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Een gesprek met Bas van 
Noortwijk (1955), tot vorig 
jaar elftalleider – teammana-
ger heet dat tegenwoordig – 
van Feyenoord. Veertien jaar 
lang en nooit een wedstrijd 
gemist. Er zijn ondeskundi-
gen, die zich afvragen wat 
zo’n teammanager eigenlijk 
doet. Nou, alles behalve het 
voetbal zelf. Dat is voor de 
technische staf en de spelers. 
Net als conditie krijgen en 
houden, mentaliteit bijbren-
gen en graag winnen. Uit en 
thuis! Maar zaken als trai-
ningskampen, vervoer, hotels 
en zo zijn er nog duizend an-
dere dingen, daarvoor moet je 
bij de teammanager zijn. Dag 
en nacht ervoor klaar staan 
en het liefst geen steekje 
laten vallen. Bas kent het vak 
en werkte met grote trainers 
samen.

Dick Advocaat daarover: “Bas is een 
geweldige teammanager. Wij konden 
altijd een beroep op hem doen. Zonder 
goeie elftalleider ben je aan de goden 
overgeleverd.”
Van Noortwijk had zo’n verstand-
houding met alle trainers waarmee 
hij heeft gewerkt, op een na: Gertjan 

Verbeek. Die staat in de Feyenoord-
boeken als trainer tijdens het 100-jarig 
bestaan, maar ook als de trainer die in 
zijn korte periode voor hij werd ont-
slagen, meer wedstrijden had verloren 
dan gewonnen. In de winterstop van 
2009 ging hij, zo’n beetje op verzoek 
van de hele selectie, eruit. Bas zegt 

daarover: “Als dat niet was gebeurd, 
had ik mijn boeltje gepakt.”

Keepersreputatie Sparta
Hij begon zijn voetbalcarrière als 
elfjarige bij het Schiedamse Martinit. 
“Als veldspelertje”, zegt hij. “Later 
ging ik keepen, maar waarom weet ik 
niet meer. M’n vader was ook keeper, 
maar of dat nou de reden was?”
Hij ging naar Hermes DVS en maakte 
later de overstap naar Willem 2, waar 
hij in een internaat verbleef. “Ik ging 
naar Tilburg, omdat mijn trainer bij 
Hermes DVS, Henk Nebbeling, naar 
Tilburg ging en mij vroeg ook te 
komen. Ik was toen 18 jaar.”
Later ging hij terug naar zijn geboor-
testad Schiedam, om zich bij SVV in 
de kijker te spelen. Zo goed zelfs, dat 
Sparta hem wilde hebben. Hij ging 
naar Sparta, de ploeg met de mooiste 
reputatie op keepersgebied, met 
bijvoorbeeld Wim Landman, Tonnie 
van Leeuwen, Jan van Beveren en 
Pim Doesburg. Maar ‘Het wonder van 
Hamburg’ maakte van Sparta-doelman 
Bas van Noortwijk een legende. Het 
gebeurde in 1985, Sparta speelde Eu-

ropees voetbal in de EUFA-cup com-
petitie. Tegenstander HSV, getraind 
door Ernst Happel, had in Rotterdam 
met 2-0 verloren. Die wedstrijd werd 
in ‘de Kuip’ gespeeld vanwege de 
betere lichtinstallatie.

Alles oder nichts
“Es geht um alles oder nichts”, had 
Happel gezegd. Der Ernst zag de bui 
al hangen; zijn grootste triomf was het 
winnen van de Europa- en Wereldcup 
met de Rotterdammers van zuid en 
nou zou die andere Rotterdamse ploeg 
hem van zijn troon stoten?
En zo gebeurde, want het ‘Wonder 
van Hamburg’ was in aantocht. In het 
Volksparkstadion kwam HSV niet 
verder dan 2-0. Strafschoppen dus en 
daar startte het wonder, dat doelman 
Van Noortwijk regisseerde. De serie 
eindigde in een gelijke stand, waarbij 
Louis van Gaal de laatste bal voor 
Sparta binnenschoot. Verder met een 
nieuwe serie en daarin stopte Bas van 
Noortwijk zijn derde en allesbeslis-
sende strafschop. Einde wedstrijd en 
Van Noortwijk vloog met ongekende 
snelheid de hekken in naar de Sparta-

supporters aan de kant. Helemaal 
ongeschonden bleef hij niet en de 
blauwe plekken van deze kamikaze-
daad bleven lang zichtbaar. Sparta 
was een ronde verder, waarin SP-
AR-TA geen kans had tegen Borussia 
Mönchengladbach (1-1 en 1-5).
De verstandhouding tussen Sparta-
trainer Theo Vonk en Bas verslech-
terde en de keeper vertrok na een paar 
maanden naar FC Utrecht, waar hij al 
snel door een hardnekkige blessure 
moest afhaken. In 2004 keerde hij 
terug bij Sparta. Nu als elftalleider en 
hij zag daar hoe moeilijk het manoeu-
vreren is tussen een ruziemakende 
directie en de trainer. Ook daar leerde 
hij van en deed er zijn voordeel mee 
toen hij in 2007 naar de andere kant 
van de Maas vertrok om bij Feyen-
oord teammanager te worden. Hij 
regelde zijn zaken tot volle tevreden-
heid en stond met terechte trots achter 
de spelers en trainer Giovanni van 
Bronckhorst op het bordes van het 
Rotterdamse stadhuis in 2017.

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Budget 
   uitvaart € 1495,-

Uitvaart compleet  € 4295,-

- Basis 
   uitvaart

v.a € 3450,-

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

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

Wij zijn gewoon geopend!

010 - 245 70 90
www.biemans-uitvaart.nl
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INBRENG 
GEVRAAGD
De komende maanden organiseren wij weer ver-
schillende veilingen waaronder een Kunst & Antiek, 
Design en een Juwelen & Horloges veiling. Ook uw 
objecten veilen we graag.
 
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.

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
, 

>   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 

KLAVERENTUIN 010 - 2210250

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

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

Uw contactpersoon:

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

www.psontruimingen.nl

20% 
KORTING

op alles!*

Kommie ook nog ff buurten?

Dordrecht - Zwijndrecht - Papendrecht - Ridderkerk - Barendrecht - Rotterdam 

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

Koperstraat 31 (Prins Alexander) Rotterdam

Kofferbakverkoop Rotterdam
zaterdag 14 mei 2022

* alleen bij Opnieuw & Co Rotterdam, met uitzondering van service - transport - horeca en zorgartikelen.

Kommie ook nog ff buurten?Kommie ook nog ff buurten?
1515

2007 - 2022

Diner Cruise

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

16:00 - 18:30 & 19:00 - 21:30  
IEDERE ZATERDAG EN ZONDAG

    Vanaf 

€ 39,50

RONDVAARTEUROPOORT.NL
OF BEL NAAR 0174 - 820 374 

IETS TE VIEREN?

GA GEZELLIG VAREN!

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

RONDVAARTEN · 2022

Uitgebreid brunchen tijdens een 
vaartocht door de Rotterdamse havens.
Incl. soep, brunchbuffet, dessert, koffie, thee, live 
muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00  
Mei 08*, 22  Juli 03, 31
Jun 05*, 19*  Aug 07, 28

Voor een gezellige avond uit met 
diner en entertainment! 
Incl. amuse, diner, dessert, live muziek & 
entertainment. 

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15

Mei 07, 21*  Jun 04, 18  
Juli 02, 30  Aug 27   
Sept 03*, 17  Okt 01, 15*, 29

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

PARTYSCHEPEN.ORG
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

8 mei Moederdagbrunch

PARTYSCHEPEN.ORG
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

      ZONDAG 8 MEI      ZONDAG 8 MEI
12:00uur tot 16:00uur 

v.a. € 54,50

MOEDERDAG BRUNCH

RONDVAART 2E MAASVLAKTE

DONDERDAG 25 MEI
11:00–12:30 uur & 13:00–16:00 uur

12:30 – 15:30 uur12:30 – 15:30 uur12:30 – 15:30 uur12:30 – 15:30 uur
ZATERDAG 14 MEI
12:30 – 15:30 uur12:30 – 15:30 uur12:30 – 15:30 uur

WOENSDAG 18 MEI
11:00–12:30 uur & 13:00–16:00 uur

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HET AARD PAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

Er zijn 
    weer Malta’s    

    € 6,00

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP. 

info@computerstoday.nl        www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUISLet op!!  

Inschrijfkosten:
Achterterrein: 40 grondplekken € 20,00 per plek

 

Wij ruimen op! Jij ook? 
Geef je op en laad de auto in!

Reserveer één van de 44 plekken 

Kofferbakverkoop Opnieuw&Co
Rotterdam zaterdag 14 mei 2022

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk



Wij woonden destijds in de Parklaan, 
midden in het Sperrgebiet. Om ons 
heen waren allerlei Duitsers en Duitse 
instanties gehuisvest. Het Scheep-
vaartkwartier was door een muur 
afgesloten, die liep vanaf de Parkslui-
zen en de Westzeedijk door de Van 
Vollenhovenstraat naar de Zalmhaven. 
Bij de Zalmhaven was er een kleine 
opening in de muur, waar tramlijn 5 en 
14 met gesloten deuren doorheen re-
den. Mijn vader overtuigde mijn oom 
ervan, dat hij zijn Philipsradio niet aan 
de Duitsers gaf; mijn vader vroeg mij 
hem te gaan ophalen.
En zo vertrok ik op een morgen – toen 
vijftien jaar oud – met de tram naar 
Blijdorp. Onderweg kwam ik langs 
Duitse wachtposten, waar ik mij moest 
legitimeren.

Paardendekens
Mijn oom wikkelde de radio in een 
paar paardendekens en bond het pak-
ket met stevige touwen dicht. Daarop 
bracht hij mij, met de radio, naar lijn 
5, waarmee ik terug naar huis reed. 
De radio werd naast de trambestuur-

der neergezet en ik ging erop zitten. 
Eenmaal op de Parklaan, het eindpunt 
van de tram, hielp de trambestuurder 
mij het pakket uit de tram tillen.
Ik was bijna thuis, maar had een pro-
bleem: de radio was te zwaar.

Duitse soldaat
Toen ik tevergeefs probeerde het pak-
ket aan een van de touwen achter mij 
aan te slepen, kwam er een Duitse sol-
daat op me af. De soldaat moet niets 
vermoed hebben, toen hij mij hielp het 
pakket naar ons huis op nummer 26 te 
sjouwen.
Met het pakket tussen ons in bracht 
hij mij, en dus ook de verboden radio, 
veilig thuis.

Antenne
De radio werd in de huiskamer 
geplaatst, in een nis waarin vroeger 
een open haard gestaan had. Met een 
gordijntje werd de nis aan het zicht 
onttrokken en met een stuk koperdraad 
maakte ik, via de schoorsteen, een 
antenne.
’s Avonds konden we zo Radio 

Oranje goed ontvangen, ook al zat er 
een Duitse stoorzender op dezelfde 
golflengte.

Wilhelmus
De uitzendingen van Radio Oranje 
werden altijd afgesloten met het Wil-
helmus en dit had ons bijna verraden.
Overbuurman A. Kortlandt, de Ha-
venmeester van Rotterdam, belde ons 
om te waarschuwen dat het volkslied 
keihard over de Parkstraat had geklon-
ken. Niet erg veilig, als je je bedenkt 
dat in de flat tegenover ons veel hoge 
Duitse officieren waren ingekwartierd, 
evenals NSB’er meester Muller.
Ik heb gelijk de schoorsteen met oude 
kranten min of meer geluiddicht ge-
maakt, zodat er nauwelijks nog geluid 
naar buiten ging. We waren op het 
nippertje gered.

Gearresteerd
De heer Kortlandt werd korte tijd 
later, door verraad, gearresteerd 
vanwege een poging naar Engeland 
uit te wijken. Nagenoeg alle berichten 
die uit Engeland kwamen, luisterden 

de Duitsers af (Englandspiel). Het 
plan was dat hij als verstekeling met 
een kotter naar Engeland zou gaan, 
maar na aankomst op de boot werd hij 
vrijwel direct gearresteerd. Hij is later, 
na verschillende gevangenissen, van 
ellende overleden.

Schroevendraaier
Wij hebben toch de hele oorlog via 
Radio Oranje het verloop van de oor-
logshandelingen kunnen volgen. Ook 
toen de Duitsers het elektriciteitsnet 
uitschakelden, konden wij, doordat we 
in het Sperrgebiet woonden, de berich-
ten uit Londen blijven volgen.
Zelfs toen overal de hoofdstoppen 
eruit werden gehaald en het kastje met 
een loodje werd verzegeld. Dat loodje 
was namelijk met een klein scherp 

voorwerp gemakkelijk open te maken, 
waarna we dan een schroevendraaier 
in de hoofdstop staken. Zo hadden we 
toch elektriciteit.

Landkaart
Met alle gordijnen dicht, de radio 
en de lampen aan, konden we vanuit 
mijn slaapkamer de oorlog volgen. We 
prikten daarbij vlaggetjes op een grote 
landkaart om zicht te hebben op de 
ontwikkelingen.

Het was best bijzonder dat wij, met 
de vijand zo nabij, toch betrekkelijk 
veilig woonden in het Sperrgebiet, dat 
voor driekwart Duits was.

Jaap Mudde
via carolienhennekam@gmail.com

Stiekem luisteren naar Radio Oranje
Mijn tante Teun en oom Jo du Buisson woonden in de oorlogsjaren in de Nobelstraat in Blijdorp. 
Zij hadden enkele jaren voor de oorlog een grote nieuwe Philipsradio gekocht, waar een prachtig 
geluid uitkwam. In 1943 kwam het bevel van de Duitse bezetter, dat Nederlanders alle in hun bezit 
zijnde radiotoestellen moesten inleveren. Omdat er zware straffen stonden op het weigeren hier-
van, was mijn oom van plan dit bevel op te volgen en zijn radio in te leveren. Mijn vader had echter 
een ander plan.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 3 mei 2022 pagina 3

Koningin Wilhelmina sprak de Nederlanders regelmatig toe via de microfoon van Radio Oranje, 
zoals hier in juni 1940.

CCtjeCCtje

Het draaien van je eigen platen dat is ook 
een soort terug kijken en dat doe ik nog 
wel eens, op een rustige avond, een ouwe 
klare erbij. En dan is het heel prettig als je 
tegen jezelf kunt zeggen “dat heb je toen 
eigenlijk best heel goed gedaan”. Sommige 
artiesten doen daar heel bescheten over, 
“Oh nee, ik draai nooit iets van mezelf”.

Ik zou niet weten waarom niet. Ik moet dan 
altijd denken aan het verhaal dat mijn pro-
ducer Ruud Jacobs mij ooit vertelde. Ruud 
was een briljante bassist en zijn broer Pim 
een briljante pianist, en in de jaren vijftig 
speelden ze als “broekies” in de Verenigde 
Staten op grote jazzfestivals. Toen waren 
ze op een gegeven moment uitgenodigd bij 
Louis Armstrong thuis, en die draaide de 
hele avond zijn eigen muziek. Dat vond ie 
het mooiste dat er was, en dat is zo logisch 
als wat.

Ik denk dan aan hoe het mij is vergaan. 

Ik ben in 1962 met mijn gitaar de deur uit 
gelopen en nooit meer terug geweest. Eens 
vroeg ik aan Jules de Corte of hij nou niet 
vond dat ie eigenlijk zwaar miskend was. 
Schrijver van honderden prachtige liedjes, 
hij zou toch miljonair moeten zijn.
Toen zei Jules: “Nee hoor, ik ben er reuze 
trots op dat ik er altijd van heb kunnen 
leven…” Dat vond ik een heel wijs ant-
woord. Geld interesseerde hem trouwens 
geen bal.

In mijn begintijd schreef ik een brief aan 
Wim Kan, dat was voor mij een soort 
Godheid. Dat ie mij moest nemen in zijn 
voorprogramma omdat ik zo goed was; 
als je jong bent durf je die dingen. Hoe het 
precies gegaan is weet ik niet meer, maar 
hij nodigde mij uit iets voor hem voor te 
zingen. Hij speelde zijn programma in de 
Groote Schouwburg op Zuid en ik woonde 
in bij mijn schoonmoeder in de Goereese 
Straat, dus dat was niet ver lopen. Zo rond 

een uur of zes nam Kan met zijn vrouw 
Corrie Vonk plaats in de zaal, ik met mijn 
gitaar op het toneel, lichtje erop en ik zong 
mijn eerste liedjes, ik denk een stuk of drie. 
Ik had ook al een plaatje gemaakt dat ik 
hem gaf en dat ie zou beluisteren. Dat alles 
was natuurlijk ontzettend aardig van hem, 
om dat allemaal te doen voor een volstrekt 
onbekende jongeman. Hij zou van zich 
laten horen. Een paar dagen later kreeg ik 
een brief. Ik geef u een paar fragmenten:

“Aalsmeer, 3 april 1963.

Beste heer Gerard Cox!
Nu we even drie dagen vrij zijn, kom ik 
er toe U- in het kort- te melden wat mijn 
indrukken uiteindelijk zijn. …dat ik mij 
vaak- en bij herhaling- heb vergist in het 
vast stellen van talent…U hebt van nature 
een prettige, af en toe bepaald mooie 
stem… Uw liedjes op de plaat beluisterde 
ik enkele malen…de teksten, daar ben ik 
niet weg van… Ik vind ze soms een beetje 
kwasi poëtisch (niet boos worden of teleur-
gesteld) …En dan…die uitspraak. Zo erg 
als U het die avond in Rotterdam maakte, 
doet U het gelukkig niet…Advies: luister 
goed naar U zelf… Verdere adviezen: geen 
oude schoenen weggooien voor U nieuwe 
hebt. Ik bedoel: U hebt een vak, onderwij-
zer, keer dat niet te abrupt geheel de rug 

toe…… plaatje maken waar U eigenlijk 
nog niet aan toe bent… U neemt de lift 
omhoog. Beter is trappen lopen…Niet 
boos en niet teleurgesteld zijn over deze 
ontboezemingen…

Steeds gaarne uw Wim Kan. “

Nou, dat viel vies tegen, dat begrijpt u. 
Maar ik heb er toch mijn voordeel mee ge-
daan. En ik denk dat heel wat tegenwoor-
dige sterren heel goed zo’n brief zouden 
kunnen gebruiken.

Advies van een oude rot in het vak
Door het doen van wat televisie-akkefietjes die u later dit jaar nog te 
zien krijgt, was ik eigenlijk bezig met het verleden. Eerlijk gezegd ben 
ik normaal gesproken niet zo’n terugkijker. Wat geweest is is geweest, 
fouten die gemaakt zijn kun je toch niet meer herstellen en achteraf ge-
nieten van behaalde successen, daar kun je ook niet mee bezig blijven. 
Maar ja, vooruit kijken, op onze leeftijd hangt dat ook wel heel erg van 
anderen af, of dat zin heeft. Je moet heel blij zijn dat ze nog weten wie 
je bent en je ergens voor vragen. fo
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

CU

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

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

Sfeervol    € 2.375,- Basis                     € 2.975,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Bewaar deze advertentie bij uw verzekeringsdocumenten.

www.conceptuitvaart.nl

Compact  € 3.925,- Compleet  € 4.375,-



Ken je dit nog? 

 260   

 262   Nr.

Nr.

Z

Ken je dit nog? Herkent u dit gebouw en weet u waar het staat? Weet u nog van vroeger wat daar nog 
meer gebeurde? We zijn weer nieuwsgierig naar uw verhalen, anekdotes en herinneringen. Schrijf ze 
ons, zodat we ze kunnen delen met onze lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Re-
dactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrot-
terdammer.nl kunt u de foto ook in groter formaat bekijken.  

Ton van Wageningen: “Onmiskenbaar de 
Marathon van Rotterdam, foto waarschijnlijk 
genomen bij het Zuidplein of Slinge. Ik heb in 
Rotterdam aan negentien marathons deelgeno-
men, waarvan twee niet uitgelopen. De laatste 
was vorig jaar oktober en mijn eerste in 1988. 
Daarna heeft het ‘loopvirus’ bij mij toegeslagen! 
In totaal heb ik 39 marathons gelopen o.a. New 
York, Boston, Berlijn, Praag, Venetië, maar ook 
in Amsterdam, Eindhoven en Etten-Leur. Ik 
train nog steeds driemaal per week bij Voorne 
Atletiek in Brielle, maar gezien mijn leeftijd 
(75) loop ik nu geen hele marathons meer. Zon-
dag a.s. (10 april) probeer ik nog een halve te 
volbrengen of misschien iets korter. Rotterdam 
is echt de mooiste; wat heb ik genoten van mijn 
laatste vorig jaar, prachtig loopweer en een 
geweldig publiek, kippenvel.”

Karel Leeuwangh: “Ken je dit nog nr. 260 is een 
foto van de Rotterdam Marathon. Volgens mij 
is dit een verzorgingspost bij de Maashaven op 
Zuid. Ik weet niet in welk jaar dat was. Van mijn 
105 gelopen marathons heb ik er achttien in Rot-
terdam afgelegd en heb daar veel goede herinne-
ringen aan. Mijn eerste marathon in Rotterdam 
was in 1981 (2.56.01) en die startte toen nog in 
het Kralingsebos en fi nishte op de Coolsingel. Er 
liepen toen slechts een paar honderd atleten mee. 
Mijn beste marathon in Rotterdam was die van 
1988 met een tijd van 2.44.30. In 2014 heb ik 
in Rotterdam mijn laatste marathon gelopen. Ik 

werd dat jaar 75 en had een doel; het verbeteren 
van het Nederlands record bij de M75. Dat lukte, 
in een tijd van 3.37.32 en volgens mij staat het 
nog steeds op mijn naam. Ik heb door heel het 
land marathons gelopen, maar de sfeer en de 
vele duizenden toeschouwers langs het hele 
parkoers kom je nergens tegen; vooral de laatste 
500 meter over de Coolsingel was kippenvel. 
Ik loop nog elke dag een uurtje hard (nou hard, 
9 a 10km per uur) en prijs me gelukkig dat dit 
nog mogelijk is. Maar hoe oud je ook bent, blijf 
bewegen.”

Henk Kruithof: “Deze foto is van de marathon, 
eind jaren 80 bij de Rijnhaven. Het Deltazieken-
huis was vanuit de facilitaire dienst betrokken 
bij de bevoorrading van de lopers met eten en 
drinken en de personeelsvereniging van het Del-
taziekenhuis bemande hier de verzorgingspost. 
De lopers ken ik niet, maar ik zie op de foto 
Cees van der Sar, Gea Noorda en Jose Zevenber-
gen staan. Ook ik moet hier ergens bij staan. De 
contacten waren ontstaan door Hans Snel, be-
stuurslid van de atletiekvereniging in Spijkenisse 
en medewerker bij het Deltaziekenhuis.”

Frank Muller: “Natuurlijk ken ik dit evenement 
(nog)! De foto moet uit editie 1986 zijn, mijn 
eerste Rotterdam marathon. En die zal ik ook 
nooit meer vergeten. Geïnspireerd door de tijd 
van Carlos Lopes in 1985 en de magie van het 
evenement, moest ik in 1986 ook meedoen. Als 

rechtgeaarde Rotterdammer, als werknemer 
van PTT-district Rotterdam, moest en zou ik 
de kick van ‘onze’ marathon ook beleven. En 
zo geschiedde. Ik ben met trainen begonnen in 
november 1985, de winter door en zo op naar 19 
april 1986. Ik maakte met collega’s de nodige 
kilometers, onder begeleiding van een heuse 
PTT-coach. We trotseerden de winterse ontberin-
gen en liepen diverse wedstrijden, met als laatste 
de Westland Marathon. Kortom, in gedachten 
waren wij er klaar voor. Wij als PTT (Telecom)-
team mochten ons verkleden in het NCO (Nucle-
air Chemisch Onderkomen) onder ons gebouw 
aan de Coolsingel (40). Dat was toen nog volop 
in dienst en werd gebruikt als districtscentrale. 
Lekker dichtbij de start en fi nish. Over de fi nish 
later meer. Het weer die dag zou je kunnen 
omschrijven als ‘lekker marathonweer’, niet 
te koud, maar ook niet te warm. De start was 
toen nog om 12.00 uur. Je merkte gaandeweg 
de dag echter dat het wat kouder werd, zo’n 7 
a 8 graden. En aangezien ik geen toploper was, 
begon ik na zo’n drie uur toch wel te merken dat 
niet alleen de man met de hamer parten begon 
te spelen, maar ook deze temperatuur. Op de 
Slinge, rond de 30 kilometer, heb ik zelfs mijn 
vrouw om een lange trainingsbroek gevraagd. 
Om maar enigszins warmer die laatste twaalf 
te kunnen volbrengen. De kilometers gingen, 
ondanks die broek, toch hun tol eisen. Steken in 
de zij werden deel van het lijden. Dan maar de 
kilometers zodanig aftellen, dat je het kilome-
terspook het hoofd kon bieden. Wat uiteindelijk 
lukte. Na de Blaak kwam de Coolsingel en deze 
opdraaiende, in de wetenschap dat het fi nishdoek 
heel snel zichtbaar werd, kreeg je vleugels. Een 
tijd was niet belangrijk meer, zoals ik ook in het 
personeelsblad Toets van de PTT gezegd had, 
‘al moet ik kruipend over de fi nish, binnenko-
men zal ik .... ‘. Eindtijd 4.13 uur. Niet wat ik 
gehoopt had, maar, ik was binnen. Zo goed en 
kwaad de medaille in ontvangst genomen en 
daarna al bibberend richting NCO. De kou had 
z’n tol geëist: ik was zo koud, dat ik in het NCO 
een uur (!) lichtelijk onderkoeld op een van de 
veldbedden onder een deken ben gaan liggen om 
warm te worden. In die tijd werd mijn vrouw 
steeds ongeruster, want, waar bleef ie nou... ? 
En in dat uurtje had ik al besloten ‘nooit meer 
een marathon te lopen’… Gelukkig was dat 
uurtje voldoende om weer het ventje te worden, 

te douchen, aan te kleden en mijn vrouw op te 
zoeken. Gauw naar ons huisadres met de metro, 
chinees halen. En wat denk je wat ik de metro 
tegen m’n vrouw zei: Moet volgend jaar toch 
sneller kunnen...” 

J. den Ouden: “Ook ik heb met de marathon te 
maken gehad. Ik trainde veel op het Lange Pad 
en Kralingsebos. Daar liep ik ook prestatielopen. 
Toen er plannen waren om een Marathon van 
Rotterdam te organiseren, werden er vrijwil-
ligers gevraagd. Ik heb me opgegeven en was 
zodoende getuige van de eerste Rotterdam 
Marathon. Mijn taak bestond uit het bezorgen 
van materiaal en dergelijke voor de organisatie. 
Ik had een groene mini-bestelwagen. Ik kreeg 
een vignet en mocht ongehinderd overal in het 
bos en op de route bij het parcours rijden. Ook 
kregen we een lunchpakket mee. ’s Avonds was 
er een groot gala in het Hilton met de prijsuit-
reikingen. Wegens heupproblemen heb ik helaas 
nooit de marathon kunnen lopen. Wel een keer 
de vijftien kilometer. Dus ik heb toch de sfeer 
kunnen proeven.”

Theo van Leest: “Ik heb drie keer de marathon 
gelopen, in een gemiddelde tijd van 4 uur. Mak-
kelijk te onthouden. De eerste keer kwam ik 
totaal uitgeput en verstijfd aan. Ik kon niet meer 
lopen of staan. Niet meer eten of drinken. On-
dersteund ben ik naar de metro gestrompeld en 
met mijn auto naar huis gebracht. Het positieve 
is dan weer dat je met een goede conditie weer 
snel de ouwe bent. Waarom doe ik dat mezelf 
aan? Het antwoord is simpel. Het is een uitda-
ging; je wilt jezelf iets bewijzen en na afl oop 
voel je je geweldig. Iedereen vindt jou geweldig. 
Het geeft heel veel geestelijke bevrediging. Na 
zoveel jaren ben ik er nog steeds trots op. Ik ben 
nu 75 en loop nog regelmatig een rondje in het 
Schollebos. Het wordt steeds zwaarder, maar de 
voldoening zo mogelijk steeds groter.”

Willem van Vliet: “Ik zou graag willen weten 
welke hardloopwedstrijd dit is. Ik loop namelijk 
bij de eerste tien op deze foto. De man met de 
pet. Ze noemden me ook wel ‘Willem de Pet’, de 
lopers. De meesten kenden mij wel, want ik heb 
in 15 jaar meer dan 10.000 kilometer gelopen.”  

 Marathon zette Rotterdam op de kaart   
oals veel mensen naar de Tour de France op televisie kijken vanwege 
de mooie landschappen in beeld, kijken ook veel mensen jaarlijks 
naar de Rotterdam Marathon. Het is niet alleen een sportief spekta-

kel, maar zette ook Rotterdam in al z’n pracht en praal op de kaart. De Ken je dit 
nog-foto van vier weken geleden was aanleiding voor tal van herinneringen van 
mensen die zelf mee liepen. Leest u maar!
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

ABOVO Uitvaartverzorging
Een Uitvaart met Zorg en Toewijding die u als Nabestaande ook de Rust geeft.

0181 - 72 81 00 24 uur bereikbaar

Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

www.abovouitvaart.nlinfo@abovouitbaart.nl

Voor ieder budget een
 mooie uitvaart

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk



Ik overweeg een testament 
op te laten stellen waarin ik 
voornamelijk aan mijn vrien-
den en kennissen mijn erfenis 
toedeel. Omdat velen van 
hen vrijwel net zo oud zijn als 
ik vraag ik me af hoe ik het 
beste nalaat en wat er met 
hun erfdeel of legaat gebeurt 
wanneer zij eerder overlijden 
dan ik.

Wanneer u geen kinderen heeft,  hoeft 
u geen rekening te houden met de 
legitieme portie die kinderen hebben. 
U bent dan volledig vrij om de erfge-
namen te kiezen die u uw nalaten-
schap gunt. Door uw nalatenschap 
goed voor te bereiden, kunt u vorm en 
richting geven aan uw nalatenschap. 
Dat kunt u doen door middel van een 
testament of een codicil.
Met een codicil kunt u sieraden en 
zaken uit uw interieur vermaken 
aan personen of instellingen/goede 
doelen. Maar gaat het om kostbare 
zaken dan is het aan te raden om dit 
per testament te doen. Omschrijf de 
zaken goed en bedenk dat alleen het 

origineel rechtsgeldig is. Verder moet 
het codicil handgeschreven, gedateerd 
en door u ondertekend zijn. En 
belangrijk: een auto of geldzaken zijn 
niet per codicil te vermaken.

In uw testament kunt u erfgenamen 
benoemen en legatarissen. Een legaat 
is een bepaald goed of geldbedrag 
dat u aan een persoon of instelling 
nalaat. Ook hier geldt weer dat een 
zorgvuldige beschrijving van hetgeen 
u nalaat belangrijk is om verwar-
ring te voorkomen. Een legaat is een 

schuld in de nalatenschap en moet dus 
eerst worden uitgekeerd voordat de 
erfgenamen aan de beurt komen.
Erfgenamen zijn de personen of in-
stellingen die de nalatenschap moeten 
afwikkelen (of dit laten doen) en zijn 
verantwoordelijk voor de schulden 
uit de nalatenschap (dus ook voor de 
legaten). Dat wat rest na de betaling 
van alle schulden is hun erfenis.

Voor u is verder van belang om te 
weten dat wanneer een ontvanger van 
een deel van uw nalatenschap eerder 

overlijdt dan u, zijn of haar erfgena-
men (kinderen) niet automatisch zul-
len verkrijgen wat u deze overleden 
erfgenaam nalaat. Dit zogenoemde 
plaatsvervullingsrecht werkt in uw 
testament alleen wanneer u dit recht 
ook toekent en codicillen kennen dit 
plaatsvervullingsrecht niet.

Wilt u – vanwege de min of meer 
gelijke leeftijden – dat bij voorover-
lijden de kinderen van uw vrienden 
en kennissen erven wat u hun vader 
of moeder toekent dan moet dit 
recht dus worden opgenomen in uw 
testament. Overigens kunt u daar 
selectief in zijn; bijvoorbeeld wel bij 
een geldbedrag en niet bij een item uit 
uw interieur of bijvoorbeeld de auto. 
Codicillen herschrijft u zelf gemakke-
lijk, maar zorg wel dat deze te vinden 
zijn. Zaken die er na uw overlijden 
niet meer zijn, kunnen de legatarissen 
niet ontvangen of opeisen.
Kent de nalatenschap uiteindelijk 
meer schulden (inclusief de lega-
ten) dan bezittingen dan kunnen de 
erfgenamen het best verwerpen of 
benefi ciair aanvaarden om niet voor 
de schulden uit de nalatenschap op te 
hoeven draaien.  

 Een vooroverleden erfgenaam   
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Eigen verantwoordelijkheid
De Belastingdienst helpt u er graag 
aan herinneren dat u aangifte erfbe-
lasting moet doen. De contactper-
soon van de Belastingdienst (of een 
willekeurige erfgenaam) ontvangt een 
brief met het verzoek om aangifte te 
doen. Geen brief ontvangen, betekent 
echter niet dat er geen aangifte hoeft 
te worden gedaan. Als de erfenis 
voor de erfgenamen groter is dan de 
vrijstelling (€680.645 voor partners, 
€21.559 voor (klein)kinderen en 
€2.274 voor vrijwel alle anderen) 
dan heeft de executeur de plicht om 
uit zichzelf aangifte erfbelasting te 
doen. Is er geen executeur dan is het 
de verantwoordelijkheid van de erf-
genamen om dit te doen. Overigens 
laten die erfgenamen dat bij voorkeur 
door eenzelfde persoon doen zodat 
alle dezelfde bezittingen en schulden 
gelijk worden aangegeven.

Wachttijd bij legitieme
Wanneer een kind onterfd is, moet 
dit kind – als hij of zij een beroep wil 
doen op de legitieme portie – dit bin-
nen vijf jaar na het overlijden doen. 
Dit kan betekenen dat de erfgenamen 
vijf jaar moeten wachten voordat ze 
uiteindelijk kunnen verdelen. Om 

dit te voorkomen, kan het onterfde 
kind gevraagd worden om voor een 
bepaalde datum te reageren; bijvoor-
beeld binnen twee maanden na het 
schrijven van de brief. Het nadeel kan 
daar weer van zijn dat het onterfde 
kind alsnog iets zal verkrijgen uit de 
nalatenschap omdat dit kind op deze 
manier geattendeerd wordt op het 
feit dat hij/zij ergens recht op heeft 
terwijl dit niet de bedoeling was. Wilt 
u dat voorkomen, dan is de enige 
manier vijf jaar wachten.

Wanneer gekocht?
Over de situatie of een koop een koop 
is, bestaat nog wel eens verwarring. 
Er is sprake van een mondelinge 
koopovereenkomst wanneer u zegt 
dat u een bepaald goed tegen een 
bepaalde prijs wilt kopen en de ander 
is daarmee akkoord. Een schriftelijke 
overeenkomst sluit u wanneer u uw 
handtekening zet. Het is niet zo dat u 

pas iets gekocht heeft wanneer u be-
taald heeft voor het product of dienst. 
Dit geldt ook voor telefonische koop 
of koop via internet, al heeft u in die 
situaties nog wel 14 dagen bedenktijd 
waarbinnen u zonder opgaaf van 
reden van de koop kunt afzien.

Rijklaar maken
U koopt een auto en moet bovenop 
de prijs nog kosten voor het rijklaar 
maken betalen. Mag dat? Nee, dat 
mag niet. De verplichte kosten zoals 
bijvoorbeeld kentekenplaten, recy-
clekosten en nulbeurt of APK-kosten 
bij een tweedehands auto moeten in 
de aankoopprijs zitten. Worden deze 
kosten toch in rekening gebracht, 
dan mag de koper afzien van die 
aankopen. Alleen niet-verplichte kos-
ten zoals luxe vloermatten of extra 
garantie mogen separaat in rekening 
worden gebracht.

Uit de praktijk

Het testament van een al langer 
geleden overleden persoon kan later 
nog steeds invloed hebben op een 
nalatenschap. Bijvoorbeeld door de 
uitsluitingsclausule of privéclausule 
in dat testament. Die bepaalt dat wat 
als erfenis (of schenking) is ontvangen 
nooit in een huwelijksgemeenschap van 
de ontvanger mag of kan vallen. De 
‘zachte uitsluitingsclausule werkt alleen 
bij echtscheiding; er hoeft dan dus niet 
gedeeld te worden met de (aanstaande) 
ex; de ‘harde uitsluitingsclausule werkt 
ook bij overlijden. Vooral die vorm kan 
bij een later overlijden van de verkrijger 
een grote rol spelen.
Het effect van de uitsluitingsclausule 
is dat de erfenis van vader of moeder 
niet verdwijnt naar de familie van de 
‘koude kant’. In praktijk geeft dit vaak 
problemen. Een voorbeeld: mevrouw 
€300.000 erft van haar ouders en samen 
met haar man hebben ze nauwelijks 
vermogen. Gevolg: hoewel meneer en 
mevrouw in gemeenschap van goederen 
zijn getrouwd, is bij overlijden van 
mevrouw haar nalatenschap €300.000 
en niet €150.000. Is er wel meer 
vermogen, dan is het goed opletten wat 
van wie is. Vooral als een langstlevende 
echtgenoot opnieuw trouwt en overlijdt 
kan het bepalen van zijn/haar erfenis in-
gewikkeld zijn. Want wat is nou precies 
van wie? Een goede boedelbeschrijving 
na het overlijden van de eerste partner 
is eigenlijk een ‘must. Het tijdens leven 
al inzichtelijk hebben wat van wie is, 
helpt ook enorm en op onze beurt hel-
pen wij u daar dan weer graag bij.  

?

Opgepast met opzeggen
Wilt een abonnement opzeggen en 
zoekt u op het internet naar hoe dat 
moet, pas dan op. Er zijn bedrijven 
actief die misbruik maken van uw 
zoeken en aanbieden om voor een 
fl ink bedrag uw opzegging voor 
u te regelen terwijl dat gratis kan 
bij het tijdschrift of dienstverlener 
zelf. Overigens gaat dit ook op 
voor allerhande andere diensten 
zoals bezwaar maken tegen de 
WOZ-waarde of informatie van het 
Kadaster.  

Laat je niet verleiden  Loopt 
uw e-mailbox ook dagelijks vol 
met allerhande aanbiedingen en 
kansen? Laat u niet verleiden en 
zoek op de e-mail (meestal onder-
staande pagina) naar de mogelijk-
heid om de nieuwsbrief te stoppen. 
Meestal is het niet echt ingewik-
keld om dit te regelen. Laat u dus 
niet langer verleiden en zet de 
lawine aan aanbiedingen stop.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizenDe mooiste busreizenDe mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 679www.dejongintra.nl/ebbrn01 8-daagse busreis
De betoverende Harz

vanaf p.p.

€ 479www.dejongintra.nl/ebclx016-daagse busreis
Groothertogdom Luxemburg

vanaf p.p.

€ 599www.dejongintra.nl/ebbee028-daagse busreis
Rügen, eiland aan de Oostzeekust

vanaf p.p.

€ 76910-daagse busreis
Italiaanse Bloemenrivièra

vanaf p.p.

€ 399 www.dejongintra.nl/eblof046-daagse busreis
Moezel en Rijn

www.dejongintra.nl/ebala01www.dejongintra.nl/ebala01

De 3 zekerheden bij het boeken van uw vakantie
✔ Zekerheid over uw betaling    ✔ Gratis omboekservice    ✔ Zekerheid tijdens uw reis

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

MMeeeerr ddaann 6655 rreellaaxx-- eenn ssttaa--oopp ffaauutteeuuiillss iinn vvaassttee ccoolllleeccttiiee!!

NIET ZOMAAR EEN ACTIE!
OOK IN 2022 NOG DEZE PRIJZEN, 
ZOLANG ONZE VOORRAAD STREKT!

Rustige tuinderij waarop ook ouderen 
de ruimte hebben om plantjes te kopen.

MOEDERDAG
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Die vliegtuigen vlogen richting Delft-
Den Haag. Kort daarop vernamen 
we dat de Duitsers ons land waren 
binnengevallen. Een opgestegen Fok-
ker jachtvliegtuigje werd, kansloos, 
door de snelle Duitse jagers boven 
de Hollandsche IJssel neergeschoten. 
De oorlogsdagen daarna zagen we de 
molen aan het Oostplein in Rotterdam 
branden, maar die brand kon gelukkig 
geblust worden. Ook het Havenzie-
kenhuis stond in brand. 

Scherpschutters
De Duitsers waren eveneens in 

Rotterdam-Zuid geland en wilden 
de Maas oversteken met bootjes en 
natuurlijk ook via de Maasbrug. Dat 
heeft menig Duitser het leven gekost, 
want onze mariniers waren uitste-
kende scherpschutters.

Duikbommenwerpers
Op 14 mei zagen we, vanaf de 
spoorlijn voor ons huis, hoe duikbom-
menwerpers begonnen bommen op 
Rotterdam te gooien, waardoor er 
grote branden uitbraken. Kort daarop 
begonnen mensen de stad uit te stro-
men. Die zochten een toevluchtsoord in schuren en stallen van tuinders 

en boeren aan de ’s-Gravenweg, net 
buiten Rotterdam. Ze waren rijkelijk 
voorzien van voedsel en lekker-
nijen. Die hadden ze waarschijnlijk 
verkregen uit door bommen getroffen 
winkels, dachten we.

Vluchtelingen
Ook onze schuren zaten vol met 
vluchtelingen; meest Rotterdammers 
uit de omgeving van het Zwaanshals. 
Na een nachtje bij ons doorgebracht te 
hebben, vertrokken ze weer huis-
waarts, om te zien wat er van hun huis 

en haard was overgebleven. Met som-
migen hebben we later nog contact 
gehad. Hun huis aan de Rubroekstraat 
was gespaard gebleven.

Slechte communicatie
Later bleek dat het bombardement op 
Rotterdam niet nodig was geweest. 
Kort daarvoor was al besloten te capi-
tuleren, maar door slechte communi-
catie werd dit te laat bekend en waren 
de bommenwerpers al onderweg.

Blussen
In het boekje ‘7 dagen Rotterdam’ 

van Ds. van Veldhuizen (predikant 
te Kralingen in 1940) is te lezen hoe 
de brandweer van Rotterdam met de 
prachtige Ahrens-Fox brandweerauto’s 
dag en nacht bezig was met blussen en 
mensen redden. De Ahrens-Fox is nu 
een museumstuk.

Zo begon bij ons de oorlog.

Joop van der Kraan
(geboren 09-07-1929)
j.kraan8@upcmail.nl

Het begin van de oorlog
We woonden, gescheiden door een spoorwetering, op een tuin-
derij naast de spoorlijn Rotterdam naar Gouda. Op 10 mei 1940 
werden we wakker van motorengeronk door laag overvliegende 
vliegtuigen. Uit bed gekomen zagen we Duitse vliegtuigen, vol 
met soldaten voor de open deuren gewapend met handwapens. 
Zo nu en dan hoorden we ook een schot.

Het bombardement op Rotterdam

Soms moet je goed langs de schreeu-
werige uithangborden heen kijken 
om de oude benamingen te kunnen 
ontdekken. Na het bombardement 
van het centrum in 1940, kregen de 
overgebleven panden nog eens flink 
te lijden onder de grillen en grollen 

van de jaren zeventig en tachtig. Maar 
soms gebeurt het dat er bij een reno-
vatie panelen worden weggehaald en 
komt er weer een parel van een oude 
gevel tevoorschijn!
Die ‘Vergeten Zaken’ zijn niet alleen 
mooi om naar te kijken, ze vertellen 

ons ook hoe de sociale cohesie in 
de stad en de wijken was. Vang het 
tijdsbeeld. Op elke hoek van de straat 
zat wel een winkel. Winkels die we 
nu ‘speciaalzaken’ noemen, waren 
toen heel gewoon; de groenteboer, 
de kruidenier, de kaaswinkel. Op 
de wandelroute van Vergeten Zaken 
neemt Jacques je mee in de geschiede-
nis van ondernemend Rotterdam en 
vertelt over hoe het bombardement de 
vele winkels van de Hoogstraat heeft 
verwoest. Hoe Chinatown is ontstaan. 
En over het herstel van oorspronke-
lijke gevels.

U stapt even terug in de tijd én maakt 
kennis met de ondernemers die er 
nu zitten. Wedden dat je daarna ook 
de stad afspeurt naar herinneringen 
aan vroeger? Herontdek je stad, 
herontdek het erfgoed van Rotter-
dam. U kunt de route lopen op 7 mei 
van 14.00 tot 16.00 uur lopen via: 
https://fareharbor.com/embeds/book/
insiderotterdam/items/376945/?full-
items=yes&flow=383346 

Vergeten Zaken
Vergeten Zaken zet oude winkelpan-
den, gevels, ornamenten, belettering 

en de verhalen daarachter weer op de 
kaart. Online en met een wandelroute. 
We gaan op zoek naar de verhalen die 
bij de winkel, zaak of bedrijf horen. 
Zo brengen we in beeld welke verge-
ten zaken er waren in Rotterdam. Hoe 
de sociale cohesie was in vervlogen 
tijden. We duiken in de archieven en 
praten met oud-winkeliers, nabe-
staanden of wie maar iets weet van de 
ondernemer. En met eventuele nieuwe 
ondernemers natuurlijk!
Zo leggen we een link tussen verleden 
en heden, ook voor jongere genera-
ties. Want dit erfgoed van vergeten 

zaken verdient een plek in de stad. En 
geschiedenis is gewoon leuk, wie wil 
er nou niet een goed verhaal verder 
vertellen?!
Het team bestaat uit vrijwillige en-
thousiastelingen. Geen historici, maar 
wel geïnteresseerd in het verleden, 
heden en de toekomst van de stad 
Rotterdam. Want zoals Helmut Kohl 
(oud-Duits politicus, historicus en 
bondskanselier) al zei: “Als je het 
verleden niet kent, kun je het heden 
niet begrijpen en de toekomst niet 
vormgeven.”

Ontdekkingsreis langs ‘Vergeten Zaken’
Hoe zagen de Rotterdamse winkels er in de vorige eeuw uit? 
Hoe lieten ondernemers of organisaties in het pre-internet 
tijdperk zien wat ze deden? Hoe wist je waar de apotheek zat? 
Wat betekenen die letters op dat pand eigenlijk waar je elke dag 
langs fietst? Ga met gids Jacques mee op zoek naar de verbor-
gen schatten achter de gevels van onze stad. Hij laat u aan de 
hand van beletteringen, ornamenten en gevelversieringen zien 
welk verhaal er schuil gaat achter de ondernemer van toen. 

Het Maasstation na het bombardement
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Rotterdam vanuit de 
wolken

Nog steeds verkrijgbaar, 
want inmiddels al toe aan 
de derde druk: Rotterdam 
vanuit de wolken. Een schitterend naslagwerk met lucht-
foto’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!

Wat zeggie!?

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

Nach Holland
Gerard Groeneveld, schrijver van ‘Rot-
terdam 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

Rijnmond vanuit de 
wolken

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

De Oud-Rotterdam-
mer Koffiemok
Helemaal nieuw! De 
enige echte ‘De Oud-
Rotterdammer Koffiemok’ voor een lekker bak-
kie pleur. Een uniek cadeau of gewoon lekker voor jezelf.

Thee of koffie op z’n Rotter-
dams
(onderzetters)

Nieuw in ons assortiment: een set van 
zes geinige onderzetters voor thee 
of koffie met grappige Rotterdamse 
teksten, iconische plaatjes van de 
Maasstad én logo’s van De Oud-
Rotterdammer. Die mogen bij u thuis natuurlijk ook 
niet ontbreken. De onderzetters zijn alleen per set te bestellen.

   
Het Rotterdams ABC

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

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

De Rotter-
damse Hand 
in Handdoek

Hij is weer 
leverbaar: de 
enige echte Rotter-
damse 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!

€ 39,95
€ 17,95

€ 29,95

€ 39,95

  

€ 14,95

€ 7,50 € 8,95 € 8,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Wat zeggie !?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     17,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     24,95
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Rotterdam vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,50
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,95
Nach Holland .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 29,95
Wandbord Een echte Rotterdammert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95

Ja, ik bestel:

Dinsdag 3 mei 2022

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

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

€ 14,25

€ 24,25

Prijs per stuk:

De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus 
onderzetters:
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1956 en 1989 zijn praktijk had 
aan de Noordsingel 110.

Al zijn werkzame jaren heb ik hem 
als mijn huisarts gehad, ook toen ik 
als volwassene naar verschillende 
andere wijken was verhuisd. Als we 
het over huisartsen hebben, dan was 
dat een huisarts in hart en nieren. 
Behalve zeer deskundig – hij ontdekte 
zelfs een aandoening bij mij die de 
specialist niet had kunnen vinden – 
was hij ongelooflijk sociaal. Al zat de 
wachtkamer bomvol, hij nam altijd de 
tijd voor een gezellig praatje, nadat het 
medisch gedeelte was afgewikkeld. 
Ik zie hem nog voor me: keurig in het 
pak (nooit met een doktersjas), zijn 
kleine handen gevouwen, stoel achter-
uit getrokken waarna de mij bekende 
woorden klonken: “Vertel es, hoe gaat 
het met je, wat ben je momenteel aan 
het doen.” 

Pretlichtjes
Nou, dan ging ik los, want ik had 
altijd wel wat te melden en ook vaak 
leuke dingen. Dan kreeg hij pretlicht-
jes in zijn ogen en moest lachen. Vaak 
zei ik tegen hem dat ik me schaamde 
dat ik hem van zijn kostbare tijd aan 

het beroven was, maar dat scheen hem 
niet te deren.

Operatie
Nog een voorbeeld van zijn sociale 
gedrag. Jaren later, ik was inmiddels 
getrouwd en uit het Oude Noorden 
vertrokken, moest ik een operatie 
ondergaan en wie stond er een dag 
na de operatie bij mijn bed? Twee 
keer raden: dokter Wolters! Gewoon, 
omdat hij wilde weten hoe het met 
me was. Nou ja gewoon, daar hoef je 
tegenwoordig niet meer op te rekenen, 
dat je huisarts zoiets doet. Tegenwoor-
dig ben je in de meeste gevallen maar 
een nummertje, zoals ik een paar jaar 
geleden zelf heb meegemaakt toen ik 
een spoedoperatie moest ondergaan. 
Weken na de operatie had ik zelfs 
geen teken van belangstelling van de 
huisarts gehad.

Zondag
Hij was ook zeven dagen van de week 
bereikbaar. Ik ben zelfs een keer op 
een zondag bij hem geweest. Achteraf 
snap ik niet hoe die man dit alles heeft 
kunnen doen, met zo’n enorme prak-
tijk en ook nog een groot gezin. Zijn 
vrouw hielp trouwens ook hard mee 

om de praktijk draaiende te houden.

Pensioen
Ik vond het vreselijk toen hij in 1989 
met pensioen ging. Ook heel apart 
was, dat hij zo nu en dan mijn ouders, 
die nog in de Erasmusstraat woonden, 
met een bezoekje vereerde en dan 
belde mijn moeder me om even een 
babbeltje te kunnen maken met hem. 
Hij kwam zelfs naar de crematie-
bijeenkomst van mijn vader in 1998.

Ravijn
Eén jaar later (1999) kwam het afschu-
welijke bericht dat hij in Frankrijk was 
overleden. Hij werd 74 jaar. Wat ik 
ervan heb begrepen, was dat hij tijdens 
het maken van foto’s in een ravijn was 
gevallen. Of hij ooit is gevonden, weet 
ik jammer genoeg niet. Mijn moeder 
en ik hebben erom gehuild.

Condoleren
Begin 2000 overleed onverwacht mijn 
lieve moeder en tot mijn grote verba-
zing en verbijstering stond mevrouw 
Wolters voor mijn neus om me te 
condoleren tijdens de uitvaartplechtig-
heid. Ik zei haar dat ik dit zo bijzonder 
vond, temeer daar ze onlangs haar 

lieve man had verloren en zelf zo’n 
verdriet had. Ze ‘moest’ dit doen, zei 
ze, omdat ze wist dat onze familie 
hoog in het vaandel stond bij haar 
man. Dit waren haar letterlijke woor-
den. We hebben in elkaars armen staan 
huilen. Haar komst was tijdens deze 
zwarte dag een cadeau voor mij en zal 
ik nooit vergeten. Misschien klinkt het 
gek, maar ik denk nog ongelooflijk 
veel aan hem en iedereen die ik ken, 
kent ook mijn herinneringen aan deze 
kleine/grote man. Klein van formaat, 
maar groot(s) van karakter. De wereld 
heeft in hem een prachtig mens 
verloren.

Fotograaf
Misschien leuk om te weten. Dokter 
Wolters was een verdienstelijk foto-
graaf en heeft talloze foto’s van het 
Oude Noorden gemaakt. Ze hingen 
tevens in zijn wachtkamer en zijn 
eveneens op internet te vinden.

Wie heeft er ook herinneringen aan 
deze huisarts?

Yvonne van der Voorde
yvdv@hotmail.com

Ode aan huisarts in het Oude Noorden
Ik ben geboren en getogen in het Oude Noorden en heb mijn jeugd doorgebracht in de Erasmus-
straat. In een vorig artikeltje, genaamd ‘Erasmusstraat Eldorado voor de jeugd’, heb ik daar al over 
geschreven. Tsja, en als je daar woonde, had je meestal als huisarts dokter Wolters die tussen 

  

‘Noodwoning, Veenweg, 1949’ luidt 
het eenvoudige bijschrift naast dit 
documentaire zwart-wit beeld. Ont-
hutsend en tegelijk ook teder. Zoals 
de moeder trots haar dochtertje van 
zo’n drie jaar heeft opgetild. Vast na 
aanwijzingen van de fotograaf. Je zal 
toch maar zo wonen! Met de vader, 
enne, de hond, die rustig vooraan in 
het gras ligt. Wij zien ook twee flessen 
melk staan. Die moet haast wel vers 
zijn. Kijk naar de zelf ontworpen 
vitrages. Lief! Het grasachtige terrein 
is nogal een rommeltje. Maar dat deert 
niemand. Het piepkleine huis staat 
apart, niet in een rijtje. Dat kunnen wij 
wel aannemen. Was de woningnood ná 
de oorlog werkelijk zo groot? Jazeker. 
Wat opvalt zijn de haveloze raam-
sponningen die ver open staan. Het is 
zomer. Wanneer wij het figuur van de 
vrouw in ogenschouw nemen, zou er 
sprake kunnen zijn van een broertje 
of zusje op komst? Maar dat is slechts 
een licht vermoeden. Waar ligt de 
Veenweg? Een goede vraag. Het is 
een zijweg van de Terbregseweg in 
het nog immer schemerige gebied ten 
noorden van de ‘snelweg’ (max. 70 

km) Bosdreef..
Een nog belangrijker vraag van de 
rubrieklezers luidt: ‘Hoe komt Joris 
aan deze prachtfoto?’ De oplossing 
is nogal simpel. Joop de Jong (1953), 

specialist op 010-fotogebied, schonk 
mij zijn gloednieuwe fraaie fotoboek 
met de titel: ‘Fotografie Gemeen-
tewerken Rotterdam’ Ondertitel: 
1945-1965. De Dienst had indertijd 

een eigen fotograaf in vaste dienst, 
die dagelijks op pad ging om allerlei 
zaken in onze stad op foto vast te 
leggen. Onderwerpen? De wederop-
bouw, bijeenkomsten, kinderopvang, 

recreatie, straatbeelden en alle soorten 
werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld 
‘koeien opensnijden’ in het openbaar 
slachthuis. Precies, foto’s die door-
gaans door niemand gemaakt worden. 

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

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

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

Noodwoning
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Muzikale herdenking bombardement in De Doelen
  Met een kamermuziekconcert herdenkt het Rotterdams Philharmonisch Orkest het bombardement van Rot-
terdam op 14 mei 1940. 82 jaar later begint op 14 mei om 13.27 uur de kamermuziek. Dit is het tijdstip waarop 
het bombardement destijds begon. 80.000 mensen raakten dakloos. De concerten op 13 mei (20.15u) en 15 mei 
(14.15u) zijn opgedragen aan allen die ooit in oorlog huis en haard verloren. Hun pijn en hun moed om opnieuw te 
beginnen klinkt in het werk van Mahler, Roustom en Ben-Haim.

Nostalgische dagtochten 2022
  Dit seizoen organiseert v/h de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) weer de traditionele nostalgische 
dagtochten, nu vanaf Woudestein in Rotterdam (eindpunt lijn 7). De negen dagtochten zijn gepland op de woens-
dagen 6, 13, 20, 27 juli en 3, 10, 17, 24, 31 augustus. Het programma beslaat een rondrit door Rotterdam met 
een Düwag-tram uit 1965 van onze collega-museumorganisatie RoMeO. Vanaf Carnisselande rijdt een muse-
umbus van de RTM via de Hoekse Waard en Goeree-Overfl akkee naar het RTM-museum in Ouddorp. Onderweg 
wordt gestopt bij het voormalige RTM-tramstation in Nieuwe-Tonge voor een kop koffi e met een appelpunt. In 
het RTM-museum wordt een lunch verstrekt. Vanaf het RTM-museum is er een rit met de RTM-stoomtram naar 
West Répart. Aansluitend vanaf Middelplaat-haven een rondvaart over het Grevelingenmeer met het historische 
(1959) veerschip MS Grevelingen. De retourrit vanaf Middelplaat-haven naar het RTM-museum vindt plaats met 
een RTM-dieseltram. Kortom een gevarieerd programma! Meer informatie: http://www.rtm-ouddorp.nl/. Vertrek 
Rotterdam Woudestein: 09:15 uur; terugkomst Woudestein plm. 18:30 uur. Kosten alles inclusief: € 65,00 per 
persoon. Reserveren:  https://rtm-ouddorp.nl/kaartjes/..

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 Wan-
rooy. Op 2 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 verzor-
gen 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).

 Zondag 8 mei

Gedichten, verhalen en muziek over Moeder
  Op 8 mei is het Moederdag, daarom is Moeder het thema van de tweede Zondagmiddagsoos in De 
Banier, Banierstraat 1 in Rotterdam-Noord. Van 14.00 tot 16.00 uur worden moeders van alle kan-
ten belicht met mooie muziek, verhalen en gedichten. De middag wordt afgesloten met een lekkere 
kom soep. Dochters en zonen, moeders en vaders, iedereen is van harte welkom. En neem een 
foto van je moeder mee! De entree is 2 euro (incl. koffi e, thee en soep). De Zondagmiddagsoos 
maakt deel uit van het project Podium Ouwe Rotten, een initiatief van de Theaterwerkplaats voor 
Ouwe Rotten, Kunst4All en SOL Samen Ondernemend Leren. Informatie: https://podiumouwerot-
ten.nl

    Zondag 8 mei

Lunch en borrel op Moederdag op Leefgoed De Olifant
  Moederdag, we kunnen het weer samen vieren en dat kan heel feestelijk bij Leefgoed de Olifant, 
Restaurant de Dames. Speciaal voor de liefste moeder is er een lunch van 12.30 uur tot 15.00 uur 
in De Kas voor € 42.50 p.p. met een mooi glas bubbels voor alle moeders. Kinderen tot 12 jaar € 
22.50 p.p. Borrelen op Moederdag kan ook, hopelijk met mooi weer op het terras, van 16.00 tot 
18.00 uur met bijvoorbeeld een mooie cocktail of Gin Tonic van diverse smaken en lekkere bites, 
vanaf € 22.50 p.p. Wanneer u liever moeder wilt verrassen met een diner, is er vanaf 18.00 uur een 
speciaal 4- of 5-gangen menu vanaf € 42.50 p.p. Kijk op www.leefgoed.nl voor meer informatie.

    Vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 mei

Herdenkingsconcerten inclusief kamermuziek
  De herdenkingsconcerten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest zijn op 13, 14 en 15 mei in 
de Doelen in Rotterdam. Voor meer informatie en het bestellen van tickets: www.rpho.nl/herden-
kingsconcert (Zie ook elders op deze pagina’s.)
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Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?
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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
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In 1957 werd Cees Bruijs als 
12-jarige, lid van Feyenoord. 
Hij haalde zijn inschrijvings-
papieren 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 Ger-
rit die op de Mijnsherenlaan woonde”.
Cees heeft tot zijn 17de in alle selec-
tieteams 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 pot-
jes 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 

Zeist zelfs een keer Nederlands kam-
pioen van de reserveteams”.
Cees was de oudste van vier ‘Bruij-
sen’. 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 voet-
ballende zonen kijken en had de fi jne 
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 Bloem-
hof 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 

‘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 opge-
daan in zijn zeer roerige oorlogsjaren. 
De term is niet terecht omdat hij 
slechts 48 jaar is geworden. De verha-
len 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. Geluk-
kig 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 aan-
komen 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. Te-
gen 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.

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  

 De laatste vijand nam hem te pakken   
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 Cees, Joke en Nancy tijdens de boekpresentatie bij Boekhandel Snoek.   
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 De laatste vijand, het boek van Cees Bruijs 
Het boek, ISBN 978-94-6403-143-0   

De OudDe Oud
Nog even en dan is het zover: 
de 103e Nijmeegse Vier-
daagse! Van 16 tot en met 19 
juli . Al jaren een groot feest, 
zo niet het grootste feest: de 
Internationale Vierdaagse Af-
standsmarsen 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 topwandelaar-
sters was mevrouw van der Kleij uit 
Rotterdam. Ze was niet meer piepjong 
en laten we zeggen ‘stevig van pos-
tuur’. 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 Rotter-
damse Vierdaagse detachement. Een 
hiervan is onder leiding van inspecteur 
Leendert Fonkert. Op deze foto uit 

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 detache-
ment. 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 Her-
mandad, 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 korpslei-
ding liep niet warm. Sterker nog, Aad 
moest ophouden met z’n gezeur, wilde 
hij nog een succesvolle carrière bij de 
politie hebben.

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 dienst-
tijd en aangepaste dienstkleding. Wij 
waren de eersten met de later officieel 
ingevoerde politie cap en mouwem-
blemen. 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 meegekre-
gen 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 ont-
moeten 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

Rotterdamse politie dol op Vierdaagse
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Commissaris Jan Blaauw tijdens de intocht van de Vierdaagse in 1977
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Hulp nodig?

Bekijk de advertentie 
in de krant

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 Oud-
Rotterdammer maken wij 
samen! Lezers en redactie en al die 
schrijvers die hun herinneringen aan 

het papier toevertrouwen.

Dank
Hoezeer u met zijn allen De Oud-
Rotterdammer waardeert is de afgelo-
pen 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 daar-
voor!!!

Daarmee is de eerste slag gewonnen, 
maar nog niet de oorlog. We zullen 
nog wel een poosje moeten doorvech-
ten, 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.

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

Waarom stroopsoldaatjes? Ach, ver-
moedelijk vooral ingegeven door de 
oorlogstaal die sommige regerings-
leiders 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 

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.

Hoe?
Daar kunt u bij helpen.
Hoe? Door massaal deze stroopsol-
daatjes 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 ge-
val gezonder dan het corona-
virus en het is een ludieke en 
vooral smakelijke manier om 
De Oud-Rotterdammer weer 
een stapje verder te helpen in 
onze overlevingsstrijd.

U kunt de stroopsoldaatjes 

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) of via ‘t Winkeltje op onze 
website www.deoudrotterdammer.nl.

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

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-Rotter-
dammer 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!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nou ja, op mijn schoolexamen na dan. 
Met de hakken over de sloot, meer 
was het niet. Ik kan u de cijfers nog 
laten zien of nee, toch maar beter van 
niet. Je kunt jezelf ook teveel omlaag 
halen. Alleen voor rekenen, taal en 
lichamelijke oefening had ik een 
ruime voldoende; de rest vergeten we 
maar gauw. Ik dacht dat ik er na mijn 
schooltijd voorgoed vanaf was. Maar 
dat was een misrekening, ook voor dat 
roze papiertje was een examen nodig. 
Zowel schriftelijk als praktijk. En ik 
wilde het rijbewijs heel graag halen. 
Dus mijn verdriet was groot, toen het 
de eerste keer niet lukte. Was dubbele 
pech die keer. Niet alleen had mijn 
rijschoolhouder net voor het examen 
mijn vertrouwde Opel Record met 
stuurversnelling ingeruild voor een 
Kadett met een pook, wat behoorlijk 
wennen was en een handicap voor dat 
examen, maar stond er ook nog eens 
een ongeduldige automobilist achter 
mij te toeteren, terwijl het licht van 
rood naar groen sprong. Dus gaf ik 
fl ink gas en greep de examinator in.
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Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

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

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

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

- Budget 
   uitvaart € 1495,-

Uitvaart compleet  € 4150,-

- Basis 
   uitvaart

v.a € 3250,-

010 418 23 33  |  www.hess.nl
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Ja joh! Ken je deze krant ook 
gewoon thuis krijgen?

Ja, dat ken!!!! neem een 
abonnement en ontvang 26 
kranten voor € 59,95 per jaar.
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Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzame-
ling 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 tus-
sen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Zij zijn 
gewoon geopend. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of 
kijk op www.mpo.nl.

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

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

Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    6, 13, 20 en 27 juli, 3, 10, 17, 24 en 31 augustus

RTM-combitochten
  Nostalgische dagtocht: Rotterdam Woudestein, rondrit Rotterdam, Carnisselande – Nieuwe-
Tonge – RTM Ouddorp v.v. (elektrische tramrit, busrit, stoomtramrit en rondvaart met historisch 
materieel). Reserveren via https://rtm-ouddorp.nl/kaartjes/.

    Vanaf zondag 18 september

Zondagochtendconcerten in World 
Forum Den Haag en De Doelen Rot-
terdam
  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).

    Elke woensdag

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

    Elke donderdag

Goud, zilver en militaria
  Die oude sieraden in de la, zijn die nog wat waard? Een open inloopdag. Voor een gratis en vrij-
blijvende 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. 

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJs-
selstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke don-
derdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst 
en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder 
afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij MPO, Energieweg 
7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar 
te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 
030-6063944.   
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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                                      
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

cbr                                      

In 1957 werd Cees Bruijs als 
12-jarige, lid van Feyenoord. 
Hij haalde zijn inschrijvings-
papieren 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 Ger-
rit die op de Mijnsherenlaan woonde”.
Cees heeft tot zijn 17de in alle selec-
tieteams 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 pot-
jes 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 

Zeist zelfs een keer Nederlands kam-
pioen van de reserveteams”.
Cees was de oudste van vier ‘Bruij-
sen’. 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 voet-
ballende zonen kijken en had de fi jne 
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 Bloem-
hof 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 

‘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 opge-
daan in zijn zeer roerige oorlogsjaren. 
De term is niet terecht omdat hij 
slechts 48 jaar is geworden. De verha-
len 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. Geluk-
kig 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 aan-
komen 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. Te-
gen 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.

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  

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

De OudDe Oud
Nog even en dan is het zover: 
de 103e Nijmeegse Vier-
daagse! Van 16 tot en met 19 
juli . Al jaren een groot feest, 
zo niet het grootste feest: de 
Internationale Vierdaagse Af-
standsmarsen 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 topwandelaar-
sters was mevrouw van der Kleij uit 
Rotterdam. Ze was niet meer piepjong 
en laten we zeggen ‘stevig van pos-
tuur’. 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 Rotter-
damse Vierdaagse detachement. Een 
hiervan is onder leiding van inspecteur 
Leendert Fonkert. Op deze foto uit 

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 detache-
ment. 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 Her-
mandad, 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 korpslei-
ding liep niet warm. Sterker nog, Aad 
moest ophouden met z’n gezeur, wilde 
hij nog een succesvolle carrière bij de 
politie hebben.

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 dienst-
tijd en aangepaste dienstkleding. Wij 
waren de eersten met de later officieel 
ingevoerde politie cap en mouwem-
blemen. 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 meegekre-
gen 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 ont-
moeten 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

Rotterdamse politie dol op Vierdaagse
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Commissaris Jan Blaauw tijdens de intocht van de Vierdaagse in 1977
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RIJNMOND 
HELPT
Hulp nodig?

Bekijk de advertentie 
in de krant

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 Oud-
Rotterdammer maken wij 
samen! Lezers en redactie en al die 
schrijvers die hun herinneringen aan 

het papier toevertrouwen.

Dank
Hoezeer u met zijn allen De Oud-
Rotterdammer waardeert is de afgelo-
pen 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 daar-
voor!!!

Daarmee is de eerste slag gewonnen, 
maar nog niet de oorlog. We zullen 
nog wel een poosje moeten doorvech-
ten, 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.

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

Waarom stroopsoldaatjes? Ach, ver-
moedelijk vooral ingegeven door de 
oorlogstaal die sommige regerings-
leiders 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 

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.

Hoe?
Daar kunt u bij helpen.
Hoe? Door massaal deze stroopsol-
daatjes 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 ge-
val gezonder dan het corona-
virus en het is een ludieke en 
vooral smakelijke manier om 
De Oud-Rotterdammer weer 
een stapje verder te helpen in 
onze overlevingsstrijd.

U kunt de stroopsoldaatjes 

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) of via ‘t Winkeltje op onze 
website www.deoudrotterdammer.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nou ja, op mijn schoolexamen na dan. 
Met de hakken over de sloot, meer 
was het niet. Ik kan u de cijfers nog 
laten zien of nee, toch maar beter van 
niet. Je kunt jezelf ook teveel omlaag 
halen. Alleen voor rekenen, taal en 
lichamelijke oefening had ik een 
ruime voldoende; de rest vergeten we 
maar gauw. Ik dacht dat ik er na mijn 
schooltijd voorgoed vanaf was. Maar 
dat was een misrekening, ook voor dat 
roze papiertje was een examen nodig. 
Zowel schriftelijk als praktijk. En ik 
wilde het rijbewijs heel graag halen. 
Dus mijn verdriet was groot, toen het 
de eerste keer niet lukte. Was dubbele 
pech die keer. Niet alleen had mijn 
rijschoolhouder net voor het examen 
mijn vertrouwde Opel Record met 
stuurversnelling ingeruild voor een 
Kadett met een pook, wat behoorlijk 
wennen was en een handicap voor dat 
examen, maar stond er ook nog eens 
een ongeduldige automobilist achter 
mij te toeteren, terwijl het licht van 
rood naar groen sprong. Dus gaf ik 
fl ink gas en greep de examinator in.
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Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

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

          24 uur per dag bereikbaar

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

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

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

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

RIKKOERT.NL

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

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

WIJ ZIJN BETROKKEN EN TOEGEWIJD 

Trots op onze historie en uitvaartkeurmerk. 
Wij nemen ons vak serieus. Zijn gediplomeerd en gecertificeerd.
Bij ons geen onaangename verrassingen of gedoe.
Wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen.

Meer weten over onze uitvaartprofessionals?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons op.

cvu.nl/welkom 
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7 
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl 

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7 
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl 

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7 
info@tavauitvaartbegeleiding.nl
www.tavauitvaartbegeleiding.nl 

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

(dag en nacht)

Download de 
gratis brochure

“De symptomen van 
Parkinson” 

www.parkinsonfonds.nl

Gebruikt u 
bloedverdunners? 

Vraag dan de gratis  
Antistollingspas aan.

VRAAG
GRATIS
AAN

www.antistollingspas.nl
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In de oorlogswinter konden wij via 
meneer Brinkhuis gaan eten in een 
christelijke school waar wij in de 
oorlog waren ondergebracht, omdat de 
Oranjeschool was bezet door de Duit-
sers. Meneer Brinkhuis was de bo-
venmeester van de Oranjeschool. Hij 
was een indrukwekkende man, waar je 
als kind enorm veel respect voor had. 
In een donker kostuum en altijd een 
hoed, op gepoetste schoenen, keurig 
kostuum. Meneer Brinkhuis straalde 

gezag uit en wilskracht. Wij leerlingen 
keken enorm respectvol tegen hem 
op. Tijdens de Bijbelse les stampte hij 
de tekst (eer je vader en je moeder) 
erin. Met een enorme bewondering 
keek ik op tegen deze bijzondere, van 
oorsprong Zeeuwse, man.

Angstige nacht
Op een nacht lichtten de Duitsers 
onze meester van zijn bed, omdat 
hij in de geschiedenisboeken had 

geschreven; ‘Mei 1940, de Duitsers 
vallen Nederland binnen.’ Hij moest 
een nacht blijven om zijn verhaal uit 
te leggen. Wat vreselijk was voor onze 
meneer Brinkhuis. Biddend bracht hij 
deze angstige nacht door. Hij werd 
na een dag, opgelucht, vrijgelaten en 
vertelde zijn verhaal in iedere klas 
trots zonder poes pas. Waarschijnlijk 
had een jongen het thuis verteld aan de 
verkeerde vader.

Melkbussen met voedsel
Meneer Brinkhuis deed ook huisbe-

zoeken. Zo kwam hij thuis bij mijn 
moeder en zei, “U kunt uw dochter 
van vijf jaar bij mij naar school sturen. 
Zij krijgt eten, net als uw andere 
kinderen die bij mij op school zitten. 
Ik heb een afspraak gemaakt met de 
Duitse offi cier. Hij laat iedere dag in 
grote melkbussen eten brengen naar 
school, zo lang de oorlog duurt. De 
offi cier heeft het beloofd.”

Ik kreeg een bord mee en stond in een 
heel lange rij, Daarna aan tafel bid-
den en uiteraard werden alle bordjes 

schoon leeggegeten.
Dankbaar denk ik ieder jaar in de 
maand mei nog even terug aan mijn 
bovenmeester, meneer Brinkhuis. 
Door het eten waarvoor hij heeft 
gezorgd. Ik ben 83 jaar geworden. 
Dank u wel.

Een dankbare mevrouw D.M. Ruseler 
de Bruin
Telefoon thuis 010 8440031
Telefoon 06 24621013  

 Waar een klein man groot in is   
Mag ik mij even voorstellen, mevrouw D.M. Ruseler de Bruin, 
leeftijd 83 jaar geboren op 1 april 1939 in Rotterdam. Mijn ver-
haal gaat over de oorlog 1940-1945 in onze stad. Als de herden-
kingen van de oorlog beginnen in mei, denk ik altijd aan mijn 
bovenmeester, meneer Brinkhuis, hoofd van de Oranjeschool op 
de Putselaan.

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

 13 september 1977: Metrolijn naar Ommoord Rotterdam, Winkelcentrum Binnenhof, gebouwd in 1976 bij de Max Planckplaats in Ommoord. Bij de bushalte 
een rode RET stadsbus van lijn 45. BIj een brand, die vermoedelijk werd aangestoken, gingen in 1982 12 van de 16 winkels verloren. Het winkelcentrum 

werd herbouwd. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester.   

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Putselaan   

 In de rij bij de gaarkeuken   
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

WAT IS ONS VAK TOCH MOOI!
Wil jij je als groepsleerkracht graag blijven 

ontwikkelen en professionaliseren? 

Dan zoeken wij jou! Kijk voor onze actuele 

vacatures in Barendrecht & Ridderkerk op:

WWW.PCPOBR.NL/WERKEN-BIJ

WAT IS ONS VAK TOCH MOOI!WAT IS ONS VAK TOCH MOOI!
Wil jij je als groepsleerkracht graag blijven 

ontwikkelen en professionaliseren? 

Dan zoeken wij jou! Kijk voor onze actuele 

vacatures in Barendrecht & Ridderkerk op:

WWW.PCPOBR.NL/ PCPO
Barendrecht & Ridderkerk

Slinge 145, 3085 ER Rotterdam, Tel. 010 - 29 301 65                 www.rcdesigninterieur.nl

In onze winkel vindt u ook een ruime keuze in gordijnen, zonwering en karpetten

Onze recent geopende winkel aan de Slinge 145 in Rotterdam was 
voorheen bekend als “Lammers & van Oossanen Woondecor”. 
RC Design Interieur zette de winkel voort en nam het personeel 
over.

U vindt bij ons alles onder een dak. Wij bieden u een groot 
assortiment in; LAMINAAT, PVC VLOEREN, VINYL, TAPIJT, VITRAGES, OVERGOR-
DIJNEN EN ROLGORDIJNEN ( ÓÓK VERDUISTEREND), 
ZONWERING, BEHANG, SCHILDERWERKEN ÉN PVC clickvloer 
verhuisbaar en 100% gegarandeerd watervast!!

NIEUW: Traprenovatie
RC Design Interieur levert laminaat overzettreden in DPL en HPL kwaliteit en 
in PVC. Zo is er voor ieder budget een oplossing te vinden.

Wist u dat wij:
• Binnen1 dag uw vloer kunnen vervangen
• Debestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
• Ookuw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
• Bijaankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
• Allelaminaat, vinyl en tapijten gratis plaatsen (m.u.v. trappen)
• Uwvloeren, gordijnen e.d. GRATIS voor u opmeten
• GORDIJNENen vitrages GRATIS maken en ophangen
• InRotterdam en omstreken GRATIS bezorgen en monteren
• Alsu slecht ter been bent kunnen wij u thuis een bezoek brengen

ofkomen halen om de winkel te bezoeken en U daarna weer
netjes thuisbrengen

• Ookraam- en deurhorren op maat maken
• Aluw behang- wit en schilderwerk kunnen verzorgen

Slinge 145, 3085 ER Rotterdam, Tel. 010 - 29 301 65                 www.rcdesigninterieur.nl

RC Design viert hun 1 jarig bestaan!

In onze winkel vindt u ook een ruime keuze in gordijnen, zonwering en karpetten

Onze recent geopende winkel aan de Slinge 145 in Rotterdam was 
voorheen bekend als “Lammers & van Oossanen Woondecor”. 
RC Design Interieur zette de winkel voort en nam het personeel 
over.

U vindt bij ons alles onder een dak. Wij bieden u een groot 
assortiment in; LAMINAAT, PVC VLOEREN, VINYL, TAPIJT, VITRAGES, OVERGOR-
DIJNEN EN ROLGORDIJNEN ( ÓÓK VERDUISTEREND), 
ZONWERING, BEHANG, SCHILDERWERKEN ÉN PVC clickvloer 
verhuisbaar en 100% gegarandeerd watervast!!

NIEUW: Traprenovatie
RC Design Interieur levert laminaat overzettreden in DPL en HPL kwaliteit en 
in PVC. Zo is er voor ieder budget een oplossing te vinden.

Wist u dat wij:
• Binnen1 dag uw vloer kunnen vervangen
• Debestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
• Ookuw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
• Bijaankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
• Allelaminaat, vinyl en tapijten gratis plaatsen (m.u.v. trappen)
• Uwvloeren, gordijnen e.d. GRATIS voor u opmeten
• GORDIJNENen vitrages GRATIS maken en ophangen
• InRotterdam en omstreken GRATIS bezorgen en monteren
• Alsu slecht ter been bent kunnen wij u thuis een bezoek brengen

ofkomen halen om de winkel te bezoeken en U daarna weer
netjes thuisbrengen

• Ookraam- en deurhorren op maat maken
• Aluw behang- wit en schilderwerk kunnen verzorgen

Welkom bij RC Design Interieur
Onze recent geopende winkel aan de Slinge 145 in Rotterdam was 
voorheen bekend als “Lammers & van Oossanen Woondecor”. 
RC Design Interieur zette de winkel voort en nam het personeel 
over.

U vindt bij ons alles onder een dak.
Wij bieden u een groot assortiment in; 

NIEUW: Traprenovatie
RC Design Interieur levert laminaat overzettreden in DPL en HPL 
kwaliteit en in PVC. Zo is er voor ieder budget een oplossing te vinden.

Wist u dat wij:
• Binnen1 dag uw vloer kunnen vervangen
• Debestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
• Ookuw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
• Bijaankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
• Allelaminaat, vinyl en tapijten gratis plaatsen (m.u.v. trappen)
• Uwvloeren, gordijnen e.d. GRATIS voor u opmeten
• GORDIJNENen vitrages GRATIS maken en ophangen
• InRotterdam en omstreken GRATIS bezorgen en monteren
• Alsu slecht ter been bent kunnen wij u thuis een bezoek brengen

ofkomen halen om de winkel te bezoeken en U daarna weer
netjes thuisbrengen

• Ookraam- en deurhorren op maat maken
• Aluw behang- wit en schilderwerk kunnen verzorgen

Zomer
actie

10%
korting

Wist u dat wij:
• Binnen 1 dag uw vloer kunnen vervangen
• De bestaande vloer eruit halen en voor u kunnen afvoeren
• Ook uw meubelen verplaatsen en weer netjes terugzetten
• Bij aankoop van nieuw, uw oude meubelen kunnen meenemen
• Alle laminaat, vinyl en tapijten gratis plaatsen (m.u.v. trappen)
• Uw vloeren, gordijnen e.d. GRATIS voor u opmeten

• In Rotterdam en omstreken GRATIS bezorgen en monteren
• Als u slecht ter been bent kunnen wij u thuis bezoek brengen
    of komen halen om de winkel te bezoeken en U daarna weer
    netjes thuis brengen

• Ook raam- en deurhorren op maat maken
• Al uw behang- wit en schilderwerken kunnen verzorgen

• LAMINAAT
• PVC VLOEREN
• VINYL
• TAPIJT
• VITRAGES 
• OVERGORDIJNEN  
• ROLGORDIJNEN ( ÓÓK VERDUISTEREND)

• ZONWERING
• BEHANG
• SCHILDERWERKEN
• PVC CLICKVLOER

VERHUISBAAR EN 100%
GEGARANDEERD WATERVAST

• GORDIJNEN en vitrages GRATIS maken en ophangen

10% VOORJAARSKORTING!!
OP HET GEHELE ASSORTIMENT 

 WIST 
U DAT.... DE OUD-ROTTERDAMMER 

ONLINE EEN GROTE DATABASE 
AAN OPROEPJES EN HERINNE-

RINGEN HEEFT STAAN?

ELKE 2 WEKEN IN DE KRANT MAAR 24/7 ONLINE TE 
PLAATSEN WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

Misschien staat er wel een oproepje tussen 
waarin u gezocht wordt of bent u zelf op 

zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s 
van uw straat, klas of school?

Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina: 
www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes

Ontdek hoe de wereld rookvrij
wordt op rookvrij.nl

De wereld wordt
rookvrij

Wen er maar aan
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De schoenmaker is haar opa. In 
hetzelfde huis wonen ook haar 
ouders, maar haar moeder ligt boven 
met tuberculose en daar mag ze niet 
naartoe, om besmetting te voorkomen. 
Dat moet traumatisch zijn geweest, 
maar dat herinnert zij zich later niet. 
Haar vader doet zijn best in deze 
moeilijke tijd om de kost te verdienen 
met het venten van tabakswaren op de 
bouwterreinen. Er wonen ook nog een 
jongere broer van haar moeder, die 
werkt bij De Gruijter in Schiedam en 
een oudoom, een broer van haar opa.

Sanatorium
Dan vindt er een tweede traumatische 
gebeurtenis plaats. Het meisje blijkt 
toch te zijn besmet, gelukkig niet aan 
de longen, maar aan de lymfeklieren. 
Zij moet onmiddellijk het huis uit om 
erger te voorkomen en wordt gebracht 
naar een sanatorium in Blaricum in het 
Gooi. En daar wordt zij achtergelaten 
en overgeleverd aan de verpleegkun-
digen.

Dat meisje was ik en het vreemde is 
dat ik er zo weinig herinneringen aan 
heb. Slechts enkele gebeurtenissen 
borrelen naar boven en één daarvan is 
het slangetje. Ik vermoed dat daarmee 
wat slijm werd opgezogen voor on-
derzoek. Het was een erg vervelende 
behandeling, maar eraan vooraf kreeg 
je een klein glaasje met een vloeistof 
te drinken en daar heb ik geen nare 
herinneringen aan.

Beukennootjes
Wel trouwens aan een zuster, niet 
zo’n aardige, bij wie ik melk moest 
drinken. Ik lustte die melk niet en 
treuzelde. Haar opmerking is wel in 
mijn geheugen gegrift: “jij drinkt niet, 
jij lebbert”. Nog iets dat naar boven 
komt is een wandeling door het bos, 
waar we met een groep kinderen beu-
kennootjes hadden geraapt en in onze 
jaszakken gestopt. Tot onze teleurstel-
ling moesten we bij terugkeer alle 
zakken legen voor de buitendeur. Eens 
was er een nieuw jongetje gekomen 
op onze zaal, enige jaren ouder, schat 

ik. Als ‘s avonds het licht uitging, dan 
waren er durfals, die lelijke woorden 
durfden te roepen in het donker. Het 
nieuwe jongetje riep plotseling : 
“schijt” en dat was voor mij wel heel 
schokkend. Ja, in die tijd...

Rode oogjes
Als het openbaar vervoer het mogelijk 
maakte in die periode van stakingen, 
dan bezocht mijn vader mij. Ik kreeg 
echter nooit een ballon, zoals enkele 
andere kinderen. Eén keer en dat moet 
in voorjaar of zomer geweest zijn, zat 
ik buiten in de zon in mijn bedje. Mijn 
vader vroeg aan de verpleegkundige 

waarom ik geen parasol had. Volgens 
haar hoefde dat niet omdat ik geen 
longtuberculose had. Mijn vader 
constateerde echter dat ik helemaal 
verbrand was en rode oogjes had van 
de zon. Hoe het is afgelopen weet ik 
niet.

Tantes
Dan, na 11 maanden, werd dat meisje, 
inmiddels vier jaar, plotseling weer 
naar huis gebracht. Voor een deel van 
de reis ging dat met paard en wagen. 
Inmiddels was haar opa overleden 
en later, in het voorjaar van 1944 
overleed ook haar moeder, werd haar 

vader in het najaar weggevoerd met de 
razzia’s, maar werd zij tot en met de 
hongerwinter en de bevrijding liefde-
vol verzorgd door haar tantes. Daarna 
nam haar vader de verdere verzorging 
en opvoeding alleen op zich tot aan 
haar trouwdag in 1961. Om altijd thuis 
te kunnen zijn had hij een tabakswin-
keltje geopend in de kamer waar de 
schoenmakerswerkplaats was geweest. 
Er is veel gebeurd in haar jonge 
leven, maar gelukkig is zij er redelijk 
gesterkt en stabiel uitgekomen.

Corrie Gelderman-van der Gaag
hancogel@kpnplanet.nl

Tuberculose tijdens Tweede Wereldoorlog
Het is het begin van de veertiger jaren van de vorige eeuw. In 
de Roodenburgstraat in Overschie staat een huis. Daar is in de 
voorkamer een schoenmakerswerkplaats ingericht. Een klein 
meisje van circa drie jaar scharrelt daar rond. Later zal zij zich 
de twee machines met de ronddraaiende schijven en borstels 
herinneren en op de grond de bak met water, waarin stukken 
leer liggen te weken. Ze mag er ook met een grote vijl aan de 
rand van de houten werkbank vijlen. 

Corrie tijdens de tuberculose-periode.

Maar ik ben niet in deze stad geboren. 
Maar zoals velen anderen, die deze 
stad mede hebben groot gemaakt, ben 
ik een aangewaaide Rotterdammer. 
Weliswaar ben ik wel in deze stad op-
gegroeid, maar mijn wieg, of wat daar 
toen voor doorging, stond in 1927 in 
Zeeland. Dus voldoe ik maar voor de 
helft om voor de titel in aanmerking 
te komen. Ik ben namelijk een oudste 
zoon van geluk zoekende ouders. Mijn 
ouders zijn in economische slechte 
tijden naar de grote stad gevlucht. Die 
sprong in het onbekende had uiteraard 
de bedoeling om het kinderrijke gezin 
betere toekomst mogelijkheden te 
bieden. Gelukkig is dat ten volle ge-
lukt. Dus vanaf de crisis jaren 30 zijn 
de laatste 90 jaar de geschiedenis van 
Rotterdam ook mijn verleden. Want in 
Rotterdam aangekomen was het kin-
derleven voor mijn beleving de stad 
in vergelijking waar ik vandaan kwam 
een grote ontdekkingstocht. Ik ging 
hier naar Bewaar- en Lagere school op 
Zuid. Ontdekte spelenderwijs de ha-

vens met hun activiteiten, geluiden en 
geuren. Speelde bij de bouw van het 
Stadion Feijenoord..Bekeek het landen 
en opstijgen bij vliegveld Waalhaven, 
speelde op stapels boomstammen 
op Sluisjesdijk. Kortom, ondanks de 
armoede, een heerlijke zorgeloze tijd.

Oorlog
Abrupt einde aan die onbezorgde 
periode. Duitsers overvielen ons land. 
Oorlog, weg onbezorgde jeugd. Zag 
vliegveld Waalhaven branden, de stad 
bombarderen. Overmacht en geweld, 
overgave. Een spannend jongensboek 
dat eindigde met inktzwarte bladzijden 
volgde. Een korte samenvatting.
Bezetting, vanzelfsprekende vrijheden 
vervielen. Jaren achtereen vele 
verboden, onderdrukking en angstige 
momenten door oorlogshandelingen. 
Schaarste, beperkingen.
1941, 14 jaar, werken voor de kost. in 
verband met schaarste aan materialen, 
rieten stoelen maken in mandenmake-
rij. Vijand op terugtocht, verschroeide 

aarde tactiek. Machteloos woede, 
gebalde vuisten, toezien dat onze 
levensader werd vernield, kaden, lood-
sen en kranen gingen de lucht in. 
November 1944, 17 jaar, grote razzia, 
50.000 slachtoffers, nacht opgesloten 
in de kuip, deportatie. 10 dagen per 
boot en trein onbekende bestemming, 
onmenselijke ontberingen. Treinbot-
sing, tientallen doden, vele gewonden,
Dwangarbeid Duitse spoorwegen 
omgeving Bremen. Dagelijks beschie-
tingen, bombardementen. Bevrijders 
in aantocht, Heftige frontervaringen, 
Vluchten uit vlammenzee. Heelhuids 
overleefd. Bevrijding! Niet te beschrij-
ven. Geleerde deugden even opzij. 
Jacht op kleding in verlaten Duitse 
huizen. Repatriatie naar huis, Qua-
rantaine, omzwervingen, per gestolen 
fiets, vrachtauto’s, trein naar familie 
in Brabant. Geen communicatie. 
Aankomst per boot Boompjes, Stad in 
vernielde, desolate staat. Weerzien met 
halve familie. De rest na hongertocht 
nog niet thuis.

Wederopbouw
Handen uit de mouwen. Verwant en 
waardering met puinruimers en man-
nen die onder gebrekkige moeilijke 
omstandigheden steen voor steen de 

stad weer hebben opgebouwd. Na 
verwoestingen, weer een stad met 
een hart. Waar de echte Rotterdam-
mer trots op mag zijn. Internationale 
belangstelling. Totaal onbegrip voor 
hersenloze stenengooiers, plunderaars 
en vernielers van wat moeizaam is 
opgebouwd.
Haven in opbouw. 20 Jaar in stukgoed 
kranenpark gewerkt, toezicht schepen 
laden en lossen. Nederland zal herrij-
zen. 1964. Rotterdam de grootste ha-
ven ter wereld. Hoera! 1970, Opkomst 
laadcontainer. Bedrijf weg. Ander 
werk. Opzichtersfunctie ROTEB. 
Idealisme, ijveraar voor schonere 
woonomgeving. Weg geopend voor 
lessen in onderwijs. Projecten, gedrag, 

voorlichting, informatie volwassenen. 
Pensioen. 40 jaar werkzaam in en voor 
Rotterdamse gemeenschap. Trotse 
drager van de Erasmusspeld, bezitter 
van een Gouden eremedaille. Maar 
nog steeds door ontbreken van een 
onderdeel, geen oud- Rotterdammer. 
Zelf voel ik mij sterk verrotterdam-
mert met wat in mijn leven mijn stad 
is geworden. Voor welke ballotage-
commissie moet ik verschijnen om 
voor deze aanspraak in aanmerking te 
komen?

M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl
tel: 0180-512088

Hoe word ik een oud-Rotterdammer?
Toen ik dat artikel in DOR van 5 april zag, dacht ik meteen dat is 
nou precies de vraag die ik mij ook wel eens heb gesteld. Want 
ben je in Rotterdam geboren dan behoor je vanzelfsprekend tot de 
beoogde groep. Heb je daarbij het geluk om oud te worden, voldoe 
je ineens aan de twee voorwaarden om Oud-Rotterdammer te zijn. 
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Pijnklachten?
Specialisten in pijnbehandeling

Pijncentrum
Neurologie
Neurochirurgie

Wij scoren gemiddeld een gebaseerd op 229 ervaringen

www.excellentklinieken.nlcontact@excellentklinieken.nl085 04 10 150

Geen wachtlijst Volledige vergoeding Zeer ervaren artsen

Excellent Klinieken Krantenadvertentie.indd   3Excellent Klinieken Krantenadvertentie.indd   3 10/02/2021   14:4510/02/2021   14:45

LEKKER BAKKIE PLEUR

€14,25

Veel van u lezen de krant met een lekker bakje koffie erbij. Daarom deze week een uniek cadeau in 
onze Winkel. De Oud-Rotterdammer Koffie Mok.  Deze nieuwe mokken zijn ook aan te kopen 

met de al bekende onderzetters.

* excl. €5,75 verzendkosten

NU TE BESTELLEN VIA ONS WINKELTJE OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

De OUD-ROTTERDAMMER 
MOK per stuk:

DE OUD-ROTTERDAMMER MOK 
+ ONDERZETTERS    per set: €24,25*

*



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser  Dinsdag 3 mei 2022    pagina 19   

afgedrukt) in het 120 pagina’s 
omvattende boek. Ze zijn opvallend 
scherp en mooi. Genieten dus, of je 
wilt of niet.
Piet van der Kruk was een van de 
fotografen van de Fototechnische 
Dienst van Gemeentewerken. 
Hij en zijn kompanen werkten 
in opdracht van verschillende 
gemeentelijke afdelingen. Daarbij 
verkeerden ze in een bevoorrechte 
positie ten opzichte van bekende 
nieuwsfotograven als Henri 
Berssenbrugge, Henk Hartog, Jan 
Roovers, Ary Groeneveld, Lex den 
Herder, Jan van der Hoeven en 
zijn zoon Niels, Helmuth Tjemmes 
en Tieleman van Rijnberk, om 
er maar een paar te noemen. Zij 
legden voornamelijk bijzondere 
gebeurtenissen, samenkomsten en 
andere naoorlogse zaken vast op 
hun celluloid. Dat betrof dan al-
lerlei nieuwswaardige calamiteiten 
en zaken als armoede, verkrotting, 
noodwoningen en bedrijfsoverlast.

Onopgemerkt voor hen waren 
activiteiten als de verschil-
lende bouwfases van woningen en 
wijken of lelijke plekken, die het 
gemeentebestuur liever verborgen 
hield. Aan het vastleggen van die 
‘rotte plekken’ in de samenleving 
door freelance-fotograven hadden 
ambtenaren en gezagdragers geen 
enkele behoefte. Onderwerpen 
als de schoolarts, kinderopvang 
en kookdemonstraties op gas en 
elektra werden alleen door de Foto-
grafi sche Dienst gemaakt.

Schoolarts
Tijdens het bladeren door het boek 
mijmerde ik weg naar de periode 
van mijn lagere school, 1952-
1957. De komst van de schoolarts 

bezorgde iedereen koude kriebels. 
Dat betekende uitkleden en als je in 
je blootje stond, bevoelde de man 
je overal, klopte met een hamertje 
en aan het eind moest je ook je on-
derbroekje laten zakken en blazen 
op je hand. Dat was om vast te stel-
len of je een liesbreuk had, vertelde 
later iemand. Het ergste moest nog 
komen: de inenting in je bovenarm 
tegen difterie. Dat gebeurde met 
een grote spuit met vingerringen en 
een dikke naald. Dagen liep je met 
pijn in je arm. Sommige klasgeno-
ten maakten het nog pijnlijker door 
een stomp te geven tegen de plek 
waar was gespoten.

Tandarts
Ook de tandarts in de klas, voor 

gebitscontrole, met zijn scherpe 
haakje en een spiegeltje, voelde aan 
als een regelrechte ramp. Tergend 
langzaam leek de snelheid waarmee 
zijn assistent de gereedschappen op 
een uitgerold matje op de lessenaar 
van de meester legde. Hij leek of 
hij er lol in had onze angstige bek-
jes naar de pijnbank te zien komen. 
Had je een gaatje, en dat hadden 
we vrijwel allemaal, dan moest je 
een week later naar zijn praktijk op 
de Mijnsherenlaan. Mijn gebit was 
behoorlijk aan het rotten, want een 
tandenborstel en tandpasta hadden 
we vanwege de armoede thuis niet. 
Ik vond het allemaal wel best. Dus 
om aan pijniging in de tandartsstoel 
te ontkomen, zorgde ik aan het eind 
van de rij te lopen. Links achteraan. 
Bij een portiek op de Putselaan was 
een sprongetje genoeg om me aan 
de ‘smoelendans’ te onttrekken. 
Twee keer lukte me dat, maar de 
derde keer hield de meester mijn 
hand vast en belette een nieuwe 
vlucht. De pijn was navenant, want 
de tandarts boorde me, misschien 
uit wraak, zes keer.

Trappenhuis
Treffend in het boek is een foto uit 
1948 van de Mijnsherenlaan, toen 
uiteraard nog zonder aanzicht-
verziekende metrobaan, met een 
aaneengeschakelde portiekrij van 
elk acht woningen, te bereiken via 
veertien treden. Zulke woningen 
had en heeft ook de Pleinweg, 
waar ik enkele jaren melk heb 
bezorgd. De klanten moesten aan 
de voordeur worden bediend en dat 
betekende dat je een tienpinter met 
losse melk en een rieten mand vol 
fl essen en andere producten naar 
boven moest sjouwen. Dan was er 
altijd wel een klant die iets wilde 
dat net niet in de mand zat. Dus 
weer 28 treden neer en op voor 
twee eieren of een pakje smeer-
kaas. Op zaterdag moesten klanten 
de trap afdalen, maar daarin hadden 
ze geen zin. Dus was het op vrijdag 
extra sjouwen, omdat ze dan 
afnamen voor het hele weekeinde. 
Overigens kreeg ik van baas Van 
Berkel wel een extraatje voor het 
trappenklimmen: 5 cent per dag.

Reageren: reinwol@outlook.com  

Bijzondere foto’s van het oude Rotterdam vormen al decennia een tophit. Vooral gebundeld 
in de vele kijk- en leesboeken met bijzondere foto’s. Zo verscheen onlangs het prachtige 
boek ‘Fotografie Gemeentewerken Rotterdam – 1945-1960’. Het bezorgt de rechtgeaarde 
groen-wit-groen aanhanger nostalgische rillingen en kippenvel tegelijk. Al helemaal als die 
er eens goed voor gaat zitten om heerlijk te mijmeren boven een bijzonder gelikt fotoboek.

Voor veel babyboomers uit 1945 of 
1946 geeft dit boek een extra brok 
herkenning en herinnering uit hun 
kindertijd. Natuurlijk ook voor Rot-
terdammers die later zijn geboren 
of er zijn komen wonen. Voor hen is 
het boek een prachtige leidraad door 
de geschiedenis van de metropool 
aan de Nieuwe Maas. De 105 foto’s 
(een aantal is op dubbele bladzijden 

 Een ongeschonden Mijns-
herenlaan in 1948 met een 
eenzame broodbezorger   

 Mijmeren bij 
fraai fotoboek   

 Praatjepot op de Zijpe in Pendrecht in 1957   

 Strandbad Zuiderpark in 1959. Foto’s Fotogra� e Gemeentewerken Rotterdam   

Auteur Peter Bakker overleden

Bij leven was Peter Bakker een 
duizendpoot. Naast zijn werk als 
ambtenaar was hij president van 
het wereldsenioren tafeltennis, 
rondleider in Stadion Feijenoord 
en schrijver van drie boeken over 
het Noordereiland. Privé kende 
iedereen hem als een gedreven 
familiemens en ook nog als muzi-
kant.

In juni 1950 zag Peter Bakker het levens-
licht boven de slijterij van J.W. Heck’s 
&Co op de hoek van de Prins Hendrikkade 
en de Van der Takstraat. Zijn vader was er 
fi liaalhouder. Peter bleek een goede leerling, 
was een begenadigd tafeltennisser en een 
verdienstelijk voetballer. Hij schopte het tot 
speler van het tweede elftal van Feyenoord. 
Samen met historisch café ’t Haventje 
op de Prins Hendrikkade was het stadion 
zijn tweede huis. Dat bleek uit de diverse 
toespraken op de uitvaartplechtigheid op 
20 april in de Coen Moulijnzaal van het 
Maasgebouw naast de Kuip. 

Tijdens zijn leven had hij de wens geuit zijn 
laatste reis te beginnen in de ambiance van 
zijn ‘kluppie’. Het was een indrukwekkende 
samenkomst van meer dan 150 belangstel-
lenden. 

Noordereiland
Peter Bakker was Rotterdammer in hart en 
nieren, hoewel hij vanwege zijn werk in 
Zoetermeer was gaan wonen. Een jaar of 
zeven geleden was hij medeorganisator van 
een grote reünie voor ‘eilanders’. Het inspi-
reerde de veelzijdige man tot het schrijven 
van zijn eerste boek ‘Dorp in de rivier’ en 
het vervolg, ‘Poffen’, over de middenstand 
van het Noordereiland en hun klanten die 
hun boodschappen pas later betaalden. 

Ik vind het een eer met Peter Bakker te 
hebben mogen werken in een sfeer die de 
basis was voor onze vriendschap. Kameraad 
rust zacht!

Rein Wolters  

Ga naar
nederlandvoorvluchtelingen.nl

of scan de QR-code.

Kijk hoe jij je hart 
kunt laten spreken 
voor vluchtelingen! 



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusserDinsdag 3 mei 2022pagina 20

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

Poffen

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

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

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

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

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

Rotterdam IJsselmonde in de 
20e eeuw

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

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

Het korps de baas

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

€ 14,95
€ 24,95

€ 14,95

€ 15,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95 € 14,95 € 29,95

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

Dinsdag 3 mei 2022

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

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
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Reünie RVV Hillesluis
90 Jaar na de oprichting en tien jaar 
na de opheffing vindt een aantal oud-
leden het leuk een reünie te organi-
seren; om oude verhalen op te halen 
en elkaar weer te ontmoeten. 21 Mei 
a.s. wordt de reünie gehouden in de 
kantine van DRL aan de Spinozaweg, 
inloop vanaf 19.30 uur. Belangstel-
lenden worden verzocht zich aan te 
melden via een email op reuniehilles-
luis@gmail.com met vermelding van 
het telefoonnummer. Wij vragen voor 
deelname € 10 p.p. (tikkie) voor de 
onkosten inclusief twee consumptie-
munten. Graag tot ziens op 21 mei a.s.

Monique van Poppel, Patricia Veen,
Sjoerd Verweij, Hans van Leeuwen,
Peter Rietveld

Senioren Vereniging Zalm-
plaat
Bij de 55-plus vereniging van Hoog-
vliet kun je klaverjassen, bridgen, 
jokeren, linedancen, biljarten en scha-
ken. Dit alles onder één dak, bij één 
vereniging nl. Senioren Vereniging 
Zalmplaat. Heeft u genoeg van het 
lange binnen zitten, afstand houden en 
eenzaamheid, dan is deze vereniging 
voor u de oplossing. Hierbij wordt 
u uitgenodigd eens langs te komen 
om onder het genot van een kopje 
koffie een indruk te krijgen van de 
gezellige sfeer bij SVZ. Hopelijk tot 
ziens. U bent van harte welkom. De 
club is open van maandag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Het adres is 
Gebbeweg 14, Hoogvliet. Tel. 010-
4723506.    

Hervatting rondleidingen 
Orgelzolders
De Orgelzolders gaan binnenkort 
weer open; de rondleidingen in de 
Breepleinkerk worden hervat. De drei-
ging, die de laatste twee jaar uitging 
van de pandemie, is nagenoeg verdwe-
nen. “Daarom durven we het aan”, 
aldus het bestuur van de stichting 
Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam. 
Op Bevrijdingsdag 5 mei is de of-
ficiële start van dit seizoen. Er zijn dan 
rondleidingen om 13.00 en om 15.00 
uur. Reserveren is dan niet nodig.
De rondleidingen kennen een vast 

patroon. Na het welkom vertelt de 
gids het verhaal van de drie Joodse 
echtparen, die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog meer dan duizend 
dagen verborgen leefden, hoog in de 
Breepleinkerk, achter het orgel. De 
gezinnen van de koster en de dominee 
zorgden voor hen, bijgestaan door veel 
anderen. Alle betrokkenen overleefden 
de oorlog.
Onder begeleiding van de assistent-
gidsen volgt na het verhaal een 
wandeling door de kerk, inclusief het 
beklimmen van de ladder naar een van 
de zolders (voor wie goed ter been is). 
Zowel de gids als de assistent-gidsen 

kunnen vragen over het wonderlijke 
verhaal van de Breepleinkerk beant-
woorden. Het schema voor de komen-
de serie rondleidingen loopt tot aan de 
zomervakantie. Net als voorheen zijn 
er aparte dagdelen gereserveerd voor 
schoolklassen en groepen studenten. 
Dat zijn de woensdagochtenden. 
Daarnaast zijn de zolders twee keer 
open voor het brede publiek, ook voor 
kleine groepen. Dat is op de eerste 
zaterdag van de maanden juni en 
juli. Daarna zijn de zolders dicht tot 
september. Eind augustus presenteert 
de stichting het schema voor de laatste 
vier maanden van dit jaar. Op de web-

site www.orgelzolders.nl is te lezen 
hoe belangstellenden een rondleiding 
kunnen boeken. Adres: Breepleinkerk, 
Ingang Van Malsenstraat 104, 3074 
PZ Rotterdam.

Boekenbeurs Ons Rotterdam
Op 7 mei houdt Stichting Ons 
Rotterdam weer de maandelijkse 
boekenbeurs van 10.00 tot 13.00 uur. 
Afgelopen maanden heeft de stichting 
grote schenkingen ontvangen van 
tweedehands boeken over Rotterdam. 
Dubbele boeken zijn voor de verkoop, 
de overige boeken zijn voor de eigen 
bibliotheek en worden zorgvuldig 
bewaard. De dubbele boeken kunnen 
bezoekers kopen voor lage prijzen. 
Tijdens de boekenbeurs kunt u ook uw 
verzameling oude prentbriefkaarten 
aanvullen. Voor liefhebbers zijn ook 
oudere uitgaven van ons tijdschrift te 
koop. U bent van harte welkom bij St. 
Ons Rotterdam, Kerkwervesingel 53, 
Rotterdam-Pendrecht. Voor informa-
tie: boeken@onsrotterdam.nl en/of tel: 
010-4804513 Maandag t/m vrijdag 
van 13.00-16.00 uur. Kijk ook eens 
op onze vernieuwde website: https://
onsrotterdam.nl en op onze faceboo-
kpagina: https://www.facebook.com/
onsrotterdam

Stichting Ons Rotterdam

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

Wie zijn deze wielrenners?
Deze foto roept bij mij herinneringen 
op aan mijn vader Janus Suijkerbuijk 
geboren op 31 oktober 1910 die een of 
ander Rotterdams kampioenschap zou 
hebben gewonnen. Als kind speelde ik 
met de kampioensbeker die samen met 
een groen wit lint in een kast bij ons 
thuis lag. Beker en lint zijn door de vele 
verhuizingen zoekgeraakt zodat ik ook 
niet de datum kan achterhalen wanneer 
hij deze beker heeft gewonnen. Wel vond 
ik een foto waarop hij samen met twee 
andere renners staat met het lint om zijn 
schouder (de middelste is mijn vader). 
Misschien is er iemand die weet waar en 
wanneer deze foto is gemaakt.
Alex Suijkerbuijk (ajjsuyk@gmail.com)

Wandeling op maat
De Historische Vereniging 
Schiedam denkt graag mee 
over een leuk uitstapje 
voor families, vrienden, 
collega’s, verenigingen of 
ander gezelschappen. Een 
wandeling op maat door 
historisch Schiedam. De ver-
goeding die hiervoor wordt 
gevraagd, is bescheiden en 
hangt af van de omvang van 
het gezelschap. Stuur een 
berichtje naar Nico de Vries: 
vrie2023@planet.nl of bel 
naar 06-24943927.

Onze oproepjes nu ook bij 
Radio Rijnmond 

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Mei 
agenda 
Rondvaarten, Dag- 
en Thema Cruises

• Moederdag High Tea Cruise  8/5

21/5  

  

• Seafood Dinner Cruise

22/5• Dagtocht Zeven Rivieren en Deltawerken

28/5• Uitgebreide havenrondvaart

29/5• NIEUW! Futureland Experience

Dagelijks• Havenrondvaart 

  

 
Kijk op spido.nl 

voor tijden en 
tickets.

‘t leukste 
uitje 

op het 
water
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Wachten op de bevrijders
Drie dagen lang hebben mijn broer en 
ik gewacht op de Canadezen. Op de 
Groene Hilledijk, hoek de Bree. Op 
het dak van een urinoir (pisbak). Wij 
hadden daar een plaats veroverd. De 
Canadezen zouden volgens zeggen 
vanaf de Bree de Groene Hilledijk 
oprijden, richting het Zuiderzieken-
huis. De eerste Canadezen die wij 
zagen, waren vier offi cieren in een 
open Jeep. Dat bleken artsen te zijn 
die kwamen onderzoeken of er in het 
ziekenhuis geen besmettelijke zieken 
waren. Op de derde dag kwam de 
hoofdmacht. Maar inmiddels was 
het zo druk geworden, dat de plaats 
op de urinoir ingenomen was door 
oudere jongens. Stond ik nog tegen 
ruggen aan te kijken van zeker drie 
rijen dik. Maar gelukkig kwam een 
nog oudere broer aanlopen. Van hem 
mocht ik op zijn schouder zitten. 
De vrachtauto’s (GMC) hadden 
grote treeplanken en daar stond vol 
bravoure een soldaat op. Met zijn vrije 
hand gaf hij iedereen een hand. Alles 
was groot aan hem, zelfs zijn pistool. 
Ook ik probeerde hem een hand te 
geven. Dat lukte niet. Met mijn kleine 
handje had ik een duim te pakken. 
Vol verbazing zei ik tegen mijn broer. 
“Dat zijn reuzen, geen wonder dat 
die moffen verloren hebben.” Wist ik 
veel, ik had nooit een goed doorvoede 
kerel gezien. Even later werden twee 
Canadezen uit een wagen geplukt en 
op de schouders van omstanders de 
trap afgedragen richting Maarland. Ik 
heb nooit kunnen achterhalen hoe dat 
precies zat. Twee Hollanders in het 
Canadese leger?

Joop van Huizen
Joopvanhuizen@hotmail.com

Bevrijding
Naar aanleiding van de herinnering 
aan de bevrijding van ons land op 5 
mei 1945 kan ik een aantal momen-
ten naar voren brengen, die me nog 

glashelder bijstaan. Voorafgaand 
aan deze momenten eerst nog iets 
anders. Ik woonde destijds in de Al-
lard Piersonstraat 21b op de bovenste 
verdieping, waar ik 9 april 1941 ben 
geboren. We deelden de trap naar 
boven met de familie Goedhart. Bij 
hen was de mogelijkheid op het dak te 
komen en tijdens de bevrijding ben ik 
daar ook geweest. Ik kan mij nog goed 
herinneren dat Zweedse vliegtuigen 
grote blikken met voedsel dropten. 
Mijn vader heeft daarvan een blik met 
brood en voedsel kunnen bemachti-
gen. Verder woonde in het begin van 
de straat, bij het Mathenesserplein, 
een familie waar ik een paar keer wat 
te eten heb gehad.
Wat ik me nog heel goed herinner, is 
het bezoek van Winston Churchill na 
de oorlog aan Rotterdam. Hij kwam 
vanaf Vliegveld Ypenburg, de Beu-
kelsdijk en de Beukelsweg naar het 
stadhuis, waar burgemeester Oud hem 

ontving. Van het moment dat hij mijn 
vader en mij voorbijreed, herinner 
ik mij de halve sigaar in zijn mond. 
Deze heeft hij een paar honderd meter 
verderop weggegooid en toen dat later 
in een radioprogramma ter sprake 
kwam, meldde degene die hem had 
opgeraapt, dat hij die peuk nog steeds 
in zijn bezit had.
Tot slot nog een saillant detail. Mijn 
moeder kon heel mooi zingen en op 
bevrijdingsdag heeft zij vanuit ons 
raam driehoog de feestvierende men-
sen toegezongen.

Hans Lems
a.j.lems@hetnet.nl

Mijn oorlogsherinneringen
Wij woonden bij het begin van mei 
1940 in de Terpstraat te Overschie. Er 
werd hevig gevochten op de Rijksweg 
en de daarbij behorende straten. Mijn 
vader was chauffeur bij de Gekro en 

hij haalde dagen later de dode paarden 
van de Grebbeberg. Zomer 1940 
verhuisden we naar Wertdijk, in de 
gemeente Mijnsheerenland. Dat was 
maar goed ook, want in de honger-
winter kwamen bij ons veel mensen 
om eten vragen. Bijvoorbeeld de 
buren, kennissen en ook de postbode 
met zijn dochter. De naam van de 
postbode was meneer Boos, dat weet 
ik nog. Ook na 1945 kwamen zij nog 
op bezoek bij ons. Zij kregen toen ook 
zakjes aardappelen en dan moesten 
ze per fi ets via de Barendrechtse 
brug, wat weleens problemen gaf. Wij 
hadden ook Duitse soldaten ingekwar-
tierd, maar dat waren de slechtste niet. 
Op een zondagmorgen kwam er een 
Canadese Brencarr aangereden. Die 
soldaten kwamen ons vertellen dat de 
oorlog ten einde was.

J.A. van de Hoek
06-55940375

Getuige van bombardementen
Begin mei 1940 was ik jarig. Mijn 
peettante kwam vanuit Ede om mij te 
feliciteren en ik kreeg een goede ring, 
net een bloedkoraal. Plotseling werden 
de verloven van soldaten ingetrokken. 
Mijn tante ging terug naar Ede, waar 
zij directrice was van een ziekenhuis-
je. 14 Mei was het bombardement van 
Rotterdam. Als achttienjarige zat ik te 
bibberen in de kelder. De Plantageweg 
stond in brand. Wij moesten vluchten. 
We staken de Oudedijk over naar de 
Jericholaan. Daar woonde een zuster 
van moeder. Ondertussen kwamen 
familieleden van vader bij ons. Wij 
hadden geluk: de wind draaide. Toen 
gingen de pas gebouwde huizen in 
brand. Ons huis bleef staan.
In de zomer van 1941 viel er een 
Engelse bom op de eerste gashouder, 
tegenover ons huis. Het gat werd ge-
stopt. Drie mensen die materialen op 
dat stuk terrein hadden, waar Akerhout 
er een van was, kwamen om. Het was 
niet de enige keer dat wij moesten 
vluchten naar de kelder. Ik weet wat 
de mensen meemaken in Oekraïne.

Jeanne Rem

Vloeken
Het was 14 mei en mijn vader stond 
in de tuin. Twee meter verder, naast 
de heg, stond de streng gereformeerde 
buurman. Een reuze vriendelijke Rot-
terdammer, die altijd netjes “potver-
drie”, en “jeetje” prevelde als er iets 
ergs gebeurde. Vier buurjongetjes 
waren op het platte dakje geklommen. 
Zo konden zij beter de vliegtuigen 
zien. De moordenaarsmachines doken 
omlaag. En de buurman schreeuwde 
voluit de bengels toe: “GVD, GVD, 
GVD, naar beneden jullie!”

Dr. Anton de Man
ademan@planet.nl  
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Film ‘Sweet Romance’ geprogrammeerd voor Bevrijdingsdag 
‘Sweet Romance’ is een schitterende animatiefi lm over een romance tijdens de oorlogsjaren in Rotterdam. De gepen-
sioneerde Rotterdamse grafi cus Louis Smits begon tijdens de eerste coronalockdown in 2020 aan een lang gekoes-
terde wens. Een tekenfi lm maken over hoe zijn ouders elkaar tijdens een luchtaanval hebben ontmoet en hun verdere 
belevenissen tijdens de oorlog. Drie maanden was hij bijna dag en nacht verwoed achter zijn computer bezig om dat 
verhaal tot leven te brengen. Aan de hand van foto`s van plekken en straten waar het gebeurde en waar het verliefde stel 
woonde, maakt hij daarvoor de vele tekeningen die aaneengeregen werden tot het verhaal van zijn ouders in een fi lm 
van 18 minuten; de fi lm ‘Sweet Romance’. Louis Smits, ooit voorzitter van de Rotterdamse amateur fi lmclub RVSL, 
had een tekenfi lm gemaakt. Vol trots toonde hij de fi lm bij enkele fi lmclubs en won er prijzen mee. Zo kwam hij ook 
bij Bas Romeijn terecht. Die vond dat de fi lm een groter publiek verdiende, seinde stadszender Open Rotterdam in 
en voegde de fi lm toe aan zijn 
enorme verzameling fi lms over 
Rotterdam. De fi lm is daardoor 
voor iedereen te bekijken op zijn 
website basromeijnfi lms.blogspot.
com Ook Open Rotterdam zendt 
Sweet Romance uit op 4 mei vanaf 
18.15 uur. De fi lm wordt daarna 
24 uur lang, ieder uur herhaald en 
is dus ook op 5 mei de hele dag te 
zien. In Barendrecht wordt de fi lm 
in Het Kruispunt vertoond op de 
avond van 3 mei, waarbij ook Louis 
Smits aanwezig is. 

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:  0180 – 32 25 75
Email:  info@deoudrotterdammer.nl
Website: www.deoudrotterdammer.nl
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Timo Pauw 
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abonnementen (9-13 uur):
Email: administratie@deoudrotterdammer.nl
Tel: 0180 – 82 02 70 

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

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

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via 
automatische incasso De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 59,95 
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

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

Horizontaal
  1. dienst voor openbare orde; 7. deel van een dag; 12. jongensnaam; 13. inwendig orgaan; 14. bejaard; 15. muzieknoot; 
17. plundering of diefstal; 19. � jn licht weefsel; 21. Verenigde Naties (afk.); 22. hevig (intens); 24. wedstrijd tussen twee 
landenteams; 27. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 28. Duits automerk; 30. plaaggeest; 31. organisatie van 
Amerikaanse staten (afk.); 32. wijnsoort; 33. boomsoort; 35. water afvoeren; 37. voordeel opleverend; 38. niet proper (vies); 
41. vruchtennat; 42. deel van een vrachtwagen; 44. roem en eer; 46. golfbeweging in een stadion; 47. Engelse lengtemaat; 
48. wetsovertreding; 49. soldatenkost; 50. wild zwijn; 52. lid van een oud volk; 54. langzaam gaar worden; 56. deel van een 
schoen; 58. een rondrit maken; 61. toverheks; 62. merkteken in vaarwater; 64. plaats in Brazilië (afk.); 65. blauw bloed; 67. 
deel van een dag; 68. mollengang; 70. nakomeling; 72. kever; 73. opvliegend iemand; 76. gesloten; 77. maanstand (afk.); 
78. balsport; 79. koud en vochtig; 81. gewicht (afk.); 82. meisjesnaam; 83. adellijk persoon; 84. gevangenis; 86. strooifolder; 
87. bij iemand anders slapen.

Verticaal
  1. afbeelding ter legitimatie; 2. laatstleden (afk.); 3. Europeaan; 4. verfraaiing (sier); 5. voetbalteam; 6. noeste vlijt; 7. zeer 
zware storm; 8. huisdier; 9 zuigspeen; 10. en dergelijke (afk.); 11. bijdrage voor een goed doel; 16. loofboom; 18. gewicht; 
20. meisjesnaam; 21. op grote afstand; 23. gelooide huid; 25. god van de liefde; 26. vergrootglas; 27. Surinaams gerecht; 
29. vol genegenheid en passie; 32. periode van volwassen worden; 34. Koreaans automerk; 36. speelplaats voor kinderen; 
37. naar aanleiding van (afk.); 39. ongekleed; 40. plaats in België; 42. militair in opleiding; 43. land of staat; 45. Russisch 
ruimtestation; 46. gat in het ijs; 51. huid of schil; 53. oude lap; 54. deel van een � ets; 55. berggeel; 56. tuingereedschap; 57. 
bedehuis; 59. schoorsteenzwart; 60. met de nek aankijken; 62. zelfbedieningsmaaltijd; 63. zilverwit metaal; 66. scheeps-
herstelplaats; 67. nachtroofvogel; 69. ogenblik; 71. zwaar en dik; 73. doelpunt; 74. hetzelfde (Lat.); 75. militaire positie; 78. 
verdelgingsmiddel; 80. afgemat; 82. rector magni� cus (afk.); 85. Rolls Royce (afk.).   

De oplossing van de puzzel van de vorige krant luidde:

Er waart een griepgolf door het land

Uit alle goede oplossingen hebben we weer drie prijswinnaars geloot. Ieder van hen krijgt een waardebon van 30 
euro toegezonden van restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord, te besteden bij de huur van een bowling-
baan of een fl uisterboot. De prijswinnaars zijn: Frans M. Stuijfzand, J.J. Koortens en Suzanne Schootemeijer.

Voor de nieuwe puzzel hebben we wederom dezelfde prijs van De 
Theetuin in Rijsoord, een ontzettend leuke plek om eens heen te 
gaan. Weer drie waardebonnen dus!

Wilt u ook in aanmerking kunnen voor deze prijs? Zorg dan dat 
een oplossing van de puzzel voor donderdag 12 mei 2022 12.00 
uur bij ons binnen is. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrot-
terdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 
AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrot-
terdammer.nl  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

51 49 6 56 83 3 66 74 30 38 43 41

21 50 25 87 46 20 65 59 11

Horizontaal 1. dienst voor openbare orde; 7. deel van een dag; 12. jongensnaam; 13. inwendig orgaan;
14. bejaard; 15. muzieknoot; 17. plundering of diefstal; 19. fijn licht weefsel; 21. Verenigde Naties (afk.);
22. hevig (intens); 24. wedstrijd tussen twee landenteams; 27. raad voor economische aangelegenheden
(afk.); 28. Duits automerk; 30. plaaggeest; 31. organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 32. wijnsoort;
33. boomsoort; 35. water afvoeren; 37. voordeel opleverend; 38. niet proper (vies); 41. vruchtennat; 42.
deel van een vrachtwagen; 44. roem en eer; 46. golfbeweging in een stadion; 47. Engelse lengtemaat; 48.
wetsovertreding; 49. soldatenkost; 50. wild zwijn; 52. lid van een oud volk; 54. langzaam gaar worden; 56.
deel van een schoen; 58. een rondrit maken; 61. toverheks; 62. merkteken in vaarwater; 64. plaats in Bra-
zilië (afk.); 65. blauw bloed; 67. deel van een dag; 68. mollengang; 70. nakomeling; 72. kever; 73. opvlie-
gend iemand; 76. gesloten; 77. maanstand (afk.); 78. balsport; 79. koud en vochtig; 81. gewicht (afk.); 82.
meisjesnaam; 83. adellijk persoon; 84. gevangenis; 86. strooifolder; 87. bij iemand anders slapen.

Verticaal 1. afbeelding ter legitimatie; 2. laatstleden (afk.); 3. Europeaan; 4. verfraaiing (sier); 5. voetbal-
team; 6. noeste vlijt; 7. zeer zware storm; 8. huisdier; 9 zuigspeen; 10. en dergelijke (afk.); 11. bijdrage
voor een goed doel; 16. loofboom; 18. gewicht; 20. meisjesnaam; 21. op grote afstand; 23. gelooide huid;
25. god van de liefde; 26. vergrootglas; 27. Surinaams gerecht; 29. vol genegenheid en passie; 32. perio-
de van volwassen worden; 34. Koreaans automerk; 36. speelplaats voor kinderen; 37. naar aanleiding
van (afk.); 39. ongekleed; 40. plaats in België; 42. militair in opleiding; 43. land of staat; 45. Russisch ruim-
testation; 46. gat in het ijs; 51. huid of schil; 53. oude lap; 54. deel van een fiets; 55. berggeel; 56. tuinge-
reedschap; 57. bedehuis; 59. schoorsteenzwart; 60. met de nek aankijken; 62. zelfbedieningsmaaltijd; 63.
zilverwit metaal; 66. scheepsherstelplaats; 67. nachtroofvogel; 69. ogenblik; 71. zwaar en dik; 73. doel-
punt; 74. hetzelfde (Lat.); 75. militaire positie; 78. verdelgingsmiddel; 80. afgemat; 82. rector magnificus
(afk.); 85. Rolls Royce (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Hongerwinter
In de Hongerwinter ging ik als 9-jarige jongen 
met mijn vader vissen in de Coolhaven. Wij 
hadden een velg van een fi etswiel met gonje 
bespannen en daaraan op drie punten een touw 
vastgemaakt. Het zo verkregen ronde schepnet 
lieten we in het water zakken. Bij het ophalen was 
het gevuld met ongeveer 3 cm kleine, zilvergrijze 
stekeltjes. Ons emmertje was na enkele ophaal-
beurten tot de rand toe vol met deze kleine visjes. 
Thuis werden die schoongemaakt: kop eraf en 
ingewanden eruit. Daarna werden ze in een grote 
pan met water gekookt op de kachel. Die werd 
gestookt met hout van omgehakte stadsbomen 
en kooltjes die we uit sintels uit het Vroesepark 
gezeefd hadden. De gekookte visjes werden met 
een houten lepel door een zeef gedrukt. De zo 
verkregen grijze substantie had een korrelige, 
zanderige smaak. Ze leverde in ieder geval wat 
calorieën op en vormde een welkome afwisse-
ling met de weeïge, glazige smaak van blokjes 
gekookte suikerbiet en de branderige smaak van 
bloembollen. Gevolg van de Hongerwinter: een 
jarenlange afkeer van kroten, knollen en peentjes!

Jan van Zijst

j.van.zijst@gmail.com

Treinramp
Naar aanleiding van het artikel over de treinramp 
bij Schiedam: ik zat met een collega in die trein; 
ik in een rookcoupé, hij niet en hij heeft de ramp 
niet overleefd. De stoptrein is te vroeg vertrok-
ken. Reactie van een leerling die ook in de trein 
zat: “Nou Meershoek, je hebt geluk dat je zoveel 
rookt.” De NS heeft nooit iets van zich laten ho-
ren en was ook afwezig bij de herdenking, enkele 
jaren geleden.

Rob Meershoek
robmeershoek@gmail.com

NASCHRIFT REDACTIE: Meerdere lezers 
wezen ons op een verkeerde foto bij het artikel 
van een ander treinongeluk. Excuses daarvoor. De 
foto was verkeerd gearchiveerd in ons fotoar-
chief.  

Noordereiland
Ik zag in de krant van 19 april in de rubriek ‘Rot-
terdam vanuit de wolken’ een mooie luchtfoto van 
het Noordereiland. Wat mij vooral opvalt, is het 
water van de Nieuwe Maas en de Koningshaven. 
Daar drijft me een berg olie of andere vuiligheid 
op het water! Dan kun je toch zien, dat er een 
hoop veranderd is ten opzichte van 1964, het jaar 
waarin die foto is genomen. Ik heb een jaar of 
vijftien bij de Rivierpolitie gewerkt en had als bijkomende taak ‘milieutoezicht’ in mijn schoenen ge-
schoven gekregen. Het snoepje van de week daarbij was het van tijd tot tijd zijn van opstapper/tweede 
waarnemer op de heli bij milieuvluchten. Je was al spekkoper als je tijdens de gehele vlucht 1 of 2 van 
die oliespoortjes had waargenomen.( foto: (C)Roel Dijkstra – Foto Bart Hofmeester)

DIRECT CONTANT GELD VOOR AL UW GOUDEN SIERADEN!

PANDHUIS ROTTERDAM 

maandag t/m vrijdag geopend van 10.00-16.00 uur

Proveniersstraat 66-B 3033 CM Rotterdam
Achterzijde Rotterdam Centraal Station

010-7171777 www.pandhuisrotterdam.nl

HOOGSTE DAGKOERS GEGARANDEERD!

75+ senioren B/E
Groot rbews C/D/E

Vaste przen!

€50,-
€70,-

Meerdere locaties!
o.a. Feyenoord - ZiPPers
Centrum, Olympiaweg 4,
Rotterdam.

Rbewskeuringen in Rotterdam!
Ga naar www.voor-keur.nl

of bel naar
085 0607065

Digitale verwerking naar het CBR
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72 73 74 75 76
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86 87
2

51 49 6 56 83 3 66 74 30 38 43 41

21 50 25 87 46 20 65 59 11

Horizontaal 1. dienst voor openbare orde; 7. deel van een dag; 12. jongensnaam; 13. inwendig orgaan;
14. bejaard; 15. muzieknoot; 17. plundering of diefstal; 19. fijn licht weefsel; 21. Verenigde Naties (afk.);
22. hevig (intens); 24. wedstrijd tussen twee landenteams; 27. raad voor economische aangelegenheden
(afk.); 28. Duits automerk; 30. plaaggeest; 31. organisatie van Amerikaanse staten (afk.); 32. wijnsoort;
33. boomsoort; 35. water afvoeren; 37. voordeel opleverend; 38. niet proper (vies); 41. vruchtennat; 42.
deel van een vrachtwagen; 44. roem en eer; 46. golfbeweging in een stadion; 47. Engelse lengtemaat; 48.
wetsovertreding; 49. soldatenkost; 50. wild zwijn; 52. lid van een oud volk; 54. langzaam gaar worden; 56.
deel van een schoen; 58. een rondrit maken; 61. toverheks; 62. merkteken in vaarwater; 64. plaats in Bra-
zilië (afk.); 65. blauw bloed; 67. deel van een dag; 68. mollengang; 70. nakomeling; 72. kever; 73. opvlie-
gend iemand; 76. gesloten; 77. maanstand (afk.); 78. balsport; 79. koud en vochtig; 81. gewicht (afk.); 82.
meisjesnaam; 83. adellijk persoon; 84. gevangenis; 86. strooifolder; 87. bij iemand anders slapen.

Verticaal 1. afbeelding ter legitimatie; 2. laatstleden (afk.); 3. Europeaan; 4. verfraaiing (sier); 5. voetbal-
team; 6. noeste vlijt; 7. zeer zware storm; 8. huisdier; 9 zuigspeen; 10. en dergelijke (afk.); 11. bijdrage
voor een goed doel; 16. loofboom; 18. gewicht; 20. meisjesnaam; 21. op grote afstand; 23. gelooide huid;
25. god van de liefde; 26. vergrootglas; 27. Surinaams gerecht; 29. vol genegenheid en passie; 32. perio-
de van volwassen worden; 34. Koreaans automerk; 36. speelplaats voor kinderen; 37. naar aanleiding
van (afk.); 39. ongekleed; 40. plaats in België; 42. militair in opleiding; 43. land of staat; 45. Russisch ruim-
testation; 46. gat in het ijs; 51. huid of schil; 53. oude lap; 54. deel van een fiets; 55. berggeel; 56. tuinge-
reedschap; 57. bedehuis; 59. schoorsteenzwart; 60. met de nek aankijken; 62. zelfbedieningsmaaltijd; 63.
zilverwit metaal; 66. scheepsherstelplaats; 67. nachtroofvogel; 69. ogenblik; 71. zwaar en dik; 73. doel-
punt; 74. hetzelfde (Lat.); 75. militaire positie; 78. verdelgingsmiddel; 80. afgemat; 82. rector magnificus
(afk.); 85. Rolls Royce (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Rotterdam door de tijd, deel 1:
Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt

Een fraai fotoboek over de 
ontwikkeling van deze wij-
ken, van vervlogen tijden 
tot en met de wederopbouw 
na de Tweede Wereldoor-
log. Met veel foto’s van 
de bekende Rotterdamse fotograaf Jan 
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

Rotterdam door de tijd deel 2: 
Blijdorp, Bergpolder, 
Liskwartier

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 Blij-
dorp, 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.

Rotterdam door de tijd deel 3: Kralingen
en Kralingseveer

Fotoboek over de ontwik-
keling van deze wijken van 
vervlogen jaren tot in de 
naoorlogse tijd. De oudste 
opname is een unieke foto 
uit 1895 vn het Boerengat. Ver-
der 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.

Rotterdam door de tijd deel 5:
Crooswijk, Nieuw Crooswijk, Goudsewijk

Een fotoboek met beelden van 
de ontwikkeling van deze wij-
ken van vervlogen tijden tot 
na de Tweede Wereldoorlog. 
Met veel foto’s van de be-
kende 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 getrof-
fen gedeelte. Met plattegrond van de wijken.

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

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

Rotterdam door de tijd deel 8:
Charlois

Fotoboek dat de ontwikke-
ling 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.

Rotterdam door de tijd deel 9:
Kleiwegkwartier en Schiebroek

Fotoboek over de ontwikke-
ling van deze wijken, van 
vervlogen jaren tot na de 
Tweede Wereldoorlog. Je 
proeft de sfeer van het ver-
leden 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 ontwikke-
ling door en ontwikkelde een eigen identiteit.

€ 22,95 € 22,95 € 22,95

€ 22,95 € 22,95
Rotterdam door de tijd deel 10:
Hillegersberg en Terbregge

Een fotoboek over de 
ontwikkeling van Hil-
legersberg 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.

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

Een fotoboek over de ont-
wikkeling 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 € 22,95
Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Ja, ik bestel:

Dinsdag 3 mei 2022
Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

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 5, Crooswijk, Nieuw Crooswijk, Goudsewijk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     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

€ 22,95
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