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Het was begin jaren zeven-
tig toen ik net was gestart 
als buurtagent in het Oude 
Westen. Een veelkleurige wijk 
waar de eerste Turkse en 
Marokkaanse gastarbeiders 
in pensions voor vijfentwin-
tig gulden per de week een 
slaapplaats huurden. Vaak 
had je dan een bed op een 
kamer waar plaats was voor 
zes bedden. De rest van hun 
inkomen werd naar het thuis-
land gestuurd. 

Als in die tijd een woning leeg stond 
hield de actiegroep het Oude Westen 
goed in de gaten dat er geen pension 
in kwam. De rellen in Rotterdam-
zuid aan de Oleanderstraat lagen nog 
vers in het geheugen. Toen een groot 
gezin verblijvend in de Josephstraat 
door een kleine huurachterstand 
dreigde te worden uitgezet kwam de 
buurt in opstand. De actiegroep het 
Oude Westen huurde een geluidswa-
gen en deed een oproep om naar de 
Josephstraat te komen waar het gezin 
woonde. Afgewisseld door het geluid 
van noodklokken die beierden alsof de 
dijken dreigden door te breken werd 
de boodschap herhaald om naar de Jo-
sephstraat te komen om de ontruiming 
tegen te houden.

Duitse Nelly
Als eerste arriveerde de in Duitsland 
geboren 73 jarige huisbazin Nelly die 
ook eigenaresse was geweest van een 
pension in een zijstraat van de Witte 
de Withstraat. De buurt vreesde dat zij 
nu in het Oude Westen zou beginnen. 
Met haar oude stem schreeuwde ze net 

zo hard als de buurtbewoners, die haar 
uitlegden hoe ze haar aan de hoogste 
paal zouden spijkeren. Haar felle, mis-
schien door haar hoge leeftijd zo nat-
tige oogjes vliegen van de ene belager 
naar de andere. Ze plooide haar mond, 
met een restje rode lippenstift er nog 
op, wanneer een nieuw opgedrongen 
bewoner van het Oude Westen haar 
een scheldwoord toeroept. In een 
groenblauw geruit mantelpakje en 
een zelfgemaakte rok staat Nelly voor 
haar eigendom aan de Josephstraat 
117b. “Was soll ich enn, ( wat moet 
ik doen ) dat is toch mein Eigentum” 
roept ze terug naar de mannen en 
vrouwen om haar heen.
Inmiddels stonden mijn collega en ik 
met de deurwaarder tussen ons in tus-
sen de woedende menigte. Ik voelde 
een dubbele hartslag . De bereden 
politie zorgde aan het begin van de 
straat dat er geen autoverkeer de straat 
in kon. Deze eerste ontruiming kon 
ook wel eens mijn laatste worden . Ik 
had ook geen behoefte om via de por-
tofoon assistentie in te roepen omdat 
meer politie olie op het vuur zou zijn 
en de zaak volledig uit de hand zou 

lopen. Gelukkig was de actiegroep het 
Oude Westen goed vertegenwoordigd 
en met de actiegroep leden had ik 
goede contacten . Boven vanuit de 
ramen van het pand 117b , hing een 
actievoerder over de vensterbank met 
achter hem de schaduwen van het 
gezin, vader, moeder en acht kinderen. 
De buitendeur was dichtgespijkerd om 
een eventuele ontruiming te vertragen. 
De geluidswagen legde nog eens uit 
waarom het ging. Het is niet alleen 
deze huisbaas. Er zijn allerlei sjache-
raars die geen begrip hebben voor 
wat menselijk is. Die panden zoals 
deze tot een logement maken en het 
vol stoppen met gastarbeiders. En tot 
slot: Dit gezin gaat dit huis niet uit. De 
Josephstraat staat op zijn kop.

Uitstel van executie
De buurtbewoners drukken haast door 
de ruiten van het Hulp en adviescen-
trum aan de Josephstraat 95 waar 
Nelly naar binnen is geloodst. Ik sta 
buiten in gesprek met de deurwaar-
der en actievoerder Gerrit Sterkman. 
(na zijn dood is een plein naar hem 
vernoemd vanwege zijn inzet voor de 

bewoners) . In het Hulp en Advies-
centrum tikte een actievoerder een 
verklaring waarin Nelly het gezin 
toestemming gaf om een half jaar 
in de woning te blijven wonen . Ze 
tekende de verklaring en glimlachte 
als een bruid naar de vele fotografen. 
De verklaring werd buiten voorgele-
zen. Het oude wijfje zei nog hier zelf 
te gaan wonen en dan zeevarenden 
of studenten in huis te nemen. Duitse 
Nelly werd voor haar eigen veiligheid 
door mijn collega en mij in begeleid 
naar de Nieuwe Binnenweg. Mijn 
eerste assistentie deurwaarder heb ik 
dus zonder kleurscheuren overleefd. 
Met dank aan de bemiddeling van de 
actievoerders van de actiegroep Het 
Oude Westen. Mijn eerste assistentie 
aan de deurwaarder liep met een sisser 
af. Mijn sociale bewustzijn had door 
deze protestactie weer een opkikker 
gekregen. Leegstaande woningen zou 
ik voortaan goed in de gaten gaan 
houden om de wijk veilig en leefbaar 
te houden.

Han Karels
hankarels@kpnplanet.nl

Buurtprotest bij ontruiming woning
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Tussen de wijkagenten in verlaat Nelly de Josephstraat.
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Duitse Nelly verlaat het Hulp- en Adviescentrum. 

  

 

 

  

 

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

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

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.
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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.

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

 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!

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

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

#samenvoordieren



Gerard geloofde sterk in alternatieven 
in de gezondheidsaanpak en bouwde 
ook daar aan een eigen aanpak. Jaren 
geleden maakte hij mij enthousiast 
voor het nemen van bijenpollen. “Dat 
zou iedereen moeten doen”, zei hij 
met overtuiging. 

Voor de alternatieve behandeling van 
zijn lichaam en geest, gaat hij al jaren 
naar paragnost en magnetiseur Henk 
de Gier. ‘Mister Bibber’ noemt Gerard 
hem gekscherend maar wel met alle 
respect voor wat De Gier presteert.

Dat Gerard Meijer ook kijk had op 
prestatie verhogende middelen, wisten 
indertijd de spelers ook wel. Het 
gebeurde dan ook dat een speler bij 
hem kwam met de vraag of Gerard 
misschien een middeltje voor hem had 
omdat hij zich niet zo lekker voelde.
Gerard keek geheimzinnig en gaf de 
speler kort voor de wedstrijd een klein 
wit pilletje… De speler wist niet wat 
het was maar zei later dat hij zich 
super had gevoeld. Tsja, wat suggestie 
ook met een mens kan doen. Gerard 
had hem alleen maar een tabletje 
Vitamine C gegeven.

Het boek is geschreven door André 
van Kats samen met Gerard Meijer. 
ISBN: 978 94 630 5679 3 Verkrijgbaar 
bij de boekhandel in Rotterdam en 

omgeving.

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Gerard Meijer, een leven met Feyenoord
Als er nou één is die een eigen boek verdient, dan is dat Gerard Meijer (87) wel. Zijn leven lang in 
dienst van de club. Jarenlang als de snelste verzorger van Nederland en toen die sprintsnelheid ging 
afnemen, bleef hij bij Feyenoord in dienst als ambassadeur. Hij leerde het vak van zijn vader Teun die 
verzorger was bij Excelsior en bij Theo Huizenaar voor de verzorging van diens profboksers.
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Gerard bij ‘mister Bibber’ Henk de Gier

Gerard Meijer, een leven met Feyenoord

CCtjeCCtje
Ik weet niet of wij veel jonge oplettende 
lezertjes hebben, lezen, heb ik begrepen is 
een van de vele nuttige dingen die door de 
jeugd niet meer worden gedaan, maar voor 
hen heb ik een voetbalgebeurtenis uit de 
jaren vijftig die zij zich vermoedelijk niet 
voor kunnen stellen.
Ik was een jaar of zestien en ik zat in de 
Kuip. ( Ik denk dat we heel blij mogen 
zijn dat die kennelijk nog even blijft staan, 
maar daar gaat het nou niet over.) Het was 
Feyenoord- PSV. Ergens in de wedstrijd 
raakte een Feyenoorder geblesseerd en 
moest naar de kant. Je moet weten, jonge-
lui, in die tijd had je nog geen invallers, 
je moest de wedstrijd spelen met de elf 
waarmee je was begonnen of wat er nog 
van over was. (Je had in die tijd een Cup-
final gehad tussen ik meen Manchester 
United en Fulham. De middenvoor van de 
laatste club heette Nat Lofthouse en die 
liep in de eerste minuut van de wedstrijd de 
Manchester keeper Harry Gregg, “de man 
met de magnetische handen”, helemaal 
in de vernieling. Een van de veldspelers 
ging keepen, en voornoemde keeper heeft 
de rest van de wedstrijd als een halfdood 

vogeltje op de linksbuitenplaats gelopen.)
Ja kinderen, dat waren nog eens tijden.
Maar goed, we hadden het over de Kuip 
in de jaren vijftig en een Feyenoorder ligt 
geblesseerd langs de kant. Toen ging een 
PSV-er, en let nu goed op, óók buiten de 
lijnen staan, dan bleef het eerlijk tien tegen 
tien! Nou jullie en dan ik weer.
Je kunt het je gewoon niet meer voorstel-
len.

Dat was de tijd dat Gerard Meijer bij onze 
club begon, 1959, niet wetende dat ie er 
tot 2009, en na zijn pensionering tot op 
de huidige dag zou blijven. Dat boek over 
hem is een aangename verrassing tussen 
al die boeken die er de laatste tijd over de 
duvel en z’n ouwe moer verschijnen.
Meijer was de eerste verzorger die als hij 
nodig was als een raket de dug-out uit 
kwam rennen op weg naar de gewonde. 
Dat was zeer spectaculair.
Ik heb in mijn jonge leven de eer gehad 
hem een beetje te kennen. Hij was bijvoor-
beeld coach van ons zaalvoetbalelftal “De 
Stappers ‘76”. En hij liet mij nog meedoen 
ook! En wij hadden veel succes, vooral bij 

de bierpomp.
Zijn vrouw vertelde mij eens dat toen ze 
elkaar net kenden zij totaal geen verstand 
van voetbal had. Dus toen ze voor de eerste 
keer met de andere voetbalvrouwen op de 
tribune zat, riep ze na de rust: “Oh, we heb-
ben een andere keeper!” Ze wist niet dat de 
ploegen na de rust van helft wisselden.
Gerard komt uit het boek tevoorschijn als 
een wijs man met een goeie kijk op spelers 
en spel, en dat zegt ie niet zelf maar een 
bonte stoet beroemdheden. .
Ik heb daar zelf al eens een staaltje van 
meegemaakt. We waren in België bij de 
opening van een café van Nico Jansen, 
een ex-spits van Feyenoord. Er was toen 
een nieuw veelbelovend talent bij de club. 
Ik vroeg aan Gerard: “Wordt dat wat met 
die jongen?” “Nee, dat wordt niks”, zei 
Gerard. “Waarom niet?”, vroeg ik. En toen 
sprak hij de gedenkwaardige woorden: 
“Z’n ouders dragen z’n tas…”
Eens floot ik een wedstrijd in de Kuip 
bij een of ander feestje, en had voor die 
gelegenheid een bolhoed aangeschaft. Plots 
stond ik oog in oog met Meijer. Toen heb 
ik die hoed, goed zichtbaar voor ieder-
een heel hoog van mijn hoofd getild om 
duidelijk te maken hoeveel respect ik voor 
hem heb.

Het boek zit leuk in elkaar. Veel verhalen 

natuurlijk, maar van Gerard zelf dus uit de 
eerste hand. Bijvoorbeeld over van Persie, 
zijn ontwikkeling van lastig teringjong tot 
volwassen prof. De hele reeks trainers die 
hij heeft meegemaakt, Sobotka, Norbert 
Höfling, Kment, Happel, noem ze allemaal 
maar op. Hoofdstukjes “Ontmoetingen”, 
met grootheden als van Hanegem, Been-
hakker, Ruud Gullit enz. Je wordt ook nog 
wat wijzer af en toe, zo was het voor mij 
nieuws dat van Gobbel de meeste prijzen 
heeft gewonnen, namelijk negen, dat re-
cord heeft ie samen met Coen Moulijn.
“Hij wist alles, maar liet nooit iets los”, 
zegt Gullit, “Hij was een oester”.

De oester
Het was Kees van Kooten die ooit eens gezegd heeft:, “Ja, en dan zeg-
gen ze wel dat vroeger alles beter was… en dat is ook zo…” Daaraan 
dacht ik toen ik het boek “Gerard Meijer, een leven met Feyenoord” had 
gelezen.
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

Meer informatie over plaatsing: tel. 0180-820244

Familieberichten
De OudDe Oud

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

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  
Jun 05*, 19*  Juli 03, 17, 31 
Aug 07, 28  Sept 03*, 04*, 18

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

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15

Jun 04, 18  Juli 02, 30
Aug 27   Sept 03*, 17
Okt 01, 15*, 29  Nov 12, 26

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

   REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

 REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

      ZONDAG 19 JUNI      ZONDAG 19 JUNI
12:00uur tot 16:00uur 

v.a. € 54,50

VADERDAG BRUNCH

DAGTOCHTEN
Jun      Woudrichem  Jun      Heusden 
Juli    Wijk bij Duursteden Juli    Lelystad

15 29
6 9

 REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

CULINAIRE CRUISE BBQ

 REDERIJFORTUNA.NL
BBQ CRUISE DOOR DE ROTTERDAMSE HAVEN

      ZATERDAG 11 JUNI      ZATERDAG 11 JUNI

19:00uur - 23:00uur

In liefdevolle herinnering

Hendrik van der Meeren

- Henk -

Weduwnaar van Christien van der Meeren - Ruijsbroek

* 24 augustus 1921       † 27 mei 2021
  Rotterdam                    Capelle aan den IJssel



Ken je dit nog? 

 262   
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Kent u dit nog? Een bekende plek in Rotterdam, waar u mogelijk wel eens een terrasje heeft gepakt. 
Heeft u er herinneringen aan? Weet u iets over de omgeving te vertellen? We zijn weer benieuwd naar 
uw anekdotes en verhalen. Deel ze met ons, zodat wij ze met de lezers kunnen delen. Schrijf naar: 
info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwer-
kerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl kunt u de foto ook in groter formaat bekijken.  

J.M. Faasse: “Dit is een van oude gashouders 
van de gasfabriek aan het begin van de Oran-
jeboomstraat. Ze zijn nu nog in gebruik zover 
ik weet als oefencentrum voor muziekbands en 
voor jeugd als voetbalcentrum zover ik weet.”

Luuk Bonthond: “Dit gebouw hoorde bij de 
Gasfabriek aan het Mallegat, In de jaren ’70 of 
’80 was er een optreden van de band van Joop 
den Ouden a.k.a. Joop Smiezel. Ik weet niet 
of dat De Smiezels waren of Charley’s Wain. 
Wel dat het loeihard was. Ik had een draagbare 
bandrecorder bij me en de opnameknop hoefde 
ik maar een halve millimeter open te draaien en 
het geluid was al hard! Helaas is het bandje in de 
loop der jaren verdwenen.”

Ruud Kuipers: “Dit is een van de twee over-
gebleven gaskoepels aan het Mallegat in het 
stadsdeel Feijenoord op Zuid. Hier heeft de 
gasfabriek Feijenoord gestaan die in 1968 is 
gesloten met de komst van aardgas. De water-
toren die er nog staat maakte ook deel uit van 
de gasfabriek. Ook had je in het Mallegat een 
drijvend zwembad (geopend in de beginjaren 
“20 van de vorige eeuw) met 3 bassins die in een 
open verbinding met de rivier stonden. Je zwom 
eigenlijk gewoon in de rivier maar dan veilig 
en bewaakt. Begin jaren “60 is het zwembad 
gesloten want de rivier was te vervuild geraakt. 
Nu heb je op deze plek het Mallegatpark de 
koepels worden gebruikt voor allerlei culturele 
activiteiten en je kunt er sporten maar ook rustig 
wandelen en genieten van het prachtige uitzicht 

over de Nieuwe Maas.”

Joop Smiezels: “Nou of ik dit ken! Dit zijn de 
koepels. Er waren er twee. Toen ze niet meer ge-
bruikt werden, kwam er een jongerencentrum in 
en werden er popfestivals gehouden op het veld 
bij de koepels. Ik speelde in die tijd in de Smie-
zels (1982). Op het festival speelden ook De 
Sulloos (Dat was de huisband van de Koepels), 
Voices, Art of Age, de Koningin Julianaband, 
Rievenz en vele anderen. Ook hebben wij met 
de Smiezels in de koepels zelf gespeeld, samen 
met Mohawk, ook een driemansband. Wat ik die 
avond allemaal heb meegemaakt! Het optreden 
was te gek, met veel ‘rock and roll-vesnape-
ringen’. Na afl oop begon het avontuur. Bij de 
foto in De Oud-Rotterdammer zie je rechts 
een halletje naar beneden. Om de spullen in te 
laden reed ik met mijn mini-bestelautootje naar 
beneden, want daar was de ingang van de soos. 
Na het inladen kwam ik er achter dat ik achteruit 
niet meer naar boven kon. Het was te steil. Toen 
hebben die gasten van de Koepel met z’n allen 
de auto met horten en stoten omgedraaid en naar 
boven geduwd. Voor de goede afl oop toch nog 
maar een biertje en op naar La Bamba op de 
Kaap voor een loempia en een patat pindasaus. 
Maar onderweg plotseling een politieauto voor 
me met ‘STOP’. Raampje open en hé Smiezel, 
ben jij het? Ik trainde dinsdag altijd op het Lan-
gepad en deelde de kleedkamer met Hermandad. 
Vandaar dat ze me kenden. “Nou, dan heb je ge-
luk gehad. Slaap lekker. En voorzichtig hè.” Zo 
zie je maar, in die tijd was de politie je allerbeste 

vriend. Thuis nog even wat gerookt en als een 
blok in slaap gevallen. Wie waren er bij op het 
Koepel-optreden? Ik hoor graag van jullie! (tel. 
06-22932730)

Geert Lebbing: “Uw foto toont één van de 
gaskoepels van de in 1879 aan het Mallegat 
gestichte Gemeentelijke Gasfabriek Feijenoord. 
Het Mallegat is de plaats waar ooit de Spoor-
weghaven in de Nieuwe Maas langs de Oranje-
boomstraat uitkwam. Na de ontmanteling van 
de fabriek in 1968 bleven deze gaskoepels en de 
watertoren gespaard en werd het fabrieksterrein 
omgevormd tot het zogenaamde Mallegatpark. 
De koepels werden in 1973-74 verbouwd tot 
muziek- en discoruimte. Daarbij betrok de 
gemeentearchitect Gill de Dordtse kunstenares 
Karla Kaper, die de koepels van buiten een 
‘omgekeerde sterrenhemel’ meegaf: de kleinste 
koepel was blauw, de grote groen, beide hadden 
de sterren die op de foto (nog) te zien zijn. Nog: 
in 2018 zijn beide koepels grijs overgeschilderd, 
niet alleen zeer tegen de zin van de kunstenares 
maar ook een voorbeeld van de stille beelden-
storm die Rotterdam helaas teistert, die met 
name kunstwerken uit de wederopbouwperiode 
treft en ongemerkt en ongewild uit het stads-
beeld verdwijnen.”

Gini en Anneke van der Spoel: “Dit is een oude 
opslagtank.. (van gas is ons altijd verteld) aan 
de Persoonshaven. In die straat woonden wij 
als kinderen boven Drukkerij Holland, waar 
onze vader Tim van der Spoel drukker was. Wij 
rolschaatsten hier regelmatig alhoewel dat op de 
kinderkopjes niet makkelijk was. Bij de graan-
silo’s in de straat aan de kant van de haven ging 
dat veel beter want daar lagen stelconplaten, 
daar hoefde je alleen over de naadjes te stappen 
met de rolschaatsen. Ook stonden er ‘s avonds 
vaak goederentreinen in de straat waar wij over 
de loopbruggetjes moesten klimmen om bij 
onze vriendinnetjes aan de overkant te komen. 
Er is maar 1 foto op het internet van de oude 
Drukkerij Holland, dat is wel jammer. Aan de 
overkant zaten wij op school: De Feijenoordsche 
Werkgemeenschap heette die school en mijn 
juffouw was een hele lieve: Juffouw Barendregt. 
Ook hielpen wij wel eens een “bakker” met het 
sjouwen van blikken koekjes, wij kregen dan 
een zak kruimels als dank, dat weet ik nog goed. 
Mijn zus en ik hopen dat er nog eens foto’s op-
duiken in de Oud-Rotterdammer van deze kant 
van de Persoonshaven voordat alles daar werd 
afgebroken.”  

 Van gaskoepel tot jongerencentrum   
De Ken je dit nog-raadfoto van vier weken geleden deed bij velen weer 
een lampje branden. Was dat niet... ja, dat was het: de gaskoepel van 
de gasfabriek. Die later een jongerencentrum werd. Aan het Mallegat. 
Tal van herinneringen kwamen weer los. Lees maar!
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 Een middag voor Turkse kinderen in het jongerencentrum in de gaskoepel aan het Mallegat, september 1981.   
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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,-

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

www.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.

€ 799www.dejongintra.nl/ebasc0210-daagse busreis
Het Duitse Ertsgebergte en Praag

vanaf p.p.

€ 499www.dejongintra.nl/efwen068-daagse busreis
Historisch Wenen

vanaf p.p.

€ 719www.dejongintra.nl/ebtel02 8-daagse busreis
Bergen en dalen in Tirol

vanaf p.p.

€ 83912-daagse busreis
Relaxen aan het meer van Levico

vanaf p.p.

€ 389 www.dejongintra.nl/ebend066-daagse busreis
Zwarte Woud en de Elzas

www.dejongintra.nl/eblev03www.dejongintra.nl/eblev03

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

€ 5,25
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 40,-

Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA



Een paar jaar geleden is onze 
moeder overleden. Onze va-
der heeft toen alles gekregen 
en wij krijgen onze erfdelen 
pas als onze vader is over-
leden. Dit is prima, want wij 
gunnen vader dat hij gewoon 
door kan leven. Maar nu 
heeft hij sinds een tijdje een 
nieuwe vriendin en ze draaien 
er samen heel veel geld door-
heen. Kan het zo zijn dat hij 
alles opmaakt en dat er voor 
ons uiteindelijk niets meer 
overblijft? En kunnen wij hier 
iets aan doen?

Wij begrijpen van u dat moeder geen 
testament had en dat dus het wettelijk 
erfrecht van toepassing was bij het 
overlijden van moeder. Binnen het 
wettelijk erfrecht en bij een testament 
waarbij de wettelijke verdeling van 
toepassing is, zijn de langstlevende en 
de kinderen de erfgenamen, krijgt de 

langstlevende echtgenoot de beschik-
king over alles wat nagelaten wordt 
en krijgen de kinderen een niet-op-
eisbare vordering op deze langstle-
vende echtgenoot ter grootte van hun 
erfdeel. De langstlevende echtgenoot 
mag daarover in principe vrij beschik-
ken. Dit betekent ook dat hij/zij het 
vermogen helemaal op kan maken als 
hij/zij dat wil. Dit is natuurlijk niet de 
bedoeling, maar het kan wel.
In het huidige wettelijke erfrecht heeft 
de wetgever namelijk het ongestoord 
verder leven van de langstlevende 
echtgenoot centraal gesteld. Deze 
beschermingsgedachte van de langst-

levende biedt in beginsel geen ruimte 
voor afweging van belangen waarbij 
belangen van de kinderen voorop 
zouden moeten komen te staan. De 
vrije beschikkingsbevoegdheid van de 
langstlevende kan slechts ingeperkt 
worden als sprake is van een zeer 
extreem uitgavenpatroon. De kinderen 
kunnen in dat geval de rechter vragen 
om het vermogen van de langstle-
vende onder bewind te stellen. Zij 
moeten dan wel kunnen bewijzen dat 
de langstlevende “als gevolg van de 
geestelijke of lichamelijke toestand, 
niet meer in staat is ten volle de ver-
mogensrechtelijke belangen zelf waar 

te nemen”.
Ook kunnen de kinderen de rechter 
vragen om conservatoir (= bewarend) 
beslag te leggen op (een deel van) het 
vermogen van de langstlevende. In 
een dergelijke zaak is door het Hof 
nog niet zo lang geleden beslist dat 
“het ongestoord verder kunnen leven 
slechts zijn begrenzing kent daar waar 
de langstlevende misbruik van zijn/
haar bevoegdheid maakt”, dat wil 
zeggen: dat de langstlevende over 
de nalatenschap beschikt met geen 
ander doel dan (een van) de kinderen 
in (zijn respectievelijk) hun verhaals-
mogelijkheid te benadelen. Uit deze 
en andere rechtszaken is inmiddels 
gebleken dat er niet snel sprake kan 
zijn van misbruik van bevoegdheid 
door de langstlevende.
Bedenk ook dat als de nalatenschap 
is opgemaakt door de langstlevende 
de nalatenschap van de langstlevende 
in elk geval nog een schuld aan de 
kinderen bevat. Dit kan de eigen 
kinderen teleurstellen, maar de erfge-
namen van de langstlevende moeten 
dus extra alert zijn bij de keuze van 
wel/niet aanvaarden. Ze riskeren 
anders dat ze deze schuld uit eigen 
zak moeten betalen.  

 Mag de langstlevende alles 
opmaken?    
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Uitvaartwensen
Volgens de Wet op de lijkbezorging 
moet de uitvaart conform de wens of 
vermoedelijke wens van de overle-
dene worden georganiseerd. Wilt u 
het er niet op aan laten komen, zorg 
dan dat uw wensen bekend zijn. Het 
overlaten aan de nabestaanden kan 
tot problemen leiden, want wie zijn 
er allemaal nabestaanden? Een enkele 
richtlijn kan soms al voldoende zijn, 
bijvoorbeeld: wel/geen condoleance 
of wel/geen open kist of begraven of 
cremeren? Zorg dat u uw uitvaart-
wensen vastlegt. Doe het handge-
schreven, dateer en onderteken dit 
stuk en uw nabestaanden weten wat 
ze moeten doen. Als wij (Akto) uw 
executeur zijn, kunnen we uw wen-
sen opnemen bij de registratie in ons 
Digitaal Nalatenschapsdossier.

Testamentair bewind
Minderjarige erfgenamen of erfgena-
men die niet goed met geld kunnen 
omgaan, kunt u de erfenis met een 
testamentair bewind laten erven. Niet 
de ontvanger staat dan onder bewind, 
maar alleen de nalatenschap. Omdat 
pas na vijf jaar na overlijden van erf-
later de rechter kan worden verzocht 
het bewind op te heffen, kunnen die 

vijf jaar ook gebruikt worden om de 
erfgenaam met geld te leren omgaan. 
Een verzoek tot opheffen van het be-
wind (bij de kantonrechter) is succes-
vol als de erfgenaam aan kan tonen 
dat hij/zij met geld kan omgaan; lees: 
geen schulden heeft gemaakt. 

Opgepast bij ‘vrij van kosten’
In veel testamenten staat dat een le-
gataris zijn deel van de erfenis krijgt 
vrij van rechten en kosten. Dat is een 
toevoeging die vrij standaard is. Toch 
is het oppassen met die zin. De rech-
ten slaan hier op de erfbelasting; die 
wordt uit de de nalatenschap betaald 
en niet door de legataris. De kosten 
zijn hier de kosten die gemaakt moe-
ten worden om het legaat beschikbaar 
te krijgen voor de legataris. Moeten 
er daarvoor veel kosten worden 
gemaakt dan moeten die ook uit de 
nalatenschap betaald worden. Denk 
aan bankkosten voor boekingen naar 

het buitenland of het uit elkaar halen, 
vervoeren en weer in elkaar zetten 
van meubilair of kunstwerken. Als 
dat de bedoeling is, prima; in andere 
gevallen is het oppassen geblazen.

Lijfrente imputeren
Ontvangt een langstlevende echt-
genoot of partner een nabestaan-
denlijfrente of -pensioen dan maakt 
die uitkering geen deel uit van de 
nalatenschap. Wel wordt de waarde 
daarvan in mindering gebracht op 
de vrijstelling erfbelasting (ge-
imputeerd). Om de waarde die in 
mindering moet worden gebracht vast 
te stellen wordt het jaarbedrag verme-
nigvuldigd met de factor die bij de 
leeftijd van de langstlevende echtge-
noot of partner hoort. Daar mag 30% 
belasting op in mindering worden 
gebracht en vervolgens wordt de helft 
van het netto bedrag geïmputeerd op 
de vrijstelling erfbelasting. 

Uit de praktijk 

Vraag aan een willekeurig persoon of 
de meeste confl icten bij een afwikkeling 
ontstaan over ‘hoe’ of over ‘wat’ dan 
is het antwoord vrijwel altijd hoe moet 
worden afgewikkeld. Dat is een begrij-
pelijk maar onjuist antwoord, want juist 
over het ‘hoe’ kun je veel terugvinden 
in de wet of in het testament. Over 
het ‘wat’ daar liggen de valkuilen en 
hindernissen. 
‘Hoe’ is bijvoorbeeld: alle erfgenamen 
erven een gelijk deel. Het ‘wat’ gaat 
over wat ze uiteindelijk gaan ontvan-
gen. Is dat een som geld of een item 
uit de boedel dat een bepaalde waarde 
vertegenwoordigt? Om het ‘hoe’ in 
goede banen te leiden, is een partij 
nodig die ook het ‘wat’ onder controle 
kan houden. Zodat de ongeduldige erf-
genaam die alvast het schilderij van de 
muur neemt, teruggefl oten kan worden 
en de sieraden pas verdeeld worden als 
het zover is. Want dat is de derde vraag 
die een rol speelt: ‘wanneer’? Binnen 
onze werkwijze bestuderen we eerst de 
documenten (als we dat al niet hebben 
gedaan) en handelen daarna naar wat 
de die of de wet ons voorschrijven. Dus 
wie erft/verkrijgt wat en wanneer? Dat 
is niet altijd de werkwijze die erfge-
namen graag zien; sommigen denken 
vooral eerst aan zichzelf. Zijn wij de 
executeur of staan wij deze bij dan 
laten we deze overijverige erfgenamen 
wel inbinden want ieder moet krijgen 
wat hem of haar toekomt. Meer over 
erfrechtelijke kwesties weten? Maak 
een afspraak voor een van onze vrijblij-
vende spreekuren. Bel 010-3130823.

?

Neem uw eigen lunch mee
Het is misschien wat tuttig en 
ouderwets maar door de eigen 
lunch mee te nemen bespaart u 
tegenwoordig fl inke bedragen. 
Een kopje koffi e kost zo €4 en een 
broodje €6. Maak zelf de bolletjes 
klaar (het mag best een beetje 
luxe) en uw dagje is minder duur.

Ruil niet passende kleding
Heeft u ook last van coronakilo’s 
en past daardoor uw kleding niet 
meer? Waarom niet ruilen met 
anderen die hun kleding ook niet 
meer passen of iets nieuws willen?

Goedkoop tuinieren  Niet al-
leen boeken vindt u tegenwoordig 
op veel plaatsen gratis aangebo-
den, ook stekjes en zaailingen kunt 
u gratis of heel goedkoop krijgen 
of ruilen. Kijk eens op internet 
wie-wat-waar aanbiedt en de tuin 
ziet er op een voordeliger manier 
gezelliger uit.

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



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusser Dinsdag 31 mei 2022    pagina 8   

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste  
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

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

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



genieten van hun tuintjes, 
terrasjes, zeelucht, strand, 
duinen en van alles wat bij de 
omgeving hoort.

“Een heerlijke speelplek voor kinde-
ren”, stond er in één van de krantenar-
tikelen. Dat ís het en dat wás het. Mijn 
ouders hadden hun huisje er meer dan 
40 jaar. Ik herinner me de vreugde, 
zodra er gezegd werd: We gaan naar 
de Hoek! “De Hoek” was voor mij de 
naam van ons huisje, het Oude Kamp, 
het strand, de duinen, de bosjes... 
kortom: de hele naaste omgeving. Op 
een gegeven moment echter leerde 
ik, dat men het “Rotterdam aan Zee” 
noemde en in mijn kinderhoofd vond 
ik dat een veel betere naam. Dat kwam 
vooral doordat er, in de zomervakan-
ties, rijen van kinderen uit de trein 
stapten met hun begeleiders. Allemaal 
uit Rotterdam, met de stoptrein, die 
dan tot het strand reed. Dat was lang 
niet altijd het geval, want het normale 
eindstation was in het dorp, vlak bij de 
haven en de aanlegplaats van de Har-
wichboot. Volgens mij werd er alleen 
doorgereden naar het strand op mooie 
dagen. Maar misschien was het toen al 
wel seizoengebonden.
De dagjeskinderen liepen het hele stuk 
twee aan twee naar het strand. Daar 
speelden ze, aten ze en soms mochten 
ze een klein eindje het water in. Aan 
het eind van de middag, sleepten ze 
zich meer dan ze liepen, weer terug 
naar het station om de hele reis naar 
Rotterdam te maken.
 Lang niet altijd was het mooi strand-
weer, maar ze kwamen toch, elke dag 
weer. Soms had ik medelijden met 
hen, want ik kon lekker naar ons huis-
je gaan, zodra ik het té koud kreeg, té 
moe of té nat werd. Onbewust merkte 

ik toen toch al, dat ik een bofferd was.

Strandtochtjes
Als kind vonden we koud, nat weer af 
en toe best fijn, dan was er vrijwel nie-
mand op het strand en kon je er dingen 
doen, die eigenlijk niet mochten. Was 
het daarvóór een mooie dag geweest 
met veel strandbezoekers, liepen we 
met een houten strandkar de bielsen 
trap op naar het strand. Die trap lag 
veelal onder opgewaaid zand, maar 
achter die ene duinenrij, die je over 
moest, lag meteen het strand. We trok-
ken de kar, vaak met veel moeite, door 
het zand en zochten, langs de waterlijn 
en wat hogerop tegen de duinen aan, 
naar lege flessen. Die leverden we dan 
later in bij de winkels voor statiegeld. 
Sommige flessen namen ze niet aan, 
want waren niet van “hún” ( mis-
schien waren het aangespoelde , vanaf 
zeeschepen weggeworpen , flessen). 
Maar al met al, kregen we toch vaak, 
genoeg dubbeltjes om allemaal een 
zouten drop en/of een spekkie te kun-
nen kopen. We voelden ons dan rijk en 
tevreden en waren totaal niet moe van 
de soms lange tochten.

Verboden bunkers
Gingen er oudere kinderen mee 
(tussen 10 en 14 jaar) dan gingen we 
naar de verboden bunkers. Onder 
de duinenrij liep een soort betonnen 
gang langs een groot stuk van de kust. 
Gebouwd als verbinding tussen de 
bunkers in de verdedigingslijn.
Richting Kijkduin, hadden en paar 
vriendjes een opening ontdekt en 
daar kropen ze dan in met een doosje, 
stiekem meegenomen, lucifers als 
licht. Een enkel kind durfde er niet in, 
dus dan moest je op de uitkijk blijven 
staan en waarschuwen als er iemand in 
zicht kwam. Één keer waagde ik het er 
een stukje in te gaan, maar het was er 
pikkedonker en je voelde alleen maar 
overal zand!
Anders was het met de grote bunker, 
die richting de pier, midden op het 
strand stond, half in het zand begra-
ven, maar toch nog flink hoog. Daar 
klommen we op en sprongen we van 
af, best gewaagd vanwege de hoogte. 
Daar kon je naar binnen: trapjes, 
kamertjes, overal open gaten met zicht 
op zee, koud en grijs. Er werd natuur-
lijk ‘soldaatje’gespeeld, We schoten 

op elkaar met aangespoelde stukken 
hout. Thuis vertelden we er niets over, 
want de bunkers waren zeer gevaarlijk 
en verboden terrein.

Hoekse bosjes
Hadden we geen zin in strand, dan 
gingen we de Hoekse bosjes in. Daar 
bouwden we geheime hutten en reden 
met autopetten en karren het holletje 
af, vanaf het wandel/fietspad van het 
kampeerterrein naar het dorp, zó met 

een vaart het bos in. Meer dan één 
kwam met geschaafde knieën weer 
naar boven. De vijver was ook een 
geliefde plaats, met het bekende witte 
bruggetje. We kenden de plek van de 
vele familie-wandelingen en menig 
foto is er gemaakt. Mijn vader kwam 
er al vóór hij trouwde in 1940, met 
zijn ouders, zus en vrienden. Op oude 
foto´s zie je duidelijk het huis met 
rieten dak op een heuvel. Een plek 
waarover ik, als kind (dat er niets 
van begreep, maar wel één en al oor 
was) de volwassenen hoorde praten 
met woorden als: Duitsers, politie, 
achtervolging, schietpartij, doodge-
schoten. Nooit heb ik geweten wát er 
daar precies gebeurd is in de oorlog en 
of het waar was.
Als we alleen naar het bos mochten, 
was de vijver aantrekkelijk om katten-
kwaad uit te halen. Mijn broer en zijn 
vriendjes visten er bijvoorbeeld en dat 
was verboden. Stond zelfs duidelijk op 

een bord “Vissen verboden”. Heel af 
en toe reed er een politieagent op zijn 
fiets door het bos, dus ook hier moest 
er iemand op de wacht staan. Dat was 
ik heel vaak. Zodra ik maar onraad 
vermoedde, gakte ik als een eend, of 
in ieder geval was dat de afspraak. De 
zelfgemaakte hengels werden dan met-
een in het water gegooid. Meestal voor 
niets, want ik waarschuwde té snel. 
Eén keer kwam de agent inderdaad 
op het bruggetje toegereden. Ik gilde 

meer dan ik piepte of gakte van de 
schrik, de jongens wierpen de hengels 
weg en renden naar de bosjes om zich 
te verstoppen. Natuurlijk wilde ik 
achter hen aan, maar moest over een, 
al omver getrapt, prikkeldraad heen. 
Door de zenuwen en angst sprong ik 
er niet hoog genoeg overheen en bleef 
met mijn kuit in een stekel hangen. 
Tranen met tuiten huilde ik! En wie 
hielp mij? Oom agent! Het bleek een 
aardige meneer, die mijn been voor-
zichtig losmaakte en het bloed een 
beetje depte. Daarna riep hij een paar 
keer héél hard: “Óf die twee jongetjes 
in die struiken daar, brengen jou naar 
huis óf ík moet je naar huis brengen 
en met je moeder praten!” Het duurde 
wel even, maar gelukkig kwamen ze 
tevoorschijn. Ze kregen een uitbran-
der van de agent, maar we mochten 
met z’n drietjes snel naar huis met 
het advies “Dáár moet jodium op!” 
Thuis kreeg ik de jodium en een strak 

verband en mijn broer ontving wel iets 
meer dan een uitbrander!

Vrijheid blijheid
Hoek van Holland was voor ons 
stadskinderen vrijheid, blijheid. Niet 
alleen op onze onderzoekingstochten 
naar het strand, de pier (nog vrij van 
beton), de bosjes, de Nieuwe Water-
weg, het haventje, nee, ook gewoon 
op het “Oude en Nieuwe Kamp” van 
toen, was het genieten. Lampionnen-
optochten, volksdansen, speurtochten, 
nachtwandelingen, spelletjes doen, 
verstoppertje en tikkertje spelen, met 
de step of kar rijden waar je maar 
wilde. Later waren er de activiteiten 
in het nieuwe recreatiegebouw op het 
Nieuwe Kamp. Je maakte er overal en 
heel snel vriendjes en vriendinnetjes. 
Je was er gelukkig!
Tegen het eind van het seizoen was er 
elk jaar een verloting. Er werden num-
mertjes voor verkocht door vrijwil-
ligers. Dat herinner ik me nog goed, 
want mijn moeder won een keer een 
kleine zwart-wit T.V. De hoofdprijs! 
Jaren heeft het apparaat het gedaan, 
hoewel je constant de antennes moest 
verdraaien. Er af en toe een klap op 
geven, hielp óók!
Hoewel het zichzelf vermaken van 
kinderen zich enorm veranderd heeft 
door de ontwikkeling van de technolo-
gie en door sociale en culturele veran-
deringen, blijft de essentie hetzelfde. 
Een kind voelt zich gelukkig wanneer 
het spelen kan,mét andere leeftijdsge-
nootjes, buiten, zelf dingen kan beden-
ken, op onderzoek kan gaan, avontuur 
kan beleven met een bepaalde vrijheid, 
maar waar het zich wel beschermd 
bij voelt. En voor ons volwassenen, 
ouders of grootouders, geldt in wezen 
hetzelfde. Goed als de gemeente het 
belang van en voor het recreatieoord 
inziet! Fijn dat de eigenaren van hun 
Hoekse vakantiehuisjes en omgeving 
kunnen blijven genieten!

Carin van den Berg
lcbvdbvdt@hotmail.com

Rotterdam aan zee, toen en nu
Het bericht, dat de verkoop 
van het recreatieoord Hoek 
van Holland voor commercië-
le doeleinden definitief van de 
baan is, zal geweldig nieuws 
en een grote opluchting zijn 
geweest voor de huisjesbezit-
ters. Voor hen die kort gele-
den een aankoop deden of de 
langetermijn-genieters van 
het terrein. De protesten en 
kritieken schijnen hun vruch-
ten afgeworpen te hebben. 
De recreanten kunnen blijven 
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Op het kamp

Met z’n allen voor het huisje

Een heerlijke speelplek voor kinderen
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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. 

Een reis van Rotterdam naar 
Batavia
Hendrik Krijger, een eenvoudige 
dorpsleraar uit Oud-Beijerland, doet 
dagelijks verslag van het grootste 
avontuur van zijn leven, de vier 
maanden durende overtocht naar 
Batavia aan boord van ‘Rotterdams 
Welvaren’. Wietske en Wolter Wijnholds reconstru-
eerden voor dit boek zijn verhaal door oude handschriften te 
bestuderen. Zo ontstond een uniek reisjournaal dat zich afspeelt 
in 1834.

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

€ 24,95

€ 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.

Ja, ik bestel:

Dinsdag 31 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:

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
Wandbord Een echte Rotterdammert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95
De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus onderzetters  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,25
De Oud-Rotterdammer Koffiemok .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,25
Een reis van Rotterdam naar Batavia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,95
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Taxateur Arie Molendijk in Belle Sorelle en Prinsekerk
  De in den lande bekende taxateur Arie Molendijk is 
op vrijdag 3 en 4 juni in Rotterdam om te taxeren. De 
taxatiedagen onlangs in restaurant In den Boekenkast 
in Capelle a/d IJssel en in Hotel Van der Valk in Rid-
derkerk waren een groot succes. Nu komt Molendijk 
naar restaurant Belle Sorelle (3 juni) en naar de 
Prinsekerk (4 juni). Molendijk werkt al jaren samen 
met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek 
en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. 
Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te taxeren 
voorafgaand aan een veiling. Inmiddels heeft hij ruim 
3000 taxatiedagen op zijn naam staan. De kosten voor 
een taxatie zijn vijf euro voor één tot ongeveer tien boeken of seriewerken. De 
taxatiekosten van grotere collecties/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, 
variëren van 25 tot vijftig euro. U krijgt altijd alle aandacht en uitleg. Een taxatie-
rapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een 
waarde vanaf tweehonderd euro en tegen een van tevoren afgesproken tarief.” 
Voor meer informatie zie elders op deze pagina’s en kijk op www.molendijkboe-
ken.nl

Nostalgische dagtochten 2022
  Dit seizoen organiseert v/h 
de Rotterdamsche Tramweg 
Maatschappij (RTM) weer de 
traditionele nostalgische dag-
tochten, nu vanaf Woudestein 
in Rotterdam (eindpunt lijn 
7). De negen dagtochten zijn 
gepland op de woensdagen 
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 Car-
nisselande rijdt een museumbus 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-mu-
seum 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/....

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de 
postzegelalbums van opa op 
zolder. Waar zijn de munten 
van pa eigenlijk gebleven? 
En zijn die ansichtkaarten 
bestemd voor het oud papier? 
U bent niet de enige met 
vragen over een verzameling 
munten, postzegels, papier-
geld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe 
elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en 
gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de Heri-
tage 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? Herken-
baar? 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 beant-
woorden, 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

 Vrijdag 3 en zaterdag 4 juni

Taxatie van oude boeken in Rotterdam
  Taxateur Arie Molendijk taxeert uw oude boeken zoals oude (staten)bijbels, 
atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken, handschriften, oude brie-
ven, foto’s, ansichtkaarten en prenten. Op vrijdag 3 juni in restaurant Belle 
Sorelle, Prinsenlaan 481 (bekend om zijn heerlijke koffi e) van 13.00 tot circa 
15.30 uur. En zaterdag 4 juni in de Prinsekerk, Schepenstraat 69 van 13.00 
tot 16.00 uur.

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

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

    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, IJssel-
stein, 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 vrijblijvende taxatie van uw 
goud, zilver, kunst, curiosa en militaire spulletjes kunt u elke 
donderdag terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te 
IJsselstein (vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur. 

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis kunst en curiosa 
deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , 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.   

 Dinsdag 31 mei 2022    pagina 11   

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

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

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

50+ OOGZORGWEKEN GGRRAATTIISSOOOOGGZZOORRGGCCOONNSSUULLTT
LLaaaattssttee mmaaaanndd!! 
tt//mm 3300--0066--22002222

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                                      
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Feyenoord was beter, maar heeft de Conference Cup niet ge-
wonnen. Geen huldiging op de Coolsingel dus, deze keer. Vol-
gend jaar de Europa League dan maar? Wat ze in ieder geval 
nooit van de club van Zuid kunnen afpakken is die legenda-
rische huldiging in 1970, toen Feyenoord als eerste club in 
Nederland de Europacup won. Voor De Oud-Rotterdammer 
aanleiding om herinneringen op te halen aan de eerste keer 
dat de Coolsingel volstroomde voor de huldiging van Feyen-
oord op het bordes van het Stadhuis.

Alle 23 agenten met een platte pet waren even 
enthousiast als de 100-duizenden op de Coolsin-
gel. Vanaf mijn plekje zag ik 3 agenten, van één 
van die agenten werd een pet “geleend” door 
een supporter. De pet ging vele malen door de 
lucht en daarna door vele handen. Uiteindelijk 
kwam de pet gewoon bij de agent terug, de 
agent gooide als dank zijn pet nog eens in de 
lucht en zette hem daarna weer op.

Gemoedelijk
Ook zag ik op het Hofplein auto’s met groen/
witte vlaggen die uit de ramen staken en het 
plein verkeerd om reden. Vanaf mijn plekje zag 
ik een agent op één van de auto’s af stappen en 
een praatje maken met één van de bestuurders, 
de auto’s reden nog één keer (verkeerd) rond en 

verdwenen uit het zicht. Of het kwam omdat er 
nog geen hooligans waren of dat de politie er 
anders mee om ging weet ik niet maar het ging 
allemaal heel gemoedelijk. Eén groot feest en de 
balkonscène moest nog beginnen.

Kippenvel
Uiteraard de balkonscène met kippenvel op 
de armen meegemaakt, onder mij was het één 
deinende en hossende menigte die het feest der 
feesten vierde. Geen tel gedacht dat het dak 
waarop ik stond weleens in kon storten, als ik 
dat nu zo zie op de foto verbaast het me achteraf 
wel.

Jan Klingens
Rhoon

‘Het was één groot feest’
Ja ik was er bij op donderdag 7 mei 1970. iK zat of stond op de eerste rij van het zogenaamde C-70 gebouwtje. Ik had een schitterend plekje en kon de Coolsingel van het Hofplein tot voorbij de Meent overzien. Het was één groot feest. Ik las ergens dat er slechts 23 agenten waren om de boel in het gareel te houden. 

Chaos op het 
vliegveld
In 1970 was ik 5 jaar oud en mocht niet mee naar 

Milaan. Maar ik herinner me het nog heel goed. 

Over de wedstrijd is al veel geschreven dus hou 

ik het bij het verhaal van mijn vader zoals hij 

vertelde. Voor die tijd was het een hele belevenis, 

met een vliegtuig naar Milaan. Zeker de terugreis. 

Er waren veel te weinig bussen die de Rotterdam-

mers naar het vliegveld moesten vervoeren. Het 

advies was instappen en vertrekken. Eenmaal 

op het vliegveld aangekomen was het letterlijk 

Italiaanse chaos. Inchecken op naam was niet te 

doen. Dan maar instappen, want ieder vliegtuig 

ging naar Amsterdam.

Caroline van der Hoeven
c.vanderhoeven@aol.com

Zo zielig…
Een zus van mijn vader, Tante Jo, kwam elke dag 
bij ons koffiedrinken en gebruikte ook de warme 
maaltijd bij ons. Die dag kwam Tante Jo hele-
maal niet opdagen. Nog even bij haar thuis wezen 
kijken, maar ik trof een verlaten huis aan. ‘s Avonds 
tegen etenstijd was ze er weer. Mij ouders vroegen 
natuurlijk waar ze was geweest. Haar antwoord was 
“Oh, op de Coolsingel, ik vond het zo zielig als 
die jongens op het balkon zouden komen en er was 
niemand!”
Ze had de hele dag op de rand van een bloembak 
gezeten en genoten. Ik moet bij elke huldiging van 
Feyenoord of andere voetbalclub er weer aan denken 
aan die zin “zo zielig”.

Joke Reiniger

Met de bus van Zuidwijk, waar wij de wedstrijd 
bij mijn ouders op de TV gekeken hadden, (pas-
getrouwd en nog geen eigen TV) naar ons eigen 
huisje achter de Oranjeboomstraat. Het zingen, 
polonaise lopen en feesten begon al in de bus. We 
zijn maar eerder uitgestapt op de Beijerlandselaan 
om daar verder te hossen en zo eindelijk doodver-
moeid in ons bedje te kruipen.

Rozet
Bij de huldiging op de Coolsingel waren we 
natuurlijk present en daar was het weer feest, zelfs 
de politieagenten en auto’s hadden een Feijen-
oordrozet op. We stonden gelukkig een beetje 
vooraan, naast het balkon, zodat we het hele elftal 

met aanhang goed konden zien. Als eerste club in 
Nederland de Europacup winnen, geweldig.

Documentaire
In 2020 is er een documentaire gemaakt voor An-
dere Tijden Sport over de Cup met de grote oren. 
De voorpremière in LantarenVenster heb ik met 
de ‘suppoorters’, die een kleine bijdrage in woord 
en beeld, hadden geleverd, bijgewoond, en alles 
kwam weer terug tot het kippenvel toe.

Elly van Houte-Vogel
tel. 010-4812021
HjvanHoute@upcmail.nl

Polonaise in de bus
Was u erbij toen de Coolsingel volstroomde? Natuurlijk was ik erbij. Geboren 

onder de rook van de Kuip en verder opgegroeid op Zuid, kan ik deze dagen nog 

heel goed herinneren. Het feest, en man wat een feest is het geweest, begon al na 

afloop van de finalewedstrijd. Heel Rotterdam Zuid stond op zijn kop.
Merkwaardig genoeg had mijn vader, in tegendeel 

tot zijn vader, helemaal niets met voetbal cq 
Feyenoord maar ik weet uit de overlevering dat 

zijn vader (overleden in 1942) destijds een van de 

mede oprichters van Celeritas (lees: het voorma-

lige Feyenoord) was en die tijd (lees: vooroor-

logse jaren) goed bevriend was met Cor Kieboom 

(voormalig voorzitter), Ge van Leerdam, Kees Pijl 

en Puck van Heel (oud eerste elftal spelers) en hij 

zelfs bij verlies van Feyenoord zonder eten naar 

bed ging. Maar dit terzijde...

Balorigheid
Afijn, na deze wedstrijd mijn vriend Ron van 

Onlangs gebeld afgesproken en vanuit R’dam 

Zuid al claxonneerd door de Maastunnel op naar 

de Coolsingel. En na eerst uit balorigheid C70 

vlaggen (notabene voor het Stadhuis, waarvoor 

alsnog excuus..) ontmanteld te hebben, allereerst 

op naar de cafés op het Stadhuisplein. Daarna 

naar café de Jachthaven in Hillegersberg, waar we 

tot de vroege uurtjes gefeest hebben, kan me niet 

helemaal meer herinneren hoe ik me de volgende 

dag voelde!

Hans Augustijn (75 jaar)
Nieuwerkerk aan den IJssel

Door het dolle heen
Neen, helaas daar was ik niet bij, toen 

de huldiging op de Coolsingel plaats-

vond. Ik moest “gewoon” weer aan het 

werk. Daarentegen was ook ik, na de 

in Milaan gewonnen wedstrijd tegen 

Celtic, destijds nog wonende bij mijn 

ouders, gekeken te hebben net als 

iedere Rotterdammer, door het “dolle 

heen”!
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Dat zat zo: ik zat met vele andere supporters in de trein, onderweg van Milaan terug naar Rotterdam. Feyenoord was altijd al van huis uit mijn cluppie, maar ik was een soort supporter, die zo nu en dan weleens in de Kuip te vinden was. Geen “die-hard”-supporter dus. Maar wél altijd stevig meeleven met Dé Club.

Advertentie
In de aanloop naar die finale tegen Celtic zag ik in de krant een advertentie staan van het reisbu-reau van de NS, genaamd TraNS. Je kon daar een treinreis boeken mét een toegangskaartje voor het San Siro stadion. Dat geheel moest kosten, schrik niet, 143 GULDEN!

Dat heb ik gelijk gedaan, Ik woonde nog thuis en mijn ouders zeiden nog: “Ga je nou hele-maal alleen daar naartoe?”
Ik heb haar gelijk uitgelegd, dat, als je met supporters naar een wedstrijd gaat, je noooooit alleen bent.
Nou, dat klopte. Want toen ik in Rotterdam in de coupé stapte, werd ik gelijk een soort van geadopteerd door twee wat oudere echtparen. Dus dat zat goed.  De nachtelijke reis naar Milaan was, laten we zeggen, wat vermoeiend, maar prachtig.

Scheepstoeter
Volgende morgen vroeg in Milaan aangeko-men. Geen idee, waar je naartoe moest, maar je ging gewoon daarheen, waar de meeste rood-wit getooide mensen heengingen. Prachtige dag gehad in het centrum daar. Ik had zo’n scheepstoeter, die ik nogal vaak gebruikte. Het was in die tijd een typisch Feyenoord-geluid, die duizenden scheepstoeters. Echt een geluidje Havenstad.

Schop
Die toeter trouwens werd niet door iedereen leuk gevonden. Toen ik daarop, ergens in het 

grote overdekte winkelcentrum van Milaan, op de grond zittend nogal stevig een deuntje blies, kreeg ik een schop tegen mijn zij van een dronken Schot. Voordat ik overeind gekomen was, werd die vent al door een paar Schotten weggetrokken, terwijl enkele andere onder vele “Sorry’s” mij beklopten en direct trakteerden op een paar flessen bier.
Nou, die wilden er wel in, dus einde incident.Nou, over die wedstrijd hoef ik niets over te vertellen, dat weet iedereen nog wel. Hebben die kip/cup.

Feest in de trein
Het nadeel van die treinreis was wel, dat we niet lang in Milaan konden blijven hangen om te feesten. Want ja: die trein ging tóch op een bepaalde tijd vertrekken. Dan maar feest in de trein.

Feyenoord-Express
De terugreis was helaas zodanig lang, dat wij pas de volgende dag, laat in de middag in Rot-terdam aankwamen. Ja, toe was de huldiging op de Coolsingel al geweest. De feestelijke ener-gie, die nog in de stad hing, was echt voelbaar en de binnenkomst van de trein (de Feyenoord-Express; dat stond op de locomotief met een soort Hulde-aan-het-Bruidspaar-versiering op de kop), was ook mooi en duidelijk hoorbaar.

En dat allemaal voor dat geld! Een ervaring om nooit te vergeten.

Paul Van ‘t Hof
paulmarjo@live.nl

Te laat terug uit Milaan voor huldiging
Ik zag weer eens een foto van de enorme mensenmassa op de Coolsingel en Stadhuisplein bij de huldiging van het elftal van Feyenoord vanwege het binnenslepen van de Cup Met De Grote Oren, met daarbij de vraag: “Was u daarbij?” Antwoord: “Nou nee, helaas.”

Uiteraard waren er Rotterdammers en halve 
Rotterdammers, ondergetekende, aan boord en 
de vreugde was groot na de ontknoping. Onze 
tweede stuurman, Willem de Waard, een Rot-
terdammer in iedere vezel was tot tranen toe 
geroerd.

Zeemanshuis
Enige tijd later lagen we in Curaçao en bezocht 
ik ’s middags het zeemanshuis. Tot mijn grote 
vreugde werd daar toen de hele wedstrijd nog een 
keer uitgezonden. Je weet de uitslag, maar toch 
was het heerlijk om te kijken.

De Kuip
Op 1 juni werden we op Curaçao afgelost en vlo-

gen we naar huis. Een tussenlanding in Madrid 
en op naar Schiphol. Daarna ben ik nog tientallen 
malen met een vliegtuig naar huis gekomen, maar 
wat toen die eerste keer gebeurde, heeft zich 
nooit meer herhaald. We vlogen recht over de 
Kuip!  Onze voornoemde tweede stuurman riep 
de historische woorden: “We vliegen over heilige 
grond!”

Nog vaak heb ik de fantastische sfeer in de 
Kuip aan den lijve mogen ervaren. Zo is er geen 
tweede stadion!

Fred van den Bogaard
Bermweg 13
4388 CA Oost-Souburg

Vliegen over heilige grond

Mijn ouders waren er wel op de Coolsingel. Mijn moeder riep naar Willem van Hanegem en die gooide een roos van het bouquet naar haar toe.

Windvlaag
Ikzelf vermaakte me in het San Sirostadion. We zaten al vroeg in het stadion en uit ballorigheid had ik een condoom opgeblazen. En die ging door een windvlaag het hele stadion door. Ieder-een juichen toen die langskwam.

Ik spreek nog wel eens mensen die er ook waren en die hadden hem ook zien vliegen.
Het was prachtig om meegemaakt te hebben. Ik geniet nog regelmatig van de foto’s die ik daar gemaakt heb.

Joop den Ouden
Parallelweg 53
3072 KN Rotterdam

De condoom van San Siro
Ik had een goede reden om niet op de Coolsingel te zijn in 1970. Ik was namelijk in Milaan. Ik was erbij dat Ove Kindvall Feyenoord naar de eerste Europacup schoot.

Tijdens de wedstrijd op 6 mei 1970 bevond ik mij aan boord van het ss Vlieland 

(van een dochteronderneming van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd) op mijn 

eerste reis als assistent WTK ergens op de oceaan. Via de Wereldomroep op de 

korte golf konden we met veel ruis en storing de wedstrijd volgen. 
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Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

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

          24 uur per dag bereikbaar

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

hierin te begeleiden.

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

WIJ ZIJN ECHTE REGELAARS

Plannen alles in en voeren perfect uit.
Zijn duidelijk en transparant over de kosten.
Altijd alles in overleg en met de menselijke maat. Dat zit in ons DNA.
Wij willen oprecht iets betekenen voor de ander.

Meer weten over wat we voor u kunnen doen?
Bezoek dan onze website of neem telefonisch contact met ons op.

cvu.nl/regelaars 
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

698,-

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

1198,-

 

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

VANAF 

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

De zaak van
vertrouwen

 

BTR REIZEN www.BTRreizen.nl 
  �  055 - 5059500   

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

 

 

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

ten 
dd 

 

 

Geniet van de mooiste vakanties in 2022 

Autovakanties   Autovakanties   
 

Hotel Op de Boud *** / Valkenburg g  
 

 5 dagen All Inclusive Zuid-Limburg va. € 246,- p.p. g5 dagen All Inclusive Zuid- g ,Limburg va. € 246,- p.pp p
Hotel Oranjeoord *** / Hoogsoeren

ppp pp p
n 

 

 5 dagen All Inclusive op de Veluwe va. € 295,- p.p. g p5 dagen All Inclusive op de Veluwe va. €
Hotel Gaasterland *** / Rijs s  
 

 5 dagen All Inclusive in Friesland va. € 272,- p.p. g5 dagen All Inclusive in Friesland
Hotel Brauer *** / Treis

sland
i -

va. € 272,va. € 227a € 2 - vand
s-Karden

p,
n 

 

 5 dagen All Inclusive aan de  Moezel va. € 257,- p.p. g5 dagen All Inclusive aan de  M zel vMoezMoe
Hotel Bitburg *** / Bitburg g  
 

 5 dagen All Inclusive in de Südeifel va. € 210,- p.p. 

Culinair hoogstandjes in Brabantnt Cu
 Golden Tulip Hotel West-Ende in Helmond

nt
ndnd 

 

 3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 179,- p.p.
dd
p  3 dagen het gastvrije Brabant va.€ 179,3 d - p.p..p..p.

De mooiste Fietsroutes door Friesland d  De
 Hotel Gaasterland in Rijs

oute
js 

 

 4 dagen volpension voor € 169,- p.p. 4 dagen volpension voor € 169,4 d or € 16 - p.p.
Het Twentse stadje Ootmarsumm He
 Stadshotel Ootmarsum in Ootmarsum

summ
m 

 

 4 dagen halfpension voor € 180,- p.p. 4 dagen hal4 d
Fietsen 

lfpensn hal
n van

p
 

sion voopensp
n hotele  

or € 180n voo
el naar 

0,- p.p€ 180
ar hotel 

p.p
eel in 

..
nnnn Brabantnt Fie

 van Asten naar Deurne en Helmond
el innnn B
ndnd 

 

 8 dagen het mooie Brabant va. € 479,- p.p. 

k
8 d8 d  

  Riviercruises 
   

All Inclusive Busreizen n  Inclusive BusreeizeenneizeRiviercccruisesrc isccrui

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

IJsselmeer, Texel & Hanzestedenn IJs
 MS Serenade I 

, Tex, Tex
I  

 

 7 dagen vertrek 6 juli & 25 aug. 2022 va. € 990,- p.p. 7 dagen vertrek 6 juli & 25 aug. 2022 va. € 990,7 d ek 6 ju - p.
Over de Rijn & Moezel naar Cochem

p, p
m Ov

 MS Salvinia
Rijn
ia 

 

 6 dagen vertrek 19 sept. 2022 va. € 590,- .p.p. 6 dagen6 d vertrekertrek 19 sept. 2022 va. € 590,- .p.p.
Donau cruises naar oa. Budapest

p p
st Do

 MS Swiss Pearl
ses n

arl 
 

 12 dagen vertrek 3 & 13 aug. 2022 va. € 1.435,- p.p. 1212  

Südeifel, Moezel & Luxemburgrg Sü
 All Inclusive Hotel Bitburg in Bitburg

urrg
rg 

 

 5 dagen vertrek 6 juni 2022 voor € 495,- p.p. 5 dagen vertrek 6 juni 2022 voor € 4 ,5 d 495,- p.pp
Ontdekt de Duitse Vulkaaneifel

p p
el On

 All Inclusive Hotel Am Park in Stadtkyll
feel
ylll 

 

 5 dagen vertrek 4 juli 2022 voor € 485,- p.p. 5 dagen vertrek 4 juli 2022 voor € 485,5 d ,- p.p.
Het fraaie Hessische Bergland

p, p
d He

 Hotel Combecher in het Kuurstadje Neukirchenen 
 

 5 dagen vertrek 22 aug. 2022 voor € 485,- p.p. 5 d5 d  

AutovakantiesakanAutovakanties

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

 

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

    € 6,00

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP. 

info@computerstoday.nl        www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUISVerhuizen? 

Kleiner wonen? Opruimen? 
Ik ga graag samen met u 

aan de slag! 
Meer info: www.CRL010.nl 

of bel: 06-33416440 

Biljartclub Oosterwiek wil graag 
nog nieuwe leden verwelkomen

Wij biljarten op dinsdag - 
en donderdagmiddag 

Gebouw Oosterwiek 

Varnasingel 600  3067 EZ Rotterdam 
Tel. nr 06 47871509 of 06 14388186 

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL 0180 - 820244

#samenvoordieren
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De reis er naartoe was al een gevaar-
lijk avontuur. In een verhuiswagen-
oplegger met een laag stro op de 
vloer en een stapel paardendekens 
vertrokken we vanaf de Wilhelmina-
kerk in de Oranjeboomstraat voor de 
reis door de nacht. Daar in Rijssen 
hebben onder andere veel Rotterdamse 
kinderen de hongerwinter overleefd en 
de bevrijding meegemaakt. De komst 
van de Canadezen met hun tanks, 
legerwagens en jeeps was een blijde 
intocht. Ik stond daar tussen al die 
mensen als jochie van acht jaar. Om 
nooit te vergeten.

Geëmigreerd
In de jaren ’50 zijn we naar Canada 
geëmigreerd en hebben daar een jaar 
of zes gewoond. Zelfs na ongeveer 
zestig jaar hebben we nog steeds con-
tact met Canadese vrienden Barbara 
en Murray. We schrijven af en toe of 
mailen en houden elkaar op de hoogte 
van het wel en wee. Of we sturen 
krantenberichten naar elkaar die ons of 
hen interesseren. 
Onze Canadese vriend vertelde ook 

over zijn ervaringen in de oorlog. Hij 
woonde toen in de Schotse Hoog-
landen in een dorp dat Braemar heet, 
ergens bij Aberdeen. 
In een winkel in Calgary ontmoette 
hij een jonge Belgische man die hem 
hielp om te vinden wat hij zocht. Ze 
raakten aan de praat en Murray vertel-
de de man dat hij vroeger in Schotland 
woonde waar hij ook geboren was. Hij 
vertelde dat in de oorlog er Belgische 
vluchtelingen het hotel in het dorp 
gebruikten als school voor de kinde-
ren. Het waren vermoedelijk Joodse 
vluchtelingen die daar toen waren. 
Na onze terugkeer in Nederland, in 
oktober 1961, gingen we inwonen 
bij de ouders van mijnvrouw en werd 
onze tweede zoon geboren. Er was 
geen woonruimte te vinden in Rotter-
dam. Dus we waren blij dat we een ei-
gen stekkie vonden in Aarlanderveen. 
Daar gingen we wonen en werken. 
Het eerste jaar was natuurlijk best wel 
druk om alles voor elkaar te krijgen. 
Vakantie was er niet bij. Ja, een dagje 
naar Rotterdam of naar Avifauna, dat 
was het wel zo’n beetje.

Tolk
Zo’n vier jaar geleden ontvingen wij 
een brief van onze Canadese vrienden 
met een uitgeknipt krantenartikel 
over de laatste overlevende van de 
capitulatie-onderhandelingen tussen 
de geallieerden en de Duitsers. Een 
Canadees. Hij was toen 22 jaar en was 
daar tolk tussen beide partijen. Tijdens 
de onderhandelingen in hotel De We-
reld in Wageningen zat hij naast prins 
Bernhard. In het artikel werd verteld 
dat deze tolk, dr. George Molnar op 
95-jarige leeftijd was overleden na een 
rijk leven en maar zelden sprak over 
zijn rol bij de onderhandelingen tussen 
de geallieerden en de Duitsers. Op 
internet staat het artikel op de website 
van de Globe and Mail, 2 juni 2018.

Hotel
In de zomer van 1963 of 1964 konden 
wij samen een keer op vakantie gaan. 
De ouders van mijn vrouw pasten op 
het kleine grut dat er intussen was 
bijgekomen. Dus wij gingen met de 
brommer op reis, tentje achterop en 

slaapzak. Op een dag belandden we in 
Bennekom, ergens in het bos op een 
kampeerterrein. ‘s Avonds gingen we 
in Ede naar de fi lm ‘West Side Story’. 
De volgende morgen gingen we weer 
op weg, wel met een hongerige maag, 
op naar Nieuw-Lekkerland. Een mooie 
tocht langs de Rijn en Lek over de 
dijken. Onderweg zouden we wel wat 
te eten kopen. Maar in Wageningen 
passeerden we een hotel-restaurant. 
Ho, zeiden we. Die kunnen voor ons 
toch wel een paar boterhammen met 
kaas klaarmaken en een pot thee of 
koffi e. En ja hoor, we kregen daar een 
keurig ontbijt. Daarna tuften we weer 
verder. De volgende dag waren we 

weer thuis in Aarlanderveen. 
Jaren later realiseerden we ons dat 
het hotel-restaurant in Wagenin-
gen hetzelfde hotel was waar de 
capitulatie-onderhandelingen hadden 
plaatsgevonden. Om een tafel zat de 
tolk George Molnar tussen generaal 
Foulkes en prins Bernhard in Hotel 
de Wereld. Dit verhaal is een klein 
eerbetoon aan deze toen nog jonge Ca-
nadees. Het is mooi dat mensen veel 
raakvlakken kunnen hebben. Zelfs 
oorlogservaringen kunnen mensen 
wereldwijd aan elkaar verbinden.

Simon Fousert sr.    

 Onverwachts ontbijt in hotel De Wereld   
Als je de oorlog hebt meegemaakt dan gaan de herinneringen deze tijd van het jaar terug naar het 
moment van de bevrijding. Die maakte ik mee in Rijssen. Kinderen uit Rotterdam werden daar bij 
mensen via de kerk ondergebracht. Zij hadden hun woningen opengezet voor de Rotterdamse hon-
gerlijertjes.

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.  

 Hoek van Holland, 26 mei 1955. Restaurant Het Jagershuis aan de Badweg. Het diende in de Tweede Wereldoorlog als Wehrmachtsheim voor soldaten die 
de Atlantikwall bemanden. Na de oorlog waren er onderdelen van het Nederlandse leger gehuisvest en weer later de Koninklijke Marechaussee die de 

grensbewaking moest garanderen. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester.   

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 5 mei 1975: Prins Bernhard bij een foto van de ondertekening van de capitulatie in 1945 in Hotel 
De Wereld in Wageningen, waar Simon een ontbijtje nuttigde in de jaren zestig.   
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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

met deze 6 onderzetters
voor      14,95bezorgkosten 4,25

bestel de 6 onderzetters via het winkeltje op 
pagina 14 of op www.deoudrotterdammer.nl

thee of koffie
op z’n rotterdams

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

 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 op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk
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Tot 1930 werden de trainingen geleid 
door bestuursleden met voetbalken-
nis. Vanaf deze tijd werden er trainers 
aangesteld. Opvallend is de con-
nectie die OVV had met Feyenoord 
Rotterdam. In de 30’er jaren hebben 
spelers als Puck van Heel en Piet Smit 
de trainingen geleid. Bijzonder omdat 
het eigenlijk verboden was voor deze 
spelers om een club te trainen. In 
de jaren 50 en 60 kwamen Antoon 
Duijnhouwer, die werkzaam was op 

het Kruininger Gors, Floor de Zeeuw 
en Adrie Peters naar Oostvoorne. In 
de 90-er jaren was Ben Wijnstekers 
trainer/speler bij OVV. 

Bus
OVV voetbalde vaak in Rotterdam, 
daardoor waren er ook connecties met 
verschillende horecagelegenheden, on-
der andere die van Toon de Jager. Het 
vervoer ging eerst met het trammetje 
van de RTM, welke als eindpunt de 

Rosestraat had. Aan het einde van de 
middag moesten de spelers vaak hard 
lopen om het laatste trammetje naar 
Oostvoorne te halen. Vanaf circa 1955 
reed OVV met de bus van Vermaat 
naar Rotterdam en stopte ze op bij 
café ‘De Gunst’ aan de Brielselaan 
of bij ‘De Kroon’ aan de Wolphaerts-
bocht.

In 1917 was OVV begonnen met een 
twintigtal leden; het ledental groeide 
gestaag en in 1923 had OVV al 4 
elftallen. Anno 2022 schommelt het 
ledenaantal rond de 525 leden, spe-
lende en rustende leden. 

Clubblad
OVV had vanaf de beginjaren al een 
clubblad, helaas zijn deze niet be-
waard gebleven. De eerste clubbladen 
welke wel zijn bewaard, zijn exempla-
ren van ‘De Sluier’ het geheime club-
blad van OVV, gemaakt vanaf eind 
1945 tot half 1947. Het clubblad ‘De 
OVVer’ werd vanaf ca 1950 tot 2012 
gemaakt Daarna werden de berichten 

gedigitaliseerd. Nu wordt alleen de 
weekbrief met daarop uitslagen en 
de wedstrijdkalender dubbelzijdig 
afgedrukt. Deze is verkrijgbaar in de 
kantine van OVV.

Ontwerp
OVV is bezig met de voorbereiding 
voor de bouw van een nieuwe accom-
modatie. Begonnen zonder accom-
modatie werd in 1930 de ‘Groene 
Keet’ door OVV zelf gebouwd. Deze 
heeft tot 1965 dienstgedaan, waarna 
deze is vervangen door een stenen 
gebouw, ook weer door de OVV 
leden zelf gebouwd. Door de enorme 
aanloop van jeugd is in 2007 besloten 
om een aantal extra kleedkamers bij 
te bouwen aan het bestaande gebouw 
uit 1965. Door de tijd heen bleek dat 
het gebouw steeds meer gebreken ging 

vertonen en nu ook niet meer aan de 
eisen van de tijd voldoet. In overleg 
met de gemeente is in 2019 besloten 
dat OVV een nieuwe accommodatie 
mag gaan bouwen waarvan het ont-
werp op deze tentoonstelling is te zien.

Tijdens de expositie zijn foto’s, docu-
menten en attributen te bezichtigen, 
afkomstig uit het OVV-archief, dat in 
2002 is opgericht. 

De Oudheidkamer Oostvoorne is 
gevestigd aan het Dorpsplein 2-C te 
Oostvoorne. De openingstijden zijn: 
elke vrijdag- en zaterdagmiddag van 
13.00 uur tot 16.30 uur. Sinds 1 mei 
ook woensdagmiddag van 13.00 uur 
tot 16.30 uur. Zie ook: www.oudheid-
kameroostvoorne.nl

Tentoonstelling over 105 jaar OVV
De Oostvoornse Voetbal Vereniging, OVV dus, viert op 15 september van dit jaar zijn eenentwintig-
ste lustrum. OVV bestaat 105 jaar. De gemeente Westvoorne heeft een budget beschikbaar gesteld 
om een nieuwe accommodatie te bouwen, maar door de onzekerheid over de start van de nieuw-
bouw is door het bestuur besloten dat deze viering samen zal vallen met de opening van de nieuwe 
accommodatie.  In de Oudheidkamer van Oostvoorne is alvast een kleine tentoonstelling ingericht 
over de veranderingen binnen OVV in de afgelopen 105 jaar. 

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan speelde OVV tegen Feyenoord met Puck van Heel.

Eigenlijk is de naam SPIDO tamelijk 
apart. In het lezenswaardige boek ‘Negen-
tig jaar Spido in vogelvlucht’ geschreven 
door Rein Wolters en uitgegeven door De 
Oud Rotterdammer, lezen wij dat deze 
naam voor het eerst in 1919 voorkomt als 
telegramadres van de Stoomsleepdienst 
van Piet Smit jr. (een werkmaatschappij 
van Van Beuningen). Het woord betekent 
letterlijk ‘spoedig’. Mijn corrector en info-
expert Koos Stadhouders vertaalde dat uit 
de wereldtaal Volapük. In het boek zien wij 
o.a. de overbekende officiële Spido-foto 
genomen vanaf het ponton Willemsplein. 
Vrolijke gezichten die na anderhalf uur 
varen vanaf een loopplank (met railing) 
weer voet aan wal zetten. Gelooft u mij: Er 
circuleren heus tienduizenden versies van 
blije, tevreden passagiers. Wat moet dat 
decennialang een mooie bron van inkom-
sten zijn geweest voor diverse fotografen. 

Overigens was de SPIDO oorspronke-
lijk een vervoersbedrijf dat personeel 
vervoerde naar zee- en binnenschepen, 
alsmede naar havenbedrijven. Bijgaande 
foto van de Amsterdamse fotograaf Henk 
Jonker (1912-2002) toont anno 1948 het 
plechtige moment van een grote groep 
‘buitenlui’ die het plankier richting boot 
betreedt. Een hele rits mensen, dat zien wij 
dankzij de rij die op straat nog doorloopt. 
Het is, gezien het voorzichtige blad aan 
het boompje, vermoedelijk voorjaar. Klopt 
mooi met het ijscowagentje dat klaar staat. 
Natúúrlijk heb ik sinds 1960 ook een keer 
of vier/vijf een tripje op de Maas gemaakt. 
Vond dat best wel aardig. Maar laten wij 
eerlijk blijven, het échte scheepsgewoel 
keert nimmer meer terug in de Maasstad. 
Dat is een voldongen feit.

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

SPIDO

Ben Wijnstekers (links) als oud-international tijdens het 75-jarig bestaan in 1992. Wijnstekers 
speelde ook voor OVV.

De SPIDO, in 1919 opgericht door de Grote Havenbron D.G. van Beu-
ningen, is samen met onze Dierentuin en de Euromast al meer dan een 
halve eeuw de belangrijkste 010-toeristentrekker! Ik heb een zwak voor 
de SPIDO, waarom weet ik niet. Ik heb géén zeebenen, heb ook niks 
met schepen, maar een vaartochtje met deze scheepvaartdienst is al-
tijd leuk. Fantastisch dat iedere dag opnieuw vele honderden genieten 
van deze ‘harbour-experience’.



De beambte schrok best wel toen ik ‘ 
avonds het verlaten terrein van onze 
loods aan de Stadionweg op reed. 
Hij had er net zijn hond losgelaten. 
Het dier zou wat ziek zijn, maar 
naar mij idee had de politie beambte 
hem gewoon niet in de hand. Op dat 
terrein was ook onze werkplaats en 
elke avond moesten de wagens die 
onderhoud nodig hadden daar naar toe 
gebracht en die klaar waren weer naar 
de Westzeedijk gereden. Een karweitje 
die ik graag en best wel vaak deed 
na het gewone werk. Soms alleen en 
soms met een collega als er veel wa-
gens in onderhoud moesten. We had-
den twee sleutels, eentje voor het hek 
en de ander van het kastje die naast 
de ingang van de garage aan de muur 
bevestigd was. Daar deponeerde je 
de sleutels van de wagen die je kwam 
brengen en lagen de sleutels van de 
wagen die je ophaalde. En nu stond 
ik dus net bij dat kastje en kwam er 
een best wel gevaarlijke hond gemeen 
blaffend op mij af rennen. Gelukkig 
zat ik net op tijd weer terug in de wa-
gen voor die hond me te pakken kon 
nemen. Hetzelfde kon je trouwens van 
onze Loodsbaas Harrie zeggen.

Waakhond
Het was tijdens een pauze in de 
nachtdienst toen een beambte van 
de spoorwegpolitie in de loods van 
de Westzeedijk kwam vragen of we 
soms zijn hond hadden gezien. Nou 
nee en om eerlijk te zijn, we waren 
onze loodsbaas Harrie ook al een tijdje 
kwijt. Nou had die de gewoonte om in 
de pauze aan zijn auto te sleutelen dus 
zo vreemd was dat nu ook weer niet. 
Maar deze keer was hij in geen velden 
of wegen te bekennen. Het speelde 
zich af in een tijd dat de meeste 
goederen in de nacht bij Van Gend & 
Loos nog met spoorwagons werden 
vervoerd. En bij ons aan de West-
zeedijk was er altijd sprake van twee 
trek’s. Nadat de eerste serie wagons 
gelost waren werden die opgehaald en 
de tweede trek de loods in gereden. 
Nou waren de deuren van die wagons 

met een dik ijzerdraad verzegeld. En 
voordat je die allemaal open geknipt 
had was je alweer een kwartiertje 
verder. Dus vond Harrie het een goed 
idee om op het rangeerterrein alvast 
die verzegeling open te knippen. 
En laat het daar nu zijn dat die twee 
elkaar tegen kwamen. Onze loodsbaas 
stond doodstil. Bij elke beweging 
liet die grote zwarte hond grommend 
zijn tanden zien die glinsterden in het 
maanlicht. Het heeft even geduurd 
maar uiteindelijk troffen we dat bi-
zarre stel op het rangeerterrein aan.

Ik heb ook niks met waakhonden in 
de haven. Daar bij die hoge trap van 
het havenkantoor aan de Marconistraat 
waar twee honden een wedstrijdje 
deden wie het hardste kon blaffen. 
En daarbij zenuwachtig boven aan 
die trap heen en weer drentelend, de 
grote tanden ontbloot. En niemand in 
dat kantoortje die de moeite nam om 
die beesten tot bedaren te brengen. 
Het liep me nog net niet dun uit de 
broek toen ik letterlijk met het lood 
in de schoenen de trap besteeg. En 
dan bedoel ik dus niet alleen de stalen 
neuzen van de veiligheidsschoenen. 
Kom je toch op een gegeven moment 
met die vervaarlijke tanden op oog-
hoogte. Het liep uiteindelijk allemaal 
goed af. Ze worden toch min of meer 
als een extra wapen gebruikt. Zoals de 
gast die bij ons aan de overkant van de 
Westzeedijk heen en weer drentelde 
met zijn grote herdershond en het 
gokhuis beveiligde die daar gevestigd 
was. Daar had ooit een overval plaats 
gevonden en sindsdien liep die knul 
daar met zijn hond. Toch ben ik geen 
hondenhater. 

Onze hond
We hadden vroeger trouwens zelf ook 
een hondje bij ons thuis. Ondanks het 
grote gezin was er nog best plaats voor 
een beestje uit het asiel. Ik heb echt 
geen idee over het waarom en hoe 
maar het zou zo maar iets van verwen-
nerij van de jongste telg van ons gezin 
kunnen zijn. Hij staat ook hier ook 
ergens op de foto net als ik met onze 
hond. Het was een soort vuilnisbak-
kenras en een schat van een dier. Niet 
te groot dus, ze viel nauwelijks op met 
haar kastanje bruine vacht. Madame 
trok alles uit de kast om duidelijk te 
maken wat ze wilde. Die treurige blik 
van haar als ze niet genoeg aandacht 
kreeg terwijl ze allerlei speeltjes 
voor je voeten deponeerde. Die ouwe 
pantoffel van je vader, de lap stof 
waar ze lekker aan kon trekken en met 
haar sterke tanden zo vasthield dat je 
haar aan d’r bek op kon tillen. Hoor 
haar nog grommen in gevecht met dat 
vod. Maar het leukste vond ze de bal. 

Urenlang kon ze er 
mee spelen. Dan had 
ze het liefst dat je hem 
weg gooide zodat ze 
lekker kon rennen. 
Thuis of buiten bij 
ons in de Breit-
nerstraat dat maakte 
niet uit. Fanatiek 
rende ze er achter aan. 
Maar net als iedereen 
liet ze zich niet graag 
in de maling nemen. 
Alleen doen alsof je 
gooide was één keer 
leuk en dan maakte 
ze nog graag wat rare 
doelloze sprongen vol 
vertwijfeling, maar 
kon lelijk gaan blaffen 
als je het vaker deed.

Bijzonder beest
Zij had trouwens ook 
best wat eigenaardige 
gewoontes. Kijk dat ze haar maand-
stond weg likte kan ik mij nog wel 
voorstellen. Niet dat wij dat zo snel 
zouden doen, gesteld dat we als ware 
vampiers die behoefte zouden hebben. 
Maar het is maar weinigen gegund 
die lenigheid van de ruggengraat te 
bezitten om die plek met de tong te 
beroeren. Dat de smaak van het bloed 
bij haar toch een bepaalde emotie 
teweeg bracht merkte je aan het tril-
lende bekje van het dier na het likken. 
Dat ze even daarna vol blijdschap het 
vrouwtje begroette die net naar binnen 
stapte en zich niets vermoedend in het 
gezicht liet likken, bedekken we maar 
met de mantel der liefde. Maar smerig 
was het wel. En ja ook honden heb-
ben bepaalde gevoelens en behoefte 
aan het andere geslacht. Al was ons 
huisdier meer van de vrouwtjes. Die 
dacht echt dat ze een jongetje was. 
Kroop zo achterop het hondje van de 
overkant, ook een teefje, waar ze gek 
op was. Die liet het een en ander maar 
gelaten over haar heen komen. Best 
nog link met die hard rijdende auto’s 
in onze straat. Blind van liefde rende 
Mattie zo in een onbewaakt moment 
als de deur open stond de straat over. 
Liep die ene keer dat de wagen vol in 
de remmen moest nog net goed af. Ze 
was zo met de staart tussen de pootjes 
weer thuis.

Als haar vriendin niet beschikbaar was 
dan wilde ze ook wel graag bij jouw 
een keertje op je been rijen. En als je 
alleen bezig bent met je huiswerk, ja 
u leest het goed, dan vond ik dat geen 
probleem. Maar in gezelschap liever 
niet. Kunstjes kon ze ook. Netjes 
opzitten en pootje geven was een 
peuleschil voor haar. En voor dood 

liggen draaide ze haar poot niet om. 
Was een versje voor trouwens. Hondje 
dood, verroer kop noch poot. Hondje 
mag niet eerder opstaan voor de tuut 
tuut is gegaan. Was een momentje 
hoor. Vooral als het even iets langer 
duurde dan ze gedacht had. Maar bij 
het uiteindelijke túút sprong ze heel 
enthousiast op. Uiteraard op zoek naar 
de lekkernij als beloning.

Een grote bah
 Maar een heilige was onze hond 
niet. Die schuldbewuste ogen en 
dat kruipend gedrag als ze onver-
hoopt een grote bah in de kamer had 
gedaan sprak boekdelen. ,,Wat heb jij 
gedaan?!” Die combinatie van blijd-
schap toen we thuis kwamen maar 
ook de angst voor de boosheid van 
het vrouwtje was hartverscheurend. 
Dan kroop ze laag over de grond van 
hevige emoties. Terwijl ze toch uitge-
laten was die dag dat we met ons hele 
gezin op pad waren. Ja echt? Wie had 
dat gedaan dan? Was nog een dingetje 
dat uitlaten. Een groot gezin maar 
niemand had altijd zin. Op regenach-
tige dagen en de nood hoog dan mocht 
ie wel even op het balkon. Een emmer 
water er over en klaar. Al rook je op 
warme dagen zo af en toe best wel die 
nare urinelucht. Maar meestal was ik 
de pineut al deed ik het graag hoor en 
liet hem lekker rennen. Zijn grote bah 
deed ie netjes in de goot. Ja dat had-
den we hem zo geleerd. Van zelf op-
ruimen was nog geen sprake. Treurig 
waren de momenten van obstipatie. En 
het drolletje dat bleef hangen, terwijl 
ze tragikomisch met haar kontje over 
de straat schuurde. Ja zielig hoor. 
Dan toch maar even helpen met een 
papiertje. Ach vieze dingen waren we 
gewend. Al rook ik De Verse Waar van 

Bosselaar toch niet graag. Maar ze at 
het met veel smaak op. Waarbij je de 
vraag kan stellen hoeveel ze eigenlijk 
proefde van de etenswaar of lek-
kernijen die ze aangereikt kreeg. Hap 
slik weg en dat was het. ,,Nee eerst 
een poot!” Wat een onmensen zijn 
we eigenlijk om eerst een kunstje te 
verlangen voor dat ze iets lekkers toe 
geschoven kreeg. Maar aan de andere 
kant konden we haar ook eindeloos 
op de buik kriebelen en lag ze als een 
Mata Hari met de pootjes wijd uit 
elkaar gelukzalig op haar rug.
Je kon haar geen groter plezier doen 
dan mee te nemen naar het strand. 
Uiteraard met bus en trein in die tijd. 
Een eigen auto was nog heel ver in de 
toekomst. ze reed liever niet met het 
openbaar vervoer. Trillend zat ze op 
schoot. Maar eenmaal op het strand 
kroop de kolder in haar koppie. Die 
liep als een gek haar rondjes. Moest 
je even laten begaan hoor. Om daarna 
weer vol enthousiasme achter de bal 
aan te gaan om in volle draf die bal op 
te pakken. Het Kralingse bos was ook 
haar favoriete uitje. Met tramlijn 17 
naar eindpunt Oudedijk en daarna via 
het laantje van Nooitgedacht het oude 
bos in. Om uiteindelijk hijgend met de 
tong uit de bek voldaan thuis weer op 
je schoot te kruipen. Of in haar mand, 
soms wat jankend van een nare droom 
of emotie. Zo was onze Mattie. Echt 
een hele lieve hond.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

Meer lezen van Wim van der 
Klein? Kijk in onze winkel https://
www.deoudrotterdammer.nl/
webshop/ en koop het boek ‘Wat 
Zeggie’   

 Wie laat de hond uit? Woef woef   
Er liep regelmatig een beambte van de spoorwegpolitie met een grote zwarte bouvier 
door onze loods aan de Westzeedijk. Als onderdeel van de Spoorwegen was ook Van 
Gend & loos en omgeving hun werkterrein. Waren geen lieverds hoor die honden. Ik 
hield maar wat afstand. 
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 kleine Wim aan de wandel met de hond   

 een bijzonder vuilnisbakkenras   
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en niet de hoek van de 1e Kief-
hoekstraat, zoals in het artikel 
gemeld. Baartman heeft zijn eerste 
zaak gehad aan de Strevelsweg, 
nog ver voordat er op grotere 
schaal brommers verkocht werden. 
Toen vestigde hij zich op de Lange 
Hilleweg 220, hoek Boekweitstraat. 
Later is die zaak verkocht aan J. 
Leentvaar. In zijn jonge jaren heeft 
Barend Baartman het vak van fi et-
senmaker geleerd bij Leen de Jong, 
die zijn bedrijf had op het eerder 
gemelde adres Lange Hilleweg 58. 
Baartman kocht deze zaak, waar 
later zijn zoon Theo hem opvolgde, 
en daarna zijn kleinzoon Bart. Nu 
is de zaak daar weg en is voortge-
zet in Dordrecht. Waarom is mij 
dat allemaal zo bekend? Ik heb de 
dochter getrouwd van deze Barend 
Baartman. Daarom kreeg het be-
richt onze bijzondere aandacht.’’

Handjeklap
Fietsenmaker en hulpmotorverko-
per J. de Bruyn herinner ik me nog 

goed. Hij kocht in 1967 mijn twee 
jaar oude Zündapp. Deze had ik 
via geldleenbedrijf Viola voor 1100 
gulden gekocht in de Rosestraat bij 
fi etsenmaker Henk Westerhof. Na 
handjeklap betaalde De Bruyn 375 
gulden voor mijn brommer. Dat 
geld had ik hard nodig vanwege de 
deurwaarder van het Gemeentelijke 
Energie Bedrijf (GEB) die met 
een monteur zou komen om me in 
de straat af te sluiten van elektra 
en gas. Gelukkig had ik nog een 
wrakke fi ets om me te verplaatsen. 
Het hoekpand van De Bruyn is ge-
renoveerd en staat leeg. De winkel 
op de hoek Zwijndrechtsestraat is 
vervangen door woningnieuwbouw. 
In de zaak op Lange Hilleweg 220 
is nu een winkel gevestigd waar je 
kleding kunt kopen en koffi e kan 
drinken.

Colosseum
Ouderen onder ons herinneren 
zich ongetwijfeld de voormalige 
bioscoop Colosseum aan de Beijer-
landselaan 80. Zo’n 45 jaar geleden 
draaide er de laatste fi lm. Daarna 
stond het monumentale theater een 
poos leeg en verpauperde almaar. 
Dat kwam omdat de nieuwe eige-
naar, tapijtdiscounter Dies Poppe-
liers, er niet aan de (verbouwings)
slag mocht om er een winkelpassa-
ge van te maken. Uiteindelijk kreeg 
hij – mede door mijn bemiddeling 
– toch de benodigde vergunningen 
en werd alles achter de voorgevel 
gesloopt en nieuw gebouwd. 
Er kwam ook een postkantoor in 
en toen kon het kleine hulpkantoor 
schuin aan de overkant dicht. Ook 
kwam op de begane grond een 

lunchroom met Dita als uitbaatster 
en ook een bloemen- en plantenaf-
deling. Corrie van der Elst van de 
bekende bloemisterij uit Alblas-
serdam was de verkoopster. Het 
overgrote deel van de passage was 
ingericht met talloze producten 
voor vloer-, wand- en raambekle-
ding.

Cruisen
Net als vier jaar geleden ga ik 
weer cruisen, niet meer met het 
motorschip Rotterdam, maar met 
de AIDprima. De reden dat ik niet 
meevaar met de nieuwe Rot-
terdam is dat het cruiseschip van 
de Holland-Amerika Lijn (HAL) 
voor Amsterdam als vertrek- en 
aankomsthaven heeft gekozen. Het 
Duitse schip (met twee enorme 
rode lippen op de voorsteven) ver-
trekt wel van de Wilhelminapier in 
Rotterdam en komt er na 15 dagen 
ook weer terug. Dus een reden dat 
veel Rotterdammers en mensen 
uit de regio met dit vakantieschip 
mee te varen. Dus ook lezers van 
De Oud-Rotterdammer. Dat was 
vier jaar geleden ook het geval 
en daar zijn leuke en nostalgische 
verhalen uit voortgekomen. Deze 
hebben vrijwel allemaal een plekje 
gekregen in De Oud-Rotterdammer 
of zijn verwerkt in de herinnering 
van anderen. Ook is er met als 
basis die Noorwegen-reis een boek 
over de Hongerwinter geschreven, 
die Annie en haar schoonzusje Rini 
vanuit Charlois in 1944 maakten op 
twaalfdaagse fi ets naar Overijssel. 
‘Annies barre tocht in de Honger-
winter’. 
Ook nu zoeken vriendin Sjaan en 
ik aan boord contact met andere 
reisgenoten die verhalen en herin-
neringen willen vertellen. Het is 
niet de bedoeling om interviews 
af te nemen, maar wel om een af-
spraak te maken voor na de cruise. 
Ter herkenning dragen we een 
Oud-Rotterdammer mee en leggen 
die ook op tafel. Het nummer van 
mijn hut is 4268. 

Reageren: reinwol@outlook.com

Het artikel ‘Van brommer naar auto’ in DOR van 11 januari zette een discussie in gang. Leen 
M. Valster (leenmvalster@caiway.net) ging door twijfel met het artikel te rade bij zijn zwager 
Theo Baartman, zoon van fietsenmaker/tweetactspecialist B(arend). J.M. Baartman. Zijn 
reactie was: “Wij verkochten geen Zundapp-bromfietsen. Daar moest voor naar J. de Bruyn, 
die zat aan de Lange Hilleweg 10 op de hoek van de 1e Kiefhoekstraat. Wij verkochten toen 
alleen brommers van Bata-
vus.’’

“Wij hebben het artikel met extra 
aandacht gelezen. Het geeft een mooi 
tijdsbeeld van een buurt waar veel 
Rotterdammers goede herinneringen 
aan bewaren. De zaak van Baartman 
zat toen aan Lange Hilleweg 58 op 
de hoek met de Zwijndrechtsestraat 

 1) In de voormalige showroom 
van Baartman kun je nu kleding 

kopen en koffie drinken. Foto Rein 
Wolters   

 Gelukkig nog 
een wrakke � ets   

 3) De AIDAprima in volle glorie. Foto brochure Zeetours   

 2) Van de tweewielerwinkel van De Bruyn is niets meer terug te vinden. Foto Rein Wolters   

Timmer – Delft – 
Timmer
Bij het lezen van Op de pedalen in 
de Maasstad, nr 261, kwam bij mij 
de herinnering aan een ander wie-
lerevenement bovendrijven, in de 
jaren ’80 opgetuigd door café Tim-
mer, nader adres overbodig voor 
oud Rotterdammers, tijdens het 
bewind van Nel Knuvers. Ik bedoel 
de wielerronde Timmer – Delft – 
Timmer, zestig kilometer lang, 
rondom vliegveld Zestienhoven.

Ik kwam al lang bij Timmer, voor de 
gezelligheid en het praatje en wist van het 
bestaan van de ronde af, maar omdat ik geen 
racefi ets ervaring van die lengte had, was 
het nog nooit tot meedoen gekomen. Maar 
tenslotte moest het maar eens gebeuren, 
nadat ik “in eigen beheer” een keer zestig 
kilometer had gereden.

Prijsuitreiking
Op de zaterdag van de actie verzamelden 
wij voor het café en peddelden in weekend 
tempo naar de Doenkade, de startplaats 
van de wedstijd. Ik deed mee voor de lol 
en had geen wedstrijd mentaliteit, trapte 
gezellig mee en stopte af en toe eens om 
een pechvogel te helpen. Bij het café vond 
vervolgens de prijsuitreiking plaats. En wat 
voor prijzen! Ik meen dat (Hans?) Citroen 
winnaar was. Hij werd bijna bedolven onder 
de cadeaus. Volgens mij waren alle winke-
liers van de over- en naastliggende zaken 
gemobiliseerd. Ook de nummers twee en 
drie werden ruim bedeeld. Ik viel ook in de 
prijzen, zij het als 39e . Mijn prijs bestond 
uit een klein zakmes, twee Timmer T-shirts, 
en, nu komt het: een zoen van Joke Bruijs, 
de tourmiss! Dat plekkie heb ik de eerste 
maanden niet meer gewassen. Van de twee 
T-shirts heb ik er nog een, bijna ingelijst, 
als herinnering aan een toffe sfeer. Toen ik 
de prijzen voorbij zag komen dacht ik, had 
ik nou maar een beetje harder gereden... 
Rondom de prijsuitreiking vloeide het bier 
rijkelijk en waren broodjes met ossenworst 
beschikbaar. Ik hoop voor Nel dat iedereen 
betaald heeft want anders was zij de enige 
verliezer.

Mede door de Timmer tour ben ik het 
fi etsen trouw gebleven, tot in Santiago de 
Compostela toe.

Hans Blok,
jjeblok@kpnplanet.nl  

 Joke Bruijs, 1985.   
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ZOMERPUZZELBOEK
De OudDe OudDe Oud

De puzzels in de Oud Rotterdammer zijn populair en 
regelmatig krijgen wij de vraag komt er ook een puzzelboek?

Als uitgever wil je aan de vraag voldoen, maar net als onze krant moet ook dit 
puzzelboek iets bijzonders hebben. Dat is nu gelukt, verschillende puzzels hebben een Rotterdamse 
twist en zijn geïllustreerd met de bekende unieke afbeeldingen van Rotterdam van vroeger.

We noemen het Oud-Rotterdammer Zomerpuzzelboek en 21 juni is de verschijnings-
datum en de verkoopprijs wordt € 9,95 (exclusief verzendkosten).

Het boek is 64 pagina’s en bevat een Varia aan puzzels zoals kruiswoordpuzzels, 
woordzoekers, filippine en nog veel meer puzzelplezier. 

Het Oud-Rotterdammer Zomerpuzzelboek is onze eerste uitgave en daarom 
zijn de eerste 250 exemplaren nu verkrijgbaar voor € 7,50
exclusief verzendkosten. 

Ga naar www.deoudrotterdammer.nl en bestel het Oud-Rotterdammer Zomerpuzzelboek vóór 
8 juni 2022 en ontvang 25% korting. Of stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Te incasseren van IBAN:

Tnv

Naam + voorletters

Straat

Postcode/woonplaats

.........................................................................

                        .................................................

 ........................................................................

                              ...........................................

                 

Telefoon

Email

Handtekening

............................................................

............................................................

          
                  ..........................................

Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal 
bedrag: € 7,50 + € 4,25 verzendkosten.

ZOMERPUZZELBOEK

puzzelboek iets bijzonders hebben. Dat is nu gelukt, verschillende puzzels hebben een Rotterdamse 
twist en zijn geïllustreerd met de bekende unieke afbeeldingen van Rotterdam van vroeger.

t/m 8 juni:
€ 7,50excl. verzendkosten

Daarna € 9.95excl. verzend-kosten

8 juni 2022 en ontvang 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Te incasseren van IBAN:

Tnv

Naam + voorletters

Straat

Postcode/woonplaatsPostcode/woonplaats

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

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

TaVa 
Uitvaartbegeleiding
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Nieuwerkerk aan den IJssel
06-15 54 93 56 / 24/7 
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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)

www.lichtjessophia.nl

 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 op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk
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Frans Gerardus Swidde
Via familie van Frans Swidde uit 
Amerika kreeg ik de volgende vraag. 
Frans Gerardus Swidde, geb. 31-12-
1887 in Utrecht wonende Schieweg 
224c in Rotterdam, beroep kok/ban-
ketbakker, werd op 26-08-1943 gear-
resteerd en voor de Sicherheitspolizei 
in het Haaseveer opgesloten. Op 10-
09-1943 werd hij overgebracht naar 
kamp Vught en daar op 20-12-1943 
weer vrijgelaten. Swidde zou zijn twee 
Joodse buurmeisjes Sara (Sellie) Weijl 
(later gehuwd met Vorst) en Rebecca 
Weijl (later gehuwd met Taubmann) 
hebben gered. Familie van Swidde is 
op zoek naar informatie over de red-
dingsactie van beide Joodse meisjes.

F. van.Riet
f.van.riet@kpnplanet.nl

Ervaren mondharmonicaspe-
ler gezocht
Op dit moment wordt er in Nederland 
op zo’n 18 locaties gratis mondharmo-
nica les aangeboden aan mensen met 
ademhalingsproblemen, zoals COPD, 
longkanker en de ziekte van Parkin-
son. Maar ook andere zieken kunnen 
baat hebben bij mondharmonica les. 
Muziek maken is om veel redenen ge-
zond voor de mens. Zo houdt muziek 
maken het brein langer fit. Het samen 
muziek maken is goed om andere 
mensen te ontmoeten en eenzaamheid 
zoveel mogelijk buiten de deur te 
houden. Er is altijd wel een luisterend 
oor. Een van de bovengenoemde 18 
locaties is het Maasstadziekenhuis 
Rotterdam. In april overleed de 

begeleider van MHT Maasstad, Pieter 
Oostdijk. Hij vroeg Jan Mulleman om 
een opvolger voor hem te zoeken. Wie 
wil deze uitdaging aangaan? Heb je 
geen ervaring met lesgeven? Jan Mul-
leman wil je desgewenst graag advies 
geven, helpen en ondersteunen. Wil 
je meer informatie, stuur Jan dan een 
mailtje: Jan.Mulleman@Gmail.com 
Geïnteresseerden in gratis mondhar-
monica les kunnen Jan ook per mail 
vragen stellen.

Kennismaking
Nette goedogende man 76 jr. z.k.m. 
beschaafde dame voor gezelligheid, 

intimiteit en een goed gesprek, om 
met wederzijds respect soms het leven 
nog een fijn waardevolle invulling te 
geven. Brieven onder nummer 2022 
naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den 
IJssel.

Zeilen met een beperking
Op zaterdag 4 juni kunnen gehandi-
capten uit Rotterdam en omgeving 
ontdekken hoeveel er voor hen moge-
lijk is op watersportgebied. Zeilen als 
je in een rolstoel zit, de boot besturen 
met je voeten of zeilen met een 
visuele beperking. Verschillende orga-

nisaties die aangepast zeilen mogelijk 
maken, laten deze dag op de Kralingse 
Plas zien, dat er geen beperkingen 
zijn om te gaan watersporten. De dag 
wordt georganiseerd door Pro Regatta, 
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 
de Maas, WSVR en Hansa Sailing. 
Ook SailWise is aanwezig, die actieve 
watersportvakanties organiseert op 
verschillende locaties in Nederland. 
De verschillende organisaties zijn ook 
nog op zoek naar vrijwilligers met 
watersportervaring, die het zeilen wil-
len begeleiden. Behalve mensen met 
een beperking zijn ook zij van harte 
welkom op deze zeildag. Geïnteres-

seerden kunnen op 4 juni van 10.00 
tot 16.00 uur komen zeilen bij de 
KR&ZV de Maas, locatie Kralingse 
Plas aan de Kralingse Plaslaan 121 in 
Rotterdam.

Oud Mathenesse
Ik schrijf een boek over de wijk Oud 
Mathenesse. Hiervoor zoek ik infor-
matie over de huishoudschool die zat 
op het Pinasplein 4 in Oud Mathe-
nesse. Wie heeft voor mij informatie 
over de periode dat deze school hier 
zat, over de herinneringen daaraan en 
heel graag ook (klasse)foto’s. Maar 
een foto van het schoolgebouw is ook 
heel welkom.

Elly Visser-Smit
De Hare 3, 8375 GC Oldemarkt
tel. 0561-452281 of 06-44618910
visser.smit@planet.nl

Reünie Handbalvereniging 
Saturnus’72 
In februari bestond handbalvereniging 
Saturnus’72 50 jaar. Deze mijlpaal 
wordt alsnog gevierd met allen die 
met de club te maken hebben gehad. 
Vrijdag 24 juni is het clubhuis op het 
Reyerpark vanaf 19.30 uur open voor 
een reünie. Saturnus’72 zoekt oud-
leden, sponsors, etcetera. Laat ons 
weten of u aanwezig bent. Stuur een 
mail naar jubileum@saturnus72.nl.

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

Van dak tot dak
Geen hoogtevrees en zin in iets aparts? 
Dan is dit iets voor u. De Rotterdam 
Rooftop Walk is op Hemelvaartsdag ge-
opend voor publiek; een loopbrug boven 
de Coolsingel, op bijna 30 meter hoogte. 
De dakwandeling van 600 meter is onder-
del van een tijdelijke tentoonstelling van 
Rotterdamse Dakendagen, die bezoekers 
de mogelijkheden van het daklandschap 
laat ervaren. De Rooftop Walk blijft 
open t/m 24 juni, dagelijks van 10.00 tot 
20.00 uur. Bezoekers moeten online een 
tijdslot reserveren. In het weekend van 
3 t/m 5 juni zijn nog meer dan 30 daken 
te bezoeken tijdens de Rotterdamse 
Dakendagen. Tickets zijn verkrijgbaar via 
rotterdamsedakendagen.nl

Reünie tennisclub LTC 
Aeolus-Oledo

Vorig jaar is de reünie voor 
leden van tennisclub LTC 
Aeolus-Oledo niet doorge-
gaan vanwege corona.
Maar we doen een nieuwe 
poging en willen op 
zaterdagmiddag 9 juli a.s. 
wederom een reünie organi-
seren.
Heb je ook belangstelling 
om te komen, stuur dan een 
mailtje naar aoreunie@gmail.
com en we sturen je meer 
informatie.

Onze oproepjes nu ook bij 
Radio Rijnmond 

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Juni 
agenda 
Rondvaarten, Dag- 
en Thema Cruises

• Uitgebreide havenrondvaart  28/5

• Futureland Experience  29/5

• High Tea Cruise  5/6

• Vaderdag Cruise  19/6

• Uitgebreide havenrondvaart  25/6

•  Havenrondvaart  dagelijks
Kijk op spido.nl 

voor tijden en tickets.
Kijk op spido.nl 

‘t leukste 
uitje 

op het 
water

Kijk op spido.nl 
voor tijden en tickets.

Rotterdam 
Havenrondvaart

75 minuten
Volwassenen € 15,75

Kinderen € 9,25
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Savorin Lohmanschool
In De Oud-Rotterdammer van 22 
maart las ik een herkenbaar artikel 
over de Savornin Lohmanschool en 
met name over Zwaantje. In heb ook 
op die school gezeten en ben in de eer-
ste klas begonnen bij juffrouw Fran-
çois. Een lieve vrouw. Later kwam 
ik bij meneer Zwaan in de klas met 
nog zo’n 44 lotgenoten. Hoe zo grote 
klassen! Eigenlijk heb ik best goede 
herinneringen aan meneer Zwaan. 
Als hij jarig was trakteerde hij de hele 
klas op gebak en soms kreeg je zijn 
chocolademelk. Ook had hij een soort 
bonus malussysteem waarbij de bonus 
bestond uit een inktlap, een potlood of 
een puntenslijper. Altijd iets nuttigs. 
Menig maal heb ik deze spullen voor 
meneer Zwaan bij boekhandel Been 
op de Beijerlandselaan op moeten 
halen. Voor in de klas stond een mooie 
kast met allemaal spullen voor de 
natuurkundeles. Onder meer een mooi 
stoommachientje en de Maagdenbur-
ger halve bollen waarmee aanschou-
welijk onderricht werd gegeven. In 
mijn herinnering was meneer Zwaan 
een goede leraar die iedereen mee 
wilde hebben en ja, soms ontplofte hij 
en werd er iemand door elkaar geram-
meld. Later nog in de 7e klas gezeten 
bij de heer Verschoor. Die stond 
gezellig te roken voor de klas en hij 
stuurde je er soms op uit om sigaretten 
te halen bij een sigarenwinkel op de 
Lange Hilleweg. Dat moest Chief 
Whip zijn, koste destijds 90 cent. Je 
kreeg een gulden mee en mocht het 
dubbeltje wisselgeld houden.

A.Gouw
gouw@simpc.nl

Ontploffing
In het eerste oorlogsjaar – ik was zes – 
ging ik met mijn vader met hengel en 
schepnet naar de Schie om te vissen. 
Toen we langs de Schie liepen, die op 
die plaats door een rietkraag aan het 
zicht onttrokken was, hield een Duitse 

soldaat ons tegen. “Sie dürfen hier 
nicht angeln”, zei hij. Als zesjarige 
begreep ik niet was hij zei; ik dacht 
ik dat hij een spraakgebrek had of zo 
iets. Maar al gauw werd duidelijk wat 
hij bedoelde: wij mochten hier niet 
vissen. Even later hoorden we een ont-
ploffi ng, die werd gevolgd door een 
grote waterfontein. Door een opening 
in de rietkraag zagen we een sloep 
met daarin Duitse soldaten. Ze hadden 
een handgranaat in de Schie gegooid, 
waardoor een massa vissen dood of 
verdoofd aan de oppervlakte dreven. 
De soldaten haalden ze in rap tempo 
binnen boord. Een radikale manier van 
vissen, waar wij met onze hengel niet 
tegenop konden.

Jan van Zijst
j.van.zijst@gmail.com

Toen de bom viel
In het begin van de oorlog, woonden 

wij in een huis aan de Oranjeboom-
straat 260. Er waren toen 8 kinderen 4 
jongens en 4 meisjes. Onze vader had 
goed naar mijnheer pastoor geluisterd. 
Ons huis had een voorkamer aan de 
straatkant, twee kleine tussenkamer-
tjes en een achterkamer (tevens woon-
kamer) en een tuin. Na de oorlog zijn 
er nog 3 kindjes bij gekomen. De jon-
gens sliepen op de gang (bedstee met 
2 bedden boven elkaar). De meiden in 
de twee kleine tussenkamertjes. Pa en 
ma in een opklapbed in de kamer.
De Duitsers stonden stil voor onze 
deur. Ze konden niet verder, want 
onze dappere mariniers hielden de 
Maasbruggen in hun bezit. Wat volgde 
was het catastrofale bombardement 
van Rotterdam en ons tot overgave 
dwong!
Tot 1942 vielen er ook bommen rond 
ons huis. Dat was het gevolg van de 
Geallieerde nachtbombardementen die 
werden uitgevoerd in een verduis-

terd Rotterdam. Om de havens en de 
Duitse toevoer te treffen. Dit ging 
vaak niet goed dus. Op een van die 
avonden de sirenes loeiden! Hoog in 
de lucht vliegtuiggebrom. Zoeklichten 
die de hemel aftasten naar vliegtuigen. 
Het gebulder van kanonnen, en wolk-
jes van ontploffende granaten. Wij 
hoorden een gillende bom aankomen. 
Wij doken met zijn allen in het bed 
van een tussenkamertje. Onze oudste 
zus Lenie begon hardop te bidden 
(geleerd van de nonnetjes op school). 
“Onder uw bescherming staat dit huis. 
Jezus Maria en Jozef, behoed ons 
voor gevaar en kruis. Jezus Maria en 
Jozef.” Verder weet ik de woorden 
niet meer. Net voor de bom insloeg , 
haalden we kleine Lia van een paar 
maanden uit haar wiegje, tussen ons 
in. Toen een geweldige klap, het huis 
schudde op zijn grondvesten! Alle 
ramen eruit, en een hele grote punt 
van glas van het bovenlicht stak in het 

hoofdafdruk van Lia!! Wij geloofden 
allemaal weer in God.

Cor van Slooten
c.g.a.vanslooten@hotmail.com

Vliegtuigen
Op 10 mei 1940 stond ik als 12 jarige 
jongen om 6 uur op de Westerkade 
naar de watervliegtuigen te kijken 
die in de Maas bij het maasstation 
dreven en even later weer opstegen 
Er stonden in dit uur al een paar rijen 
dik mensen op de Westerkade Toen 
de vliegtuigen opstegen en voor de 
Westerkade ongeveer 30 meter hoogte 
vlogen waren er diverse piloten die 
naar de mensen zwaaiden. En de men-
sen zwaaiden terug terwijl de bom-
menwerpers overvlogen die vliegveld 
Waalhaven bombardeerden Hoe was 
dat mogelijk, de mensen hadden toen 
nog geen idee wat oorlog was.

Jaap Mudde
j.mudde196@upcmail.nl

Marathon
Even een vervolg op Ken je dit Nog 
nummer 260 over de Rotterdam 
Marathon. Ik heb ook een paar keer 
meegedaan. Maar wisten jullie dat er 
eind maart 1981 ook een marathon 
in Rotterdam was. En wel bij PAC in 
Kralingen met de start daar en toen 
hebben we een aantal rondes door het 
Kralingsebos gelopen. Ik weet dat zo 
goed omdat ik daar gewonnen hebt in 
een tijd rond de 2.30 00. Dus hij was 
niet offi cieel maar wel de eerste met 
een Nederlandse winnaar. Zijn er nog 
mensen die dat weten of mee gelopen 
hebben? Overigens werd mijn beste 
tijd 2.25.09.

Joop de Vreede
joopkever@hotmail.com  
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Mick Jagger
Het was een warme dag in augustus 1976. Ik was uitgenodigd voor een repetitie in de grote zaal van de Doelen van ‘n 
groep genaamd “Tiare Thahiti”. Als ik kwam, moest ik de artiesteningang nemen aan de achterkant van de Doelen. Het 
zal rond twee uur zijn geweest toen ik bij de achteringang aankwam.  Een buitendeur, een soort hal en een paar meter 
verder een glazen tussendeur. Aan de linkerkant de portiersloge. Toen ik de buitendeur was gepasseerd, en op de tweede 
deur afl iep, kwam er van de andere kant ‘n tenger fi guurtje op witte gympen en in een lange kameelharen jas aanlopen. 
Vermoedelijk dacht hij dat ik even zou inhouden, en de deur voor hem zou open houden, maar aangezien ik een fractie 
van een seconde eerder bij de deur was, liep ik gewoon door, en duwde met m’n lichaam de deur vrij fors open. Ja, 
waarom hij doorliep weet ik ook niet, maar het gevolg liet zich raden. De deur raakte hem vol, en mijnheer ging ge-
strekt. De twee portiers kwamen vol gas hun hok uit en deden hun best om mijnheer weer op de been te helpen. Volgens 
hen was het mijn schuld. Ik had 
“Mister Jagger” omver gelopen. 
Wist ik veel wie “Mister Jagger” 
was! Nadat zijn jas was afgestofd 
liep hij (en ik ook) zonder een 
woord te zeggen maar verder! Als 
ik zo af en toe de muziek van The 
Rolling Stones hoor, denk ik dat hij 
nog steeds last heeft van die dreun 
van de deur.

  Gerard Verkroost
aegverkroost@upcmail.nl     
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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 € 64,95 
(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. alcoholische drank; 7. bloedzuigende vleermuis; 12. eenvoudig voertuig; 13. icoontje in een tekstbericht; 14. lidwoord; 15. 
laus deo (afk.); 17. spoorstaaf; 19. grafsteen; 21. gallium (scheik. afk.); 22. muurholte; 24. overheidsheffing; 27. opstootje; 
28. Duits automerk; 30. duw of zet; 31. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 32. land in Afrika; 33. Europeaan; 35. 
gemeentepils; 37. Pan American Airways (afk.); 38. balsport; 41. deel van gelaat; 42. vruchtendrank met ijs; 44. nijlreiger; 46. 
platte schop; 47. banier (vlag); 48. Joodse rustdag; 49. zwemvogel; 50. mop of bak; 52. jonge padvinder; 54. glaasje jenever; 
56. karaat (afk.); 58. tegen de wind opzeilen; 61. binnenvaartuig; 62. neerslag; 64. afstammeling; 65. staat of natie; 67. in de 
grond levend zoogdier; 68. mollengang; 70. borreltje; 72. Tibetaans rund; 73. vernielzuchtige inbreker; 76. Koreaans auto-
merk; 77. verbrandingsrest; 78. plakband; 79. nattig bij brood; 81. lage rivierstand (afk.); 82. reuzenslang; 83. Europese vrouw; 
84. halsboord; 86. conditietraining; 87. Franse bedevaartplaats.

Verticaal
  1. boomsoort; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. plaaggeest; 4. tienpotig schaaldier; 5. geel (Engels); 6. verpakkingsma-
teriaal; 7. deel van een geweer; 8. binnenste van beenderen; 9. zwarte kleverige stof; 10. voorzetsel; 11. nuchter denkend 
iemand; 16. lichte depressie; 18. loofboom; 20. griezelig; 21. haarversteviger; 23. teken (signaal); 25. rijstbrandewijn; 26. 
deel van de voet; 27. rivier in Oostenrijk; 29. vroeger naam voor Sint-Petersburg; 32. amandelspijs; 34. borstbeen; 36. plaats 
in Noord-Brabant; 37. aarden vaatwerk; 39. muze van het minnedicht; 40. vezels van de agave; 42. woestijn in Afrika; 43. 
slot (a� oop); 45. vruchtennat; 46. belasting toegevoegde waarde (afk.); 51. gymnastiektoestel; 53. paleis in Apeldoorn; 54. 
cafésport; 55. slank en sierlijk; 56. beker op voet; 57. biljoenvoud (in samenst.); 59. gierig iemand; 60. openbaar ambtenaar; 
62. inwoner van het oude Rome; 63. zilverwit metaal; 66. lokspijs; 67. omslag voor papieren; 69. ogenblik; 71. nachtroofvogel; 
73. vensterruit; 74. vreemd iemand; 75. ontvangstbewijs; 78. jongensnaam; 80. free on rail (afk.); 82. bouwkundig ingenieur 
(afk.); 85. laus deo (afk.).   

De oplossing van de puzzel in de vorige krant luidde:

Veel caravans en campers op de weg

Uit alle goede oplossingen die ons werden toegezonden hebben we er weer drie uitgeloot die een prijs winnen. 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 bowlingbaan of een fl uisterboot. De prijswinnaars zijn: Ap Doornhein, Gerard Vooijs 
en Sjanie Spronkers.

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 eens in aanmerking kunnen komen voor deze prijs? 
Zorg dan dat uw oplossing van de puzzel voor donderdag 9 juni 
12.00 uur bij ons binnen is. Stuur uw oplossing naar: info@
deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotter-
dammer.nl  
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Horizontaal 1. alcoholische drank; 7. bloedzuigende vleermuis; 12. eenvoudig voertuig; 13. icoontje in
een tekstbericht; 14. lidwoord; 15. laus doe (afk.); 17. spoorstaaf; 19. grafsteen; 21. gallium (scheik.
afk.); 22. muurholte; 24. overheidsheffing; 27. opstootje; 28. Duits automerk; 30. duw of zet; 31. Europe-
se Economische Gemeenschap (afk.); 32. land in Afrika; 33. Europeaan; 35. gemeentepils; 37. Pan
American Airways (afk.); 38. balsport; 41. deel van gelaat; 42. vruchtendrank met ijs; 44. nijlreiger; 46.
platte schop; 47. banier (vlag); 48. Joodse rustdag; 49. zwemvogel; 50. mop of bak; 52. jonge padvinder;
54. glaasje jenever; 56. karaat (afk.); 58. tegen de wind opzeilen; 61. binnenvaartuig; 62. neerslag; 64.
afstammeling; 65. staat of natie; 67. in de grond levend zoogdier; 68. mollengang; 70. borreltje; 72. Tibe-
taans rund; 73. vernielzuchtige inbreker; 76. Koreaans automerk; 77. verbrandingsrest; 78. plakband;
79. nattig bij brood; 81. lage rivierstand (afk.); 82. reuzenslang; 83. Europese vrouw; 84. halsboord; 86.
conditietraining; 87. Franse bedevaartplaats.

Verticaal 1. boomsoort; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. plaaggeest; 4. tienpotig schaaldier; 5. geel
(Engels); 6. verpakkingsmateriaal; 7. deel van een geweer; 8. binnenste van beenderen; 9. zwarte kle-
verige stof; 10. voorzetsel; 11. nuchter denkend iemand; 16. lichte depressie; 18. loofboom; 20. griezelig;
21. haarversteviger; 23. teken (signaal); 25. rijstbrandewijn; 26. deel van de voet; 27. rivier in Oostenrijk;
29. vroeger naam voor Sint-Petersburg; 32. amandelspijs; 34. borstbeen; 36. plaats in Noord-Brabant;
37. aarden vaatwerk; 39. muze van het minnedicht; 40. vezels van de agave; 42. woestijn in Afrika; 43.
slot (afloop); 45. vruchtennat; 46. belasting toegevoegde waarde (afk.); 51. gymnastiektoestel; 53. paleis
in Apeldoorn; 54. cafésport; 55. slank en sierlijk; 56. beker op voet; 57. biljoenvoud (in samenst.); 59. gie-
rig iemand; 60. openbaar ambtenaar; 62. inwoner van het oude Rome; 63. zilverwit metaal; 66. lokspijs;
67. omslag voor papieren; 69. ogenblik; 71. nachtroofvogel; 73. vensterruit; 74. vreemd iemand; 75. ont-
vangstbewijs; 78. jongensnaam; 80. free on rail (afk.); 82. bouwkundig ingenieur (afk.); 85. laus deo
(afk.). 

KRUISWOORDPUZZEL

?

Zweeds wittebrood
Nog altijd bestaat er verwarring rond 
twee aspecten van de voedselvoorzie-
ning aan het eind van de hongerwinter 
in 1945, namelijk de verstrekking van 
het Zweedse wittebrood en de voed-
seldroppings. Het Zweedse wittebrood 
werd in februari/maart ‘45 aan de be-
volking in het westelijke hongergebied 
gratis verstrekt, 800 gram per persoon 
met een half pakje margarine. Het 
brood is nooit door vliegtuigen uitge-
worpen, maar gebakken in bakkerijen, 
die daarvoor speciaal werden voorzien 
van elektriciteit. De ingrediënten voor 
het brood werden door het Zweedse 
Rode Kruis per schip naar Groningen 
gebracht, vanwaar ze met binnen-
schepen naar de westelijke provincies 
werden gevaren. Die eerste boterham 
met een beetje margarine. Dat was een 
gebakje. De Voedseldroppings begon-
nen op 29 april, en zo dagen erna, toen 
honderden Engelse en Amerikaanse 
bommenwerpers van Engelse lucht-
machtbases opstegen richting Holland. 
Met tranen in de ogen bereikten de 
vliegers de afwerpplaatsen rond de 
grote steden niet om bommen, maar 
om voedsel uit te gooien, zonder angst 

te worden neergeschoten. Met tranen 
in de ogen stonden wij op de daken 
en in de dakgoten te zwaaien naar 
de laagvliegende weldoeners. Beide 
aspecten om nooit te vergeten.

Arie Koornwinder
a.koornwinder@kpnplanet.nl

Herinneringen aan de oorlog
Op het eind van de Lange Hilleweg, 
begin en eindpunt lijn 9. Is en was 
de Glazenschool. Na een medische 
keuring in het Zuiderziekenhuis mocht 
ik drie keer per week eten. Van de 
keuring weet ik nog dat men met ont-
bloot bovenlijf met vier naast elkaar in 
een lange rij een dokter voorbij moest 
lopen. We waren allemaal zo mager 
als een ram. Dat was kennelijk enige 
criterium. Met dat bewijs werden we 
uitgenodigd in een mijn ogen grote 
zaal van de Glazenschool. We moesten 
een lepel en een schaaltje mee nemen. 
We zaten netjes op rij. En voor in de 
zaal was een lange tafel met daarop 
een aantal gamellen. Vooraf een voor-
woord van de gastheer en gastvrouw. 
Rij voor rij werden wij uitgenodigd 
naar voren te komen en daar werd 

ons schaaltje met een pollepel gevuld. 
Meestal een stamppot maar ook wel 
eens pap. Het eten was heerlijk! Ie-
dereen was geweest en als er nog over 
was dan werd spannend. De eerste rij 
mocht weer komen en men kreeg nog 
een portie. Twee á drie rijen waren 
de gelukkigen. Maar de volgende 
keer begon men met rij 3. De leiding 
hoefde dat niet te onthouden, dat 
deden wij wel. Rij voor rij gingen we 
weer naar buiten langs iemand van de 
leiding die controleerde of je schaaltje 
leeg was. Men was bang dat er kinde-
ren gedwongen werden om het thuis 
af te staan. Ik zou niet weten hoeveel 
kinderen in die zaal aanwezig waren. 
Maar het gelepel in de schaaltjes 
was een prachtig 
geluid. De 
organisatie was 
I.K.B., Interker-
kelijk bureau.

Joop van Huizen
joopvanhuizen@
hotmail.com

Gilda
Met interesse 

het verhaal van de heer van Gils over 
Gilda gelezen in het vorige nummer 
van DOR. voor mij zeer bekend. Gilda 
had in de zestiger jaren nog een loods 
van ons bedrijf gehuurd waar oude 
machines waren opgeslagen. Maar ik 
wil eigenlijk reageren op een van de 
laatste alineas in het verhaal van van 
Gils. Gilda is niet gesneuveld door de 
concurrentie op de zoetwarenmarkt , 
maar is door de vakbonden moedwil-
lig om zeep geholpen. Ik kan me nog 
goed herinneren dat in het jaar van 
de teloorgang de heer Gillet (Louk) 
huilend op de televisie verscheen. 
Ofschoon mij dat gedeeltelijk is 
ontschoten hadden de confl icten 
met de vakbond te maken met de in 

dienst zijnde Turkse medewerkers. 
Een prachtig bedrijf gewoon in de 
vernieling geholpen. Jaren later sprak 
nog wel eens met de oude mevrouw 
Gillet (moeder van) die te samen met 
de oude mevrouw Davids in ‘t Vaantje 
aan de Grindweg dineerden. Later is 
ook nog eens een bekende limona-
defabriek door een bekende politicus 
waarvan ik de naam niet zal noemen 
ook naar het faillissement geleid.

Jan Dammes,
Terrastuin 25
2665 VL Bleiswijk
tel. 010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

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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Horizontaal 1. alcoholische drank; 7. bloedzuigende vleermuis; 12. eenvoudig voertuig; 13. icoontje in
een tekstbericht; 14. lidwoord; 15. laus doe (afk.); 17. spoorstaaf; 19. grafsteen; 21. gallium (scheik.
afk.); 22. muurholte; 24. overheidsheffing; 27. opstootje; 28. Duits automerk; 30. duw of zet; 31. Europe-
se Economische Gemeenschap (afk.); 32. land in Afrika; 33. Europeaan; 35. gemeentepils; 37. Pan
American Airways (afk.); 38. balsport; 41. deel van gelaat; 42. vruchtendrank met ijs; 44. nijlreiger; 46.
platte schop; 47. banier (vlag); 48. Joodse rustdag; 49. zwemvogel; 50. mop of bak; 52. jonge padvinder;
54. glaasje jenever; 56. karaat (afk.); 58. tegen de wind opzeilen; 61. binnenvaartuig; 62. neerslag; 64.
afstammeling; 65. staat of natie; 67. in de grond levend zoogdier; 68. mollengang; 70. borreltje; 72. Tibe-
taans rund; 73. vernielzuchtige inbreker; 76. Koreaans automerk; 77. verbrandingsrest; 78. plakband;
79. nattig bij brood; 81. lage rivierstand (afk.); 82. reuzenslang; 83. Europese vrouw; 84. halsboord; 86.
conditietraining; 87. Franse bedevaartplaats.

Verticaal 1. boomsoort; 2. persoonlijk voornaamwoord; 3. plaaggeest; 4. tienpotig schaaldier; 5. geel
(Engels); 6. verpakkingsmateriaal; 7. deel van een geweer; 8. binnenste van beenderen; 9. zwarte kle-
verige stof; 10. voorzetsel; 11. nuchter denkend iemand; 16. lichte depressie; 18. loofboom; 20. griezelig;
21. haarversteviger; 23. teken (signaal); 25. rijstbrandewijn; 26. deel van de voet; 27. rivier in Oostenrijk;
29. vroeger naam voor Sint-Petersburg; 32. amandelspijs; 34. borstbeen; 36. plaats in Noord-Brabant;
37. aarden vaatwerk; 39. muze van het minnedicht; 40. vezels van de agave; 42. woestijn in Afrika; 43.
slot (afloop); 45. vruchtennat; 46. belasting toegevoegde waarde (afk.); 51. gymnastiektoestel; 53. paleis
in Apeldoorn; 54. cafésport; 55. slank en sierlijk; 56. beker op voet; 57. biljoenvoud (in samenst.); 59. gie-
rig iemand; 60. openbaar ambtenaar; 62. inwoner van het oude Rome; 63. zilverwit metaal; 66. lokspijs;
67. omslag voor papieren; 69. ogenblik; 71. nachtroofvogel; 73. vensterruit; 74. vreemd iemand; 75. ont-
vangstbewijs; 78. jongensnaam; 80. free on rail (afk.); 82. bouwkundig ingenieur (afk.); 85. laus deo
(afk.). 

KRUISWOORDPUZZEL
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Rondje Rotterdam
met Spido

Kijk op spido.nl 
voor al onze dag- en 
thematochten.

Boek tickets 
op spido.nl

Van skyline tot aan 

het havengebied

Rotterdam 
Havenrondvaart

75 minuten
Volwassenen € 15,75

Kinderen € 9,25

de leukste
rondvaart 

BOEK 
NU
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