdam door de tijd deel 12 Delfshaven, Bospolder, Tussendijken, Spangen,
Witte Dorp, Oud-Mathenesse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 8:
Charlois

Een fotoboek over de ontwikkeling van deze wijken, van
kort na 1900 tot in de jaren
zestig van de vorige eeuw.
Met veel foto’s van de bekende Rotterdamse fotograaf Jan Roovers.
Van de Zwartjanstraat tot het Zwaanshals en van de Noordsingel tot de Schiekade. En nog veel meer natuurlijk. Een pareltje
in deze serie, met haarscherpe platen.

Bestelbon ‘t Winkeltje

Fotoboek over de ontwikkeling van deze wijken van
vervlogen jaren tot in de
naoorlogse tijd. De oudste
opname is een unieke foto
uit 1895 vn het Boerengat. Verder foto’s van voor de Tweede Wereldoorlog, van de gevolgen
van het fatale bombardement in 1940 en de daaropvolgende
wederopbouw. Met veel foto’s van de bekende Rotterdamse
fotograaf Jan Roovers.

22,95

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

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

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.
Dinsdag 19 april 2022

