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‘Mag ik uw vervoersbewijs even zien?’
Het is 1986. Ik heb mijn eerste dienst als NS-controleur
bij de uitgangscontrole op
station Rotterdam Stadion.
Wat nu ‘check in, check
out’heet, was vroeger in- en
uitgangscontrole. Niks elektronica of digitaal, gewoon
kijken naar treinkaartjes en
beoordelen door echte mensen. In- en uitgangscontrole
was overigens heel gebruikelijk op alle NS-stations tot
ongeveer 1968. Op ‘de halte
Stadion’ zoals we dat in het
jargon noemde is het na 1968
gebleven.
Het waren altijd aparte diensten bij het
Stadion. Met een aantal collega’s kregen we vaak eerst een brieﬁng bij de
spoorwegpolitie. Nog voor de eerste
supporters zich aandienden begaven
we ons met een reguliere stoptrein
naar Rotterdam Stadion die daar speciaal voor al het NS-personeel een extra
stop maakte. Afﬁches met daarop de
extra treinen voor de terugreis werden
opgehangen en er werd kofﬁe gezet in
het loketgebouw en dan wachten op de
eerste supporters.
Bij voetbalwedstrijden werd een
pendelprogramma tussen Centraal
Station en Stadion gereden. Ook
stopten er extra treinen uit de richting
Dordrecht. Elke 10 minuten kwam er
dan een horde enthousiaste voetbalsupporters de trein uitstormen. Die
kwamen zo via twee trappen bij de
controlepoortjes. Ondertussen klonk
een omroepbericht waarin de supporters welkom werden geheten en
geattendeerd op de uitgangscontrole.
“Houdt uw vervoerbewijs gereed voor
de uitgangscontrole”. De poortjes waren niet anders dan wat hekwerk met
een dak erboven en ijzeren kettinkjes
om het af te kunnen sluiten. In 1986
was dit al danig verouderd en eigenlijk
niet meer van die tijd, maar je deed
gewoon je plicht. Midden jaren ‘90
werd het pas vervangen door een
degelijk hekwerk dat ook iets meer
bescherming gaf als er agressie was.
Voor de supporters was het natuurlijk
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de sport om zo snel mogelijk door de
poortjes te komen, zeker als je vervoerbewijs niet klopte. Als controleur
stelde je je zo op dat er wel afgeremd
moest worden, maar al snel liep de
druk op. Gelukkig was ik niet de
kleinste en samen met het gebrekkige
hekwerk wist ik me altijd wel staande
te houden. De meeste supporters waren gemoedelijk, meewerkend en gaven geen problemen. De kunst was om
juist diegene er uit te halen waarbij het
vervoerbewijs niet klopte of ontbrak.
Door de snelheid glipte er heus wel
eens een door het poortje heen. Gelukkig konden we altijd rekenen op de
spoorwegpolitie die 3 meter achter de
poortjes stonden en op aanwijzingen
van ons de betrokken persoon staande
hielden. Via een ander poortje werden
ze dan weer teruggevoerd naar de
ruimte voor de poortjes en verwezen
naar het loket waar men tegen verhoogd tarief alsnog een geldig kaartje
kon kopen. Sommigen dachten ook al
direct het Stadion in te lopen en gaven
het Stadionkaartje ter controle. Dan
stagneerde de rij, werd met veel gejoel
geprotesteerd en steeg de druk. Enige

spanning was er altijd wel.
Zak patat
Vaste gast was nog jaren de heer
Schottelndreier (1903) Hij was tot
1967 Hoofdstationschef van het
goederenstation Rotterdam Zuid dat
direct naast het station Stadion lag.
Het gerucht ging dat hij een kaart voor
het leven had bij Feyenoord. Een oude
baas, die me wel eens complimenteerde met het dragen van m’n pet, maar
ook vond dat de knoopjes van mijn
uniformjasje wel dicht moesten.
Als de laatste trein binnen was en de
laatste supporters zich haastten naar de
Kuip, gaf de dienstdoende groepschef ons een toegangskaart voor het
Stadion en benadrukte dat we uiterlijk
15 minuten voor het einde van de
wedstrijd terug op ‘de halte‘ moesten
zijn. Met een horeca-exploitant op het
voorplein had de NS geregeld dat we
met een bon iets konden krijgen. De
meesten kozen een zak patat en samen
liepen we de Kuip in en deelden een
tribune met politie en RET’ers. De
wedstrijd was dan al vaak een kwartier
bezig. Een uurtje later liepen we weer

terug. Treinen moesten dan weer klaar
worden gezet en alles in gereedheid
gebracht voor het aﬂoop-programma.
De kettinkjes gingen van de haak en
het controleren kon weer van start
gaan. Velen reisden met de strippenkaart omdat ze toch uit de regio
kwamen. Anderen hadden een enkele
reis naar het Stadion gekocht omdat ze
dachten dat op de terugreis toch niet
gecontroleerd zou worden. Ook zij
werden, soms onder hevig schelden,
en zeker als Feyenoord had verloren,
teruggestuurd naar het loket. Bij grote
drukte werd er gesluisd. De hekken
aan de voorkant werden op aangeven
van de spoorwegpolitie gesloten als er
te veel mensen op het perron dreigden
te komen. Als dan een volle trein weer
naar Centraal was vertrokken en een
lege werd voorgereden gingen de hekken weer open. Het aﬂoopprogramma
bij wedstrijden was meestal binnen
een half uur klaar. NS-personeel sloot
af en vertrok met de laatste stoptrein
van de halte naar Centraal.

voetbaldiensten had, waren de mooiste
diensten bij het Stadion toch die bij
aan- en afvoer van concertpubliek.
Daar was de stemming anders. Het
publiek bestond niet alleen maar uit
mannen, maar ook vrouwen, vaak in
fraai uitgedoste kleding ter verhoging
van de feestvreugde. Zwartrijden
kwam daar niet veel voor, maar gecontroleerd werd er wel. Ze kwamen
uit alle windstreken van het land. Bij
de aanvoer was constant al een muziekje via de omroep van het station
van de betreffende artiest te horen.
Bruce Springsteen, Madonna, Michael
Jackson, Marco Borsato en niet te
vergeten de Los-Vast-Kuip-spektakels
met meerdere artiesten en presentator Jan Rietman. Ik heb ze allemaal
gezien, want ook daar mochten we na
de aanvoer het Stadion in.
Concerten worden nog sporadisch in
het Stadion gehouden. Voetbalvervoer
is wel gebleven, maar de persoonlijke
controle is door de huidige check in,
check out poortjes vervangen.

Concertpubliek
Hoewel ik nooit een hekel aan de

John Stevens
John.Stevens@NS.NL
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De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland
en tarieven zonder extra kosten achteraf

Kijk op pagina 8

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

Compleet verzorgt voor € 4.195

24 uur per dag en 7 dagen per week
en tarieven zonder extra kosten achteraf

Uitvaart al vanaf: € 1.495
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NIEUW!!
Middenbaan 93
Barendrecht
Tel. 0180 - 453111
06 - 21881447

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

010 418 23 33 | www.hess.nl

Concept Uitvaart
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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

Vanaf nu:

Uitvaartverzorging

Een ruime keuze aan
wasmachines en drogers

Voor ieder budget een
mooie uitvaart

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

Gerefurbished met garantie alleen bij:

Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

0181 - 72 81 00

info@abovouitvaart.nl

Opnieuw & Co Rotterdam, Koperstraat 31

24 uur bereikbaar
www.abovouitvaart.nl

WWW.OPNIEUWENCO.NL
www.venrooytandtechniek.nl

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

Vrijblijvende offerte
?
BEL: 010 - 888 22 15

KUNSTGEBITTEN
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SeniorenWoningverhuizing ontruiming
Volledig verzorgd!
Huur- en
koopwoning

Schilderen kluswerk
Stofferen
en behangen

Spoedoplevering
Binnen 7
dagen leeg

VERHUIZ

EN
EN ONTR
UIMEN

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

S��i�����
Ne���l�n���
�

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

www.seniorenhulp.com

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

Ambachtelijke meubelsto eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs

IEDEMA & zn.

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

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

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

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

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

Miedema & Zn.

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

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

Miedema & Zn.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
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Vakantiewerk in de wafeltjesfabriek
Het zal rond 1960 geweest zijn toen ik als 13-14 jarige vakantiewerk mocht gaan doen bij de wafeltjesfabriek van de Maasstad. Het bruto uurloon was destijds 44 cent. De fabriek was
gevestigd op de Maaskade aan de oostzijde, in de buurt waar nu
het Antwerpse Hoofd is. De originele bebouwing is ondertussen
geheel verdwenen.

Op 7 november 1967 was er daadwerkelijk
een brand bij de biscuitfabriek De Maasstad

CCtje

golfpapieren binnenzijde. De distributie geschiedde met twee vrachtwagens
naar de afnemers in vooral west Nederland. De lege blikken werden mee
teruggenomen en hergebruikt. Naast
de standaard ijswafels werden ook nog
Pennywafels geproduceerd.
Enorme opslag
Het merendeel van het personeel was
vrouwelijk. De werkomstandigheden
zouden naar huidige maatstaf ondermaats genoemd mogen worden, maar
dat terzijde.
Op de eerste dag werd ik, samen met
enkele medevakantiewerkers gedropt
in een grote opslagloods in een straat
aan de achterzijde van de fabriek.
Daar bleek een enorme opslag te zijn
van geretourneerde blikken waarin de
ijswafeltjes waren verpakt. Boven de
loods waren woningen en ik moet er
niet aan denken wat de gevolgen van
een brand zouden zijn gezien de grote
hoeveelheid papierrestanten.
Dode muis
De blikken werden door ons leeg-

Vuurvast
Ik had het “geluk” dat ik mijn werk
goed uitvoerde en mocht dus ook na
de vakantie op de vrije dagen komen
werken (twee ochtenden per week en
op zaterdag). Daarbij mocht ik ook op
andere locaties in de fabriek werken.
Veelal was dit helpen bij het laden van
de vrachtauto’s, het brengen van lege
blikken naar de verpakkingsafdeling,
het stapelen van gevulde blikken en
het verwijderen van de vers gebakken
wafels van de tosti-ijzers. Dat laatste
werk was niet mijn hobby want de ijzers en wafels waren heet en je moest
ze lospeuteren als ze te vast waren
gebakken zodat je vingers op den duur
vuurvast werden.
Wastobbe
Het slechtste werk was het reinigen
van de blikken die beschimmeld
waren (weggooien was een doodzonde). In een grote wastobbe werden

IJswafeltjes

de blikken gereinigd. Het was echt
een smeerboel, het waswater glibberig
van het vet en schimmel en de blikken
stonken nog als ze schoon waren. Het
gebeurde ook nog in een ruimte zonder daglicht en zonder ventilatie.
Draagbare radio
Ik heb dit werk een jaar of twee volgehouden en werd op een ochtend op
staande voet ontslagen omdat ik voor
de werktijd met de draagbare radio
op de stoep van de directeur zat (die
boven de fabriek woonde). Jammer, ik
had het enerzijds best naar mijn zin,
maar het was toch geen werk wat ik
nog jaren had willen doen.

Abominabel
Achteraf gezien waren de arbeidsomstandigheden op sommige plekken
abominabel. Natuurlijk kun je de
arbeidsomstandigheden in de jaren
60 niet vergelijken met de huidige inzichten en is er in de loop van de jaren
veel verbeterd, maar de Maasstad behoorde eigenlijk in de categorie bedrijven waarvan je blij mag zijn dat ze in
de loop van de tijd zijn verdwenen.
Cor Weijers
cmweijers@ziggo.nl

‘Ik ken nu de betekenis
van tegenslag’, Rob de Nijs

Ik las laatst in een krant dat de ene staatsman tegen de andere, die een
beetje in moeilijkheden zat, had gezegd: “Ach kerel, als het niet gaat
zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat”. Een mooi voorbeeld
van flegmatiek tegen de problemen aan kijken.
Bij mij werkt het niet zo. Ik voel me senang
en heb het zeer naar mijn zin als alles gaat
zoals het moet. Zit de boel een beetje (veel)
tegen dan raak ik uit mijn hum. Dan heb
ik het al heel gauw bijzonder zwaar. Dan
begint het leven al heel gauw op mij te
drukken.
Zoals u nog wel weet heb ik een jonge
hond, een schat van een beest. Maar zoals
ik ook al eens schreef heb ik mij er toch een
beetje aan vertild. Een jonge hond opvoeden is boven je tachtigste toch een heel corvee. ( Van de computer moet dat met een c,
eigenaardig.) Je loopt een paar keer per dag
een stuk harder dan je gewend was, als je
hem in het gareel wil krijgen, maar natuurlijk is dat ook wel weer goed, je bent meer
en intensiever in beweging dan je van plan
was. ( In een of ander bejaardenblaadje las
ik dat dat vooral moest, bewegen, bewegen,
bewegen. In een interview dat er in stond
had Ard Schenk, ja dat is ook alweer een
oude man, een tip:
Als je opstaat uit je stoel probeer dat dan
te doen zonder je handen en armen te
gebruiken. Dus ging ik dat gelijk fanatiek

doen. Nou, bedankt hoor Ard, ik kreeg me
’n last van m’n rug, niet normaal meer. Een
flink aantal opknapbeurten bij Physical
Hillegersberg verder kon ik weer een beetje
normaal lopen.)
Maar verder ging alles gesmeerd. Tot het
noodlot toesloeg. Mijn hond, nu tweeënhalf
jaar, had al een tijdje een knobbel op z’n
rug die ik had laten onderzoeken, geen
probleem, het was niet kwaadaardig, dus ik
dacht ik laat het lekker zo, want opereren
dan moet ie weer onder narcose, dat is
slecht en daarna met zo’n kap op z’n hoofd,
nee laat maar zitten, want hij had er ook
geen last van. Tot ie opeens er aan begon
te sabbelen en te bijten en toen ging het
natuurlijk stuk. Dat was uiteraard net voor
de Paasdagen als de wereld een dag of drie
stil ligt. Dan de dierenarts bellen. Maar,
volgens de wet van Murphy, toen was mijn
telefoon ineens kapot. Als ik belde hoorde
ik een angstwekkend geraas met heel in de
verte de stem van die ik moest hebben.
Dan ga je de storingsdienst van de KPN
bellen. Wel eens gedaan? Trek er wel

even een uurtje voor uit. Allerlei stemmen
op bandjes die aanwijzingen geven, zich
verontschuldigen “dat het wat langer duurt
dan normaal”, dat vind ik ook een hele
goeie want wat vinden zij normaal, maar
na ongeveer 25 minuten, ik was al lekker
opgeschoten in de krant, had ik eindelijk
een levende juffrouw te pakken, nee sorry
Me too-mensen, ik bedoel aan de lijn. Nou,
hoe heet je, waar woon je, wat is er aan de
hand, doet u zelf niet iets fout, mooi, ik verbind u door met de technische afdeling, en
dan minutenlang tuut tuut tuut, je houdt nog
even vol, je denkt dit kan niet waar zijn,
maar nee hoor, je hoort niks meer.
Ik dacht, ja, ik ben nou toch bezig en
eigenlijk gepensioneerd, dus ik heb tijd, ik
begin maar weer van voren af aan. .Toen
zei de stem op de band iets bijzonders. “Als
u belt voor hetzelfde waar u daarnet ook
voor belde, druk dan enzovoorts…” Mijn
ongeluk stond dus niet op zichzelf, en ik
kreeg inderdaad een paar minuten eerder
dan de eerste keer een levend persoon aan
de lijn, een vrolijke man met een Indonesisch accent. Toen ik zei dat ik dat hoorde
had hij veel plezier. Weer een hoop vragen,
goed, hij zou iemand sturen die overmorgen tussen een en vijf in de middag voor de
deur zou staan.
Ik moet u iets bekennen: ik heb in mijn

foto: Peter Tetteroo

Hoofdactiviteit van de Maasstad was
het bakken van ijswafels. Daarvoor
waren enkele ovens (2 of 4 ?) waarin
de wafels met een lopende band
werden gebakken met een systeem wat
het meest lijkt op een tosti-ijzer. De
wafels werden handmatig verwijderd,
gesneden in het vereiste formaat en
verpakt in metalen blikken met een

gemaakt en ontdaan van alle papier en
wikkels. Soms kwam er wat muntgeld
uit de blikken zodat naast het sorteren
van de blikken ook naarstig werd
gezocht naar deze extra inkomsten.
Niet alle ijssalons gingen echter even
netjes om met de lege blikken, zodat
ze ook nat, beschimmeld en al dan
niet met een dode muis of rat werden
geretourneerd.

auto een telefoontje, een Nokia van drie
minuten voor Christus, om mee te parkeren,
en dat toestelletje heeft me er doorheen
geholpen zolang ik niet bereikbaar was.
Niet verder vertellen.
Inmiddels, met al die tegenslag die mijn
rustig kabbelende dagen totaal overhoop
gooiden, was ik aardig van slag. Zoals ik
al zei, ik hou daar niet van, ik wil dat alles
gaat zoals het moet. En met het klimmen
der jaren zie ik als alles niet mee zit steeds
grotere beren op de weg die er achteraf
helemaal niet waren. Heeft u dat ook?
Over twee weken babbelen we verder.
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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.

Verhuur van vrijstaande bungalows
te midden van de bossen

20%
Zomerkorting
in de zomervakantie van 15 juli tot 19 augustus

De mooiste busreizen

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

Gewoon perfect geregeld

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

All inclusive Moezel en Rijn
5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/ebtrk01

All inclusive in de Eifel en Trier

Kennismakingsvoordeel

4 MAALTIJDEN
Ambachtelijk vriesvers

,2lti5jd
€ 5aa
per m

)

(gratis thuisbezorgd

5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/ebbit01

All inclusive in het Teutoburger Wald
5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/ebnih01

All inclusive in Zeeuws-Vlaanderen
5-daagse busreis

www.dejongintra.nl/eboos01

All inclusive in de Eifel

6-daagse busreis

Keuze
uit ruim

100

vanaf p.p.

€ 459
vanaf p.p.

€ 469
vanaf p.p.

€ 489
vanaf p.p.

€ 519

✔ Zekerheid over uw betaling ✔ Gratis omboekservice ✔ Zekerheid tijdens uw reis
www.dejongintra.nl/busreizen

NU BESTELLEN:

TEL. 0344 – 693 771
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

€ 449

De 3 zekerheden bij het boeken van uw vakantie

Maximaal 1 proefpakket per adres

verschillende
Minimaal order bedrag normaal € 40,menu’s
Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

www.dejongintra.nl/ebsdk01

vanaf p.p.

Bel 0180 - 457 803

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

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

Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant
Wij informeren u daar tweewekelijks over
allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht,
waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

“Akto als uw
executeur of als
adviseur voor de
nabestaanden.”

Graag wijzen wij u in het bijzonder op onze persoonlijke en
vakkundige werkzaamheden rondom de afwikkeling van
een nalatenschap. Na het overlijden van een dierbare
moet - naast het verwerken van de emoties - veel geregeld
worden. Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud (beiden
RegisterExecuteur) van Akto helpen u graag bij alle zakelijke en ﬁnanciële - aspecten rondom uw nalatenschap.
Dit doen wij zowel in de voorbereiding als na een overlijden
bij de afwikkeling.
Wilt u meer weten, maak dan eens een afspraak of kom naar een
van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren.
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en ervaring.

Akto, uw erfcoach
mr. Nicole C. Goud
Nico van Scheijndel

Contact
tel: 010 - 313 08 23
mail: info@akto.nu
website: www.akto.nu

In de voorbereiding kunt u denken aan:
• komt uw nalatenschap op de juiste plek
• betalen uw erfgenamen niet te veel
erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen
bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en
testament
Na het overlijden kunt u denken aan:
• Akto als (adviseur van de) executeur of
als adviseur van de erfgenamen of als
boedelgevolmachtigde
• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen
• adviseren bij een afwikkeling waar een
onterving speelt
• en nog meer...
Kernwoorden voor ons zijn:
transparant, persoonlijk en betrouwbaar
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Pelgrimvaderskerk bekend en geliefd
H

Het was weer onvoorstelbaar hoeveel reacties wij binnenkregen op de
Ken je dit nog-foto van vier weken geleden van de Pelgrimvaderskerk
in Delfshaven. We hadden er een hele krant mee kunnen vullen. Die
ruimte hebben we helaas niet, maar op deze pagina vindt u een bloemlezing uit
de inzendingen die binnenkwamen. Conclusie: de Pelgrimvaderskerk is nog altijd
bekend en geliefd!
Ton Kleppe: “Dit is natuurlijk de Oude of
Pelgrimvaderskerk aan de Aelbrechtskolk in
historisch Delfshaven. Een vanwege hun geloof
uit Engeland gevluchte groep, de zogeheten
‘Pelgrimfathers’ zijn aan het begin van de 17e
eeuw via deze plek naar Amerika geëmigreerd.
‘Enige tijd later’ op 26 augustus 1966 is mijn
huwelijk met Jannie van Dijk om precies 14.00
uur in deze kerk ingezegend. Na een traditioneel dineetje ‘s avonds in restaurant Statenhof
vertrokken wij naar onze inwoning in de Van
Oosterzeestraat 38, 3e etage bestaande uit twee
kamers, geen verwarming, geen badkamer, een
gedeeld toilet met de hoofdbewoner en een
geïmproviseerd keukentje (waar vroeger het
kolenhok was), het geheel voor 69 gulden per
maand, maar we waren dolgelukkig. Het badhuis
in de Hofstedestraat, een wasserette op de
Beukelsdijk, en een elektrisch kacheltje brachten
uitkomst.”
Adry den Boer: “”De foto toont de Pelgrimsvaderskerk in Delfshaven. De kerk is zo genoemd
omdat in 1620 de eerste Pelgrim Fathers vanuit
deze kerk naar de Nieuwe Wereld vertrokken.
Organist Klaas Bolt oefende in deze kerk met
zijn publiek het psalmzingen.”
Annemarie Roosch: “Ahh, de Pelgrimskerk
in Delfshaven. Daartegenover lag, in de jaren
‘50-’60, ons drijvende clubhuis, Jacobus Willem
van Brederode. Een oude Canadese mijnenveger(1943), waar de jongens van de Zeeverken-

nersgroep 30 in het weekend hun bijeenkomsten
hadden. De ophaalbrug ging op 26 maart 1962
open om het schip naar het dok van Niehuis van
den Berg te slepen. Na een reeks artikelen in De
Havenloods werd een opknapbeurt gerealiseerd.
“De Jacobus” eindigde zijn leven een kleine 10
jaar later. Vermoedelijk aan de Waalhaven Pier
7, waar het gesloopt werd.”
Ria de Graaff-Bakker: “Dit is de Pelgrimskerk in
Delfshaven. Leuk dat ook het “kippenbruggetje”
er op staat. Ook het zakkendragershuisje is daar
in de buurt. Ik woonde 55 jaar in Delfshaven met
veel plezier. Elke zondag moest ik als jongvolwassene om 19.00 uur van pa naar de buitenkerkelijke dienst in deze kerk. We spijbelden wel
eens, maar pa kwam er meestal achter. Ik heb
een schilderij van de Pelgrimskerk.”
Marjanne Bol: “In mijn jeugd gingen wij iedere
zondag naar deze kerk. Voor on heette hij “De
Oude Kerk”. Wij zaten altijd tamelijk voorin
aan de zijkant. Daar waren banken die gesloten werden met deurtjes. Onze dominee in die
tijd was ds. J. van Hof. Als wij naar onze bank
liepen gingen we over oude grafstenen. Aan het
eind van de straat, de Aelbrechtskolk was een
huisje dat het zakkendragershuisje heette. Omdat
ik gewend was aan de collectes in de kerk heb
ik lang gedacht dat na aﬂoop van de dienst de
collectezakken daar heen gebracht werden. Voor
een kind eigenlijk niet eens zo gek.”
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Ruud Zevenhuizen: “Op deze foto zien wij
op de voorgrond de Piet Heynsbrug en op de
achtergrond de Pelgrim Vaders Kerk met links
de pastoriewoning en een stukje voormalig
stadshuis, nu brouwerij de Pelgrim. Rechts van
de kerk woonde Daan (die bij ons werkte) en
Marietje van Dijk. In 1620 hielden de Pelgrims
die uit Leiden kwamen en wilden emigreren
naar Amerika in deze kerk hun laatste dienst in
Nederland om vervolgens aan boord te stappen
van de Mayﬂower voor de grote oversteek via
Engeland. Recht tegenover de kerk werd ik geboren in 1950. Het pand op nummer 41 was door
mijn opa Evert Zevenhuizen op koeienhuiden
gebouwd. Op de begane grond bevond zich zijn
glashandel en (gebrandschilderd) glas in lood
zetterij. Op de eerste verdieping woonde opa en
oma en op de tweede plus zolder mijn ouders.
Nadat mijn vader de glashandel had overgenomen bouwde opa een prieel achter op de daktuin
waar hij vele gebrandschilderde ramen heeft
gemaakt, onder andere het raampje boven de
pastoriedeur en medaillons in de kerk. Links van
ons bevond zich metaalbedrijf Cupedo en rechts
Comijs, handelaar in specerijen. Vervolgens een
paardenzadelhandel, Martins voor scheepsbenodigheden, een schoenmakerij, bakkerij Poot
en een touwslager die een ﬂink eind aan de
waterkant bezette met een touwbaan. Ook rook
het er vaak naar het teer waar het touw mee
werd behandeld. De Piet Heynsbrug heb ik nog
een keer open zien gaan toen er een voormalige
mijnenveger doorheen moest worden gesleept en
bij ons voor de deur werd afgemeerd. Ten gunste
van de zeeverkenners.”
Piet Huijgen: “Rond 1955 was ik een jaar of zeven. Elke zondag moest ik met opa en oma naar
de dienst in de kerk. Rond 1960 (de precieze
jaartallen weet ik niet meer) verhuisde mijn opa
en oma naar het huisje aan de rechterkant van
de kerk. Ik herinner me nog de smalle trap naar
boven. Later zijn opa en oma verhuisd naar het
verzorgingstehuis de Schans.”

Ken je dit nog? Een foto van de opening van een groot evenement in het park bij de Euromast. Maar
wanneer? En wie is de man die de opening verricht? Bent u er zelf geweest en heeft u er herinneringen
aan? Wij zijn weer razend benieuwd naar uiw verhalen en anekdotes. Deel ze met ons, zodat wij ze
kunnen delen met onze lezers! Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De OudRotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de website www.deoudrotterdammer.nl is de foto in groter formaat te bekijken.

Peter ’t Hart: ,,Deze hervormde kerk in Rotterdam/Delfshaven aan de Aelbrechtkolk is
mij goed bekend. Ons huwelijk werd 0p 27
september 1962 bevestigd door dominee Vos.
Ons huwelijk Cornelia Barends en Peter ‘t Hart
werd in deze kerk bevestigd omdat wij het geluk

hadden in de nabij gelegen Schipperstraat een
woning te kunnen huren, hetgeen in die tijd vrij
zeldzaam was. Delfshaven was oorspronkelijk
de haven van Delft, verbonden door de vaarweg
De Schie. In 1417 stond op die plek De Sint
Antonyskapel tot in 1574 na het vertrek van de
Spaanse troepen deze kapel aan de hervormden
werd toegewezen. De naam Pelgrimvaderskerk
verwijst naar de Pilgrim Fathers, een groep
gelovigen die via Southampton naar hun nieuwe
wereld in Amerika vertrokken. Delfshaven is
absoluut het mooiste bewaard gebleven wijkje
in Rotterdam en biedt nog veel meer historie dan
hier genoemd. Denk aan Piet Hein, Spaanse Zilvervloot, tingieterij, glas in lood, bierbrouwerij
en zakkendragershuisje, rust voor voetgangers.”
E. Jungerius – v.d. Kleij: “Wij woonden op
Zuid (Van Oldenbarnevelt HBS-MMS), maar
kwamen als scholier in Delfshaven vanwege
bijeenkomsten. Later waren er feestjes of een
reünie met jenevertje of biertje in de bekende
lokalen. Het nabij gelegen Prinses theater werd
vooral bezocht bij feesten van personeelsvereniging, jubilarissen e.d.. In de kerk maakte ik een
trouwerij mee. Het bruidspaar kwam per sloep
en wij vormden een ereboog de kerktrouwzaal
in. Speciaal was wel dat de moeder van de bruid
als ambtenaar van de burgerlijke stand optrad en
het paar in de echt verbond. Zij hielden er ook
de receptie zodat het originele interieur rustig
bekeken kon worden; de binnentuin een oase van
rust. Later maakte ik soms met mijn schoonzus
vanuit haar dichtbij gelegen woning een wandeling rond de Kolk toen zij wat ziekelijker werd.
De kerk was altijd weer een rustpunt om daarna
met frisse moed verder te gaan.
Bij de molen stelde je je met wat fantasie de
werklui voor die met alle kracht de zaken
koren op hun ruggen naar de schepen droegen.
Dit stukje Rotterdam is gelukkig in de oorlog
gespaard en daardoor een historisch nostalgische
plek die tegenwoordig voor toeristen aantrekkelijk is. De Kolk, fotogeniek, leent zich uitstekend
voor prachtige plaatjes, een bruidssuite of gezellige wandeling.”
Meer reacties leest u in de brieven- en mailrubriek
‘Tante Post’ in deze krant.

pagina 6

Dinsdag 14 juni 2022

BLONK

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

RHUIZEN



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

VERHUIZINGEN

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

BEL VOOR EEN
Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

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

Bezemschoon-oplevering
van de woning
 Woning en/of het
bedrijfspand wordt in
de staat van oplevering
gebracht naar de eisen
van de woningstichting
familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele
restboedel zoals
laminaat/vloerbedekking etc.



10% korting



Tamara
Tamara Helbig-Vaartjes
Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider
Uitvaartbegeleider
VRIJBLIJVENDE

ONTRUIMEN VAN
WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VE

U kunt al verhuizen va

naf

€ 295,-

TaVa
TaVa
Uitvaartbegeleiding
Uitvaartbegeleiding

OFFERTE TEL. 010 - 218 82 05 OF WWW.BLONKVERHUIZINGEN.NL
Budget uitvaart € 1495,- Uitvaart compleet € 4295,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),

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

Basis uitvaart
v.a € 3450,-

uitvaartbegeleiding
uitvaartbegeleiding

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
uitvaartbegeleiding

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE
KUNNEN STAAN!
BEL 0180 - 820244

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

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

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

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

Ontdek hoe op hartstichting.nl

UW COMPUTER OF LAPTOP.

Bel 0180-820244

info@computerstoday.nl

www.computerstoday.nl

Kunstgebitten Rotterdam

RONDVAARTEN · 2022

VADERDAG BRUNCH

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

HUIDIGE KUNSTGEBIT VERVANGEN? Zwarte randjes om de tanden?
LOSZITTEND KUNSTGEBIT? Ontstoken mondhoeken? Pijnlijke mond?
Herkent u deze problemen?
Vraag dan een vrijblijvend en gratis
adviesgesprek aan. We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot
100% uit de (basis) verzekering.
Reparatie klaar terwijl u wacht!

Uw tandprotheticus
Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

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

Onze tandprotheticus
wordt beoordeelt met een:

9.6
Lid van

Meubelstoffeerderij
Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij



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

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam
Tel.: 010-4145808

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

BRUNCH CRUISE

Vanaf

Uitgebreid brunchen tijdens een € 49,50
vaartocht door de Rotterdamse havens.
Incl. soep, brunchbuffet, dessert, koffie, thee, live
muziek & entertainment.

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00
Jun 19*
Juli 03, 17, 31
Aug 07, 28
Sept 03*, 04*, 18
Okt 02, 30
Nov 13, 27

19 juni Vaderdagbrunch

MOONLIGHT DINNER CRUISE

Voor een gezellige avond uit met
diner en entertainment!

Gedenktekens
met een persoonlijke signatuur

v.a. € 54,50

ZONDAG 19 JUNI

12:00uur tot 16:00uur

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

DAGTOCHT BRUINISSE

Vanaf

€ 67,50

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

Al 40 jaar in Rotterdam!

Ambachtelijke

GA GE ZE LLI G VA RE N!

ZATERDAG 16 JULI
11:00uur - 23:00uur

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15
Jun 18
Juli 02, 30
Aug 27
Sept 03*, 17
Okt 01, 15*, 29
Nov 12, 26
*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

Diner

Vertrek vanuit onze thuishaven in Spijkenisse

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126

Cruise
Vanaf

€ 39,50

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

RESERVEREN? BEREN-BOOT.NL OF BEL NAAR 010 - 4361911
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Uit de praktijk
Kent u dat ook, dat iedereen gevraagd
of ongevraagd advies geeft over hoe
u een probleem moet oplossen? Bij
de afwikkeling van nalatenschappen
komen die goedbedoelde adviezen
vaak voor. Een voorbeeld is dat van
een 60-jarige weduwnaar waarbij de
kinderen van zijn overleden echtgenote
een vordering op hem kregen na het
overlijden van zijn vrouw/hun moeder.
De relatie met de kinderen was altijd
al slecht geweest en met het bestaan
van die niet-opeisbare vordering werd
die niet beter. Meneer wilde eigenlijk
wel ‘los’ van deze stiefkinderen. Hij
stond voor het dilemma om hen wel of
niet het erfdeel van hun moeder alvast
uit te keren en zo ja, hoeveel dan. Alle
goed bedoelde adviezen hielpen niet;
de vraag bleef: Wel of niet uitkeren?
Volgend jaar wellicht? Op grond van
het testament, waarin bepaald was dat
geen rente verschuldigd was over de
vordering, hebben wij eerst de contante
waarde berekend van deze vordering.
Die kwam door de jonge leeftijd van
meneer 40% lager uit dan de nominale
waarde. Nu lag het dilemma bij de
kinderen: kiezen voor direct ontvangen
van een lager bedrag of wellicht 25 jaar
wachten op een uitbetaling van een veel
lager bedrag (of misschien zelfs niets).
Ze kozen voor het eerste en meneer was
voor een bescheiden bedrag van hen
af; beiden waren vrij van elkaar. Wilt u
over dergelijke zaken niet slechts een
goedbedoeld maar gefundeerd advies
dan bent u bij ons van harte welkom; op
de spreekuren of bij ons op kantoor.
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Periodiek verrekenbeding
Mijn man en ik hebben voor
ons trouwen huwelijkse
voorwaarden laten opstellen.
Een van die bepalingen gaan
over het jaarlijks verrekenen.
Wij snappen er niet veel van,
maar hebben wel begrepen
dat als we niets doen dit na
het overlijden van een van
ons tot problemen kan leiden,
klopt dat?
In veel huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden zijn verrekenbedingen
opgenomen. We moeten daarbij het
onderscheid maken tussen het jaarlijks/periodiek verrekenbeding en het
ﬁnaal verrekenbeding. Het periodiek
verrekenbeding is veelal gekoppeld
aan de bijdragen van de echtgenoten/partners aan de ‘huishoudpot’.
Er staat dan bijvoorbeeld dat beide
partners naar rato van hun (netto)
inkomen bijdragen aan de huishoudelijke kosten. Vervolgens wordt dan
beschreven wat het (netto) inkomen is
en wat onder de huishoudelijke kosten
valt. Als laatste staat beschreven wat
er moet gebeuren met het geld dat

Erfbelasting aangeven
Jaarlijks vullen 6 miljoen Nederlanders een aangifteformulier inkomstenbelasting in. Doet u dit digitaal
dan is al veel (voor)ingevuld en is het
vooral controleren en aftrekposten
invullen. Bij de aangifte erfbelasting
hebben minder mensen routine. Bovendien is er nog niets ingevuld. De
kans op fouten is groot en dus is ook
de kans groter dat u teveel belasting
betaalt. We willen niet teveel reclame
maken, maar u wel waarschuwen
voor teveel overmoed want uit
onderzoek blijkt dat er jaarlijks 100
miljoen teveel erfbelasting wordt
betaald. Fijn voor het Rijk, jammer
voor u?
Steeds weer die auto
Een auto in de nalatenschap is steeds
weer een bron van zorg of frustratie.
De eigenaar van de auto is de persoon
of de personen die de auto betaald
heeft of hebben. De houder van het
kenteken is niet meer dan dat. De
waarde van de auto in de nalatenschap kunt u vast laten stellen door
een opkoper of met behulp van de
ANWB koerslijst. Verder is van
belang dat binnen vijf weken na
overlijden het kenteken van de auto

over is (overgespaard) of als een van
de echtgenoten/partners meer heeft
bijgedragen aan de huishoudelijke
kosten dan op grond van het inkomen
verwacht mag worden en binnen
welke termijn er iets gedaan moet
worden. Wanneer de ene echtgenoot
of partner meer heeft betaald dan de
ander moet dat verrekend worden met
de andere echtgenoot/partner.
Het ﬁnaal verrekenbeding bepaalt
doorgaans dat bij echtscheiding
of overlijden het totale vermogen

verdeeld moet worden als ware het
echtpaar/de partners in gemeenschap
van goederen getrouwd.
Bij een periodiek verrekenbeding
moet het overgespaarde deel of dat
wat de ene partner meer heeft bijgedragen vaak binnen een jaar na het
verstrijken van het kalenderjaar verrekend worden. In de praktijk gebeurt
dit echter niet of nauwelijks. Daarmee
verliest de partner die meer bijdraagt
aan de huishouding in principe zijn of
haar recht om het overgespaarde deel

te verrekenen. U kunt het niet naleven
van het periodiek verrekenbeding
repareren door alsnog over de voorgaande jaren te verrekenen. Ook bij
een echtscheiding kan dit alsnog door
aan het einde van het huwelijk of samenwonen een vaststellingsovereenkomst op te stellen waarin de partners
alsnog een en ander verrekenen.
Is er op moment van een overlijden
niets gebeurd en ook niets gecorrigeerd dan wordt er in principe vanuit
gegaan dat de nalatenschap bestaat uit
50% van alle bezittingen min schulden (50% van het totale vermogen).
Mits de erfgenamen en/of de langstlevende partner dit voldoende aannemelijk kunnen maken, is verrekening
nog steeds mogelijk. De erfgenamen
van de overleden echtgenoot/partner
belanden dan vermoedelijk wel in een
situatie van veel ‘getouwtrek’. Het is
in alle gevallen verstandig het periodiek verrekenbeding uit te voeren om
later problemen te voorkomen tussen
de kinderen en de langstlevende
ouder. Is er ook een ﬁnaal verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden opgenomen dan voorkomt dat
grotendeels dergelijke problemen. Er
is dan duidelijk dat er verrekend moet
worden alsof er een gemeenschap van
goederen bestond.

Ontdooien in de koelkast In
de categorie ‘alle beetjes helpen’:
ontdooi bevroren producten in de
koelkast. Het is veiliger en u helpt
de koelkast te koelen, wat weer een
beetje minder energie kost.

op een andere naam moet staan (en
verzekerd zijn). En de parkeervergunning eindigt ook meestal drie weken
na overlijden in Rotterdam. Kortom
een auto in de nalatenschap is een
bron van zorg en vraagt om adequaat
en snel handelen.
Aangifte inkomstenbelasting
Na een overlijden ontvangen de erfgenamen van de Belastingdienst een
papieren F-formulier om het inkomen
van de overledene over dat jaar tot
moment van overlijden aan te geven.
Is er een langstlevende partner/echtgenoot dan mag die er voor kiezen
om gedurende het gehele jaar ﬁscaal
partner te blijven met de overleden
partner/echtgenoot. In dat geval kan
gewacht worden met de aangifte tot
het nieuwe kalenderjaar. In de andere
gevallen kan er eerder aangifte inkomstenbelasting worden gedaan en
kan het resultaat tijdig opgenomen in

de aangifte erfbelasting als vordering
of schuld.
Afvullen of opvullen
Het is een beetje een trend om in een
testament een opvul- of afvullegaat
op te nemen. Met deze legaten kan
optimaal gebruik worden gemaakt
van de vrijstellingen erfbelasting of
het laagste tarief erfbelasting. Dat
klinkt mooi, maar in de praktijk
pakt het slechts gunstig uit bij grote
vermogens.
Verder geldt dat dat, als de kinderen
na het overlijden van de eerste ouder
alleen het vrijgestelde bedrag voor de
erfbelasting erven en later de rest, na
het overlijden van de langstlevende
ouder de kans bestaat dat ze vaak
juist meer erfbelasting betalen. Laat u
hierover dus goed adviseren.

Banden op spanning Zorg
dat uw autobanden op de juiste
spanning zijn. Dat rijdt prettiger,
veiliger en ook nog eens zuiniger.
Met de huidige dure benzine is dit
zeker het aanbevelen waard.
Vraag toeslagen aan Veel
mensen vragen geen zorg- of huurtoeslag aan omdat ze vrezen dat ze
die weer terug moeten betalen en
dan het geld daarvoor niet hebben.
Nu de aangifte inkomstenbelasting
2021 is gedaan, weet u precies hoe
hoog uw inkomen in 2021 was en
kunt u dus vóór 1 september 2022
veilig de toeslagen aanvragen; laat
geen geld liggen.
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Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72
Uitvaart door uzelf samen te stellen voor de laagste
prijs, met de meeste Kwaliteit. Geen extra KOSTEN.

Budget € 1.495,Compleet € 4.195,-

Sfeervol € 2.375,Compact € 3.895,-

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

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

CU

Rob de Woningontruimer
Onze diensten:

herstellen inclusief
* Lichtpunten
plaatsen kroonsteen.
Schoonmaken woning
* bijv.
bij ernstige rookaanslag.

* Schoonmaken bedrijfspanden.

verwijderen,
* Plavuizen
vloeren egaliseren.
stucwerk,
* Schilderen,
herstelwerkzaamheden.

Autovakantie Valkenburg / Zuid
dd-Limburg
rg

gratis offerte,
* Duidelijke
geen voorrijkosten.

Autovakantie Gaasterland / Friesland
d

team is snel,
* Ons
betrouwbaar en vakkundig.

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

tel: 06 30 78 85 33

(bgg 06 158 204 71)

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

Hét adres voor het
betere schoenmaakwerk!

 055 - 5059500

Wij doen ook
verhuizingen!

Bezemschoon opleveren huur/
* koopwoningen
en bedrijven.

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

www.BTRreizen.nl

BTR REIZEN

Busvakantie / Ootmarsum / Twente
te

All Inclusive Hotel Op de Boud / Valkenburg
3 dagen
g van € € 125,, p.p.
p p / 5 dagen
g va. € 246,, p.p.
p

Stadshotel Ootmarsum ***
5 dagen
g vertrek 22 september
p
2022 € 480,, p
p.p.
p

All Inclusive Hotel Gaasterland / Rijs
4 dagen
g van € € 207,, p.p.
p p / 5 dagen
g va. € 272,- p.p.

All Inclusive Hotel Op de Boud ***
5 dagen
g vertrek 21 oktober 2022 € 455,, p.p.
p

Autovakantie Duitse Moezel
el

Busvakantie / Valkenburg / Zuid
dd-Limburg
rg
Riviercruise IJsselmeer & Texel
el

All Inclusive Hotel Brauer / Treis Karden
3 dagen
g van € € 122,, p.p.
p p / 5 dagen
g va. € 243,- p.p.

Riviercruiseschip Serenade I
8 dagen
g vertrek 6 juli
j & 25 aug.
g 2022 va. € 990,, p.
p

All Inclusive Hotel Am Wall / Soest
3 dagen van € € 135,- p.p. / 5 dagen va. € 258,- p.p.

Riviercruiseschip Serenade I
6 dagen vertrek 19 september 2022 va. € 590,- p.p.

Autovakantie Duitse Sauerland
d

r

Riviercuise Rijn & Moezel naar Cochem
m

BTR Reizen heeft nog veel meer mooie Autovakanties - Busreizen - Riviercruises

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

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

VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

>
>
>
>
>

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

>
>
>
>

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

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
KLAVERENTUIN , 010 - 2210250

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

WIJ ZIJN BETROKKEN EN TOEGEWIJD
Diensten aan huis

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

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

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

Meld u aan en word lid
cvu.nl/toegewijd
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

VOLG
OP FACEBOOK

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

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

Kijk op www.buurtpas.nl voor een
overzicht van alle diensten en producten.
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Tuschinski? Dat was een Ròtterdammert!
Als ik aan mijn docent op school vraag of zij ooit eens van Abraham Tuschinski heeft gehoord is haar antwoord: “Ja, Amsterdam! Ik ben ooit naar zijn theater geweest. Het is niet gek dat ze
daar meteen aan denkt, want de theaters van Tuschinski staan
uiteraard in Amsterdam. Maar zijn verhaal begon in een andere
stad: Rotterdam!
Tuschinski is geboren in Polen en van
Joodse afkomst. Maar in 1904 vertrekt
hij met een boot richting de Verenigde
Staten. Zijn plan was om vanuit de
haven van Rotterdam te vertrekken
omdat dat het goedkoopst was. Hij
moest in de tijd dat hij wachtte op
de boot wel geld verdienen. Na een
tijd als kleermaker en hoteleigenaar
actief te zijn geweest opende Abraham
Tuschinski in 1911 zijn eerste Thaliatheater aan de Coolvest 44 (de nog
niet gedempte Coolsingel). Maar dat
was nog niet eens zo’n groot spektakel
als u misschien zou denken. Het pand
was oud en niet zo stabiel. En het
is maar tijdelijk want al kort na de
opening wordt zijn Thaliatheater tegen
de vlakte gegooid om plaats te maken
voor een nieuw Rotterdams stadshuis,
het stadhuis dat u uiteraard wel zult
kennen. Maar Tuschinski geeft niet op.
Hij bouwt zijn Thaliatheater opnieuw
in de Hoogstraat. En hij ging door, op
de Coolsingel en de Binnenweg kwamen ook theater van Tuschinski. Maar
hij wilde meer, in 1921 opende hij het
bekendste en grootste ﬁlmtheater van
Nederland in Amsterdam. Hij had natuurlijk meer met Rotterdam, de stad
die hij in zijn hart sloot. Maar omdat
dit de doorbraak van een spectaculair
theater moest worden koos hij uiteraard voor de hoofdstad van ons land
Amsterdam (of zoals volbloed Rotterdammers zouden zeggen: Volendam
zuid of Abcoude noord).
Prinses
Dat theater in Amsterdam is waar iedereen aan denkt bij het horen van de
naam Tuschinski. Mijn docent was als

16- of 17 jarig meisje uitgenodigd om
naar het bekende Tuschinski theater
in Amsterdam te gaan. “Ik had een
beeldige jurk aan, en voelde me net
een prinses toen ik door die prachtige
gang liep”, vertelde ze me. Maar nu
dwaal ik al weer af naar Amsterdam...
Voor Tuschinski begon het toch echt
in Rotterdam en daar ging het ook
verder. Hij trok met zijn spectaculaire voorgevels die een lichtreclame
weergaven mensen naar zijn theater.
Een bezoek een het theater hoorde in
die tijd nog bij de kermis. Iedere week
draaide er een nieuw programma. Er
gingen ﬁlms in première zoals: ChingChing (een romantisch scheepsverhaal
uit 1936). Maar ook een ﬁlm die in de
jaren dertig veel werd gedraaid was
‘100 mannen en een meisje’.
Gerard Cox
Iets dat ook veel indruk maakte was
het theaterorkest. Omdat het natuurlijk
stomme ﬁlms (geluidloze ﬁlms) waren
die werden gedraaid, zat er een orkest
in de zaal die tijdens de ﬁlm live muziek speelde. Ik moet altijd denken aan
het liedje van Jaap van de Merwe, “De
ballade van het wonderorgel. Dat lied
heeft Gerard Cox ook nog gezongen.
Dat gaat over het orgel in de bioscoop
in de Hoogstraat. Ik heb toen ik het
hoorde nooit geweten dat het liedje
een beetje met het Tuschinski theater
in de Hoogstraat te maken had. ik ben
dan ook nog maar 15 jaar dus veel
over Tuschinski wist ik toen nog niet.
Dat theater is tijdens het bombardement op 14 mei volledig verwoest.
Maar voor die verschrikkelijke
Tweede Wereldoorlog was Tuschinski
behoorlijk bekend in
Nederland. Hij was
niet meer van plan
om met de boot vanuit Rotterdam naar
de Verenigde Staten
te gaan.

Aankondiging van de film ‘100 mannen en een meisje’ met Deanna
Durbin in de jaren ‘30 in Thalia.
(foto: collectie Gemeentearchief Rotterdam)

Vermomd
Ik spreek heel af en
toe iemand die het
Tuschinski theater in
het oude Rotterdam
nog heeft gekend. Ze
heet Dien en ze liep
nog wel eens door
de Hoogstraat en
kwam dan langs zijn
theater. Maar erin
is ze nooit geweest
het was uitgesloten
voor mensen onder
de 18. Dat vertelde
haar moeder altijd.
Ze kon niet wachten

Het Thalia Theater aan de Kruiskade, een initiatief van Abraham Tuschinski in Rotterdam. (foto:Jan Roovers)

tot ze 18 werd en het theater in mocht.
Ze vond de buitenkant al heel mooi en
was natuurlijk heel nieuwsgierig wat
zich achter de muren bevonden. Een
keer toen haar moeder de stad in was
had ze een jurk van haar moeder aangetrokken en zich verkleed (vermomd)
als een volwassen vrouw. ze was van

Abraham Tuschinski

plan om dat theater van binnen te
bekijken. en u gelooft het of niet, wie
kwam ze tegen in de Hoogstraat? Haar
moeder. Die herkende haar dochter
natuurlijkm in haar jurk nog notabene.
En ze was kwaad. “Als je 18 bent mag
je het theater in!” zei haar moeder.
Sprookjeswereld
Haar moeder heeft later nog verteld
over toen zij naar het Tuschinski theater in de Hoogstraat ging. Ze vertelde
dat het gebouw er van binnen nog
mooier uitzag dan van buiten. Het was
een sprookjeswereld.
Toen ik met haar sprak over het
Tuschinski theater begon ze langzaam
weer over het bombardement te praten. Dat is natuurlijk logisch want zij
is ook van de generatie die dat heeft
meegemaakt. Ze vertelde dat ze na het
bombardement langs het theater dat
ooit op de Hoogstraat stond liep en ze
tegen haar vriendin zei: “Nou heb ik

dat theater nooit van binnen kunnen
zijn theater in Amsterdam maar zijn
zien.”
theaterverhaal begon in een andere
Maar niet alleen het theater in de
stad: hij was een Rotterdammert! En
Hoogstraat werd verwoest ook die op
ondanks dat zijn theaters daar niet
de Coolsingel en de Binnenweg. En
meer staan ben ik wel trots op het feit
ook de woning van Tuschinski boven
dat hij Rotterdam beschreef als de stad
een van zijn theaters werd een compledie hem heeft groot gebracht.
te berg puin. Ik vertelde al eerder over
Tuschinski’s afkomst, hij was Joods.
Jurre de Peuter
Dus naast het bombardement was hij
(15 jaar)
zijn leven niet zeker. Maar Tuschinski
jurresparrow@gmail.com
dacht dat hij wel met rust gelaten werd
omdat hij Tuschinski was. Het schijnt
Jurre de Peuter is 15 jaar en liep drie
dat Tuschinski nog pogingen heeft
maanden (elke week een dag) stage bij
gedaan te vluchten maar dat is niet
De Oud-Rotterdammer. Met de trein op
bevestigd. In 1942 werden Abraham
en neer naar de redactie. Teksten voor de
Tuschinski en zijn familie opgepakt
krant voorselecteren en corrigeren, foto’s
en vervoerd. Abraham Tuschinski
opzoeken, een vergadering bijwonen,
werd in 1886 geboren in Polen en op
meekijken bij de opmaak en vormgeving
17 september 1942 vergast in Polen.
van de krant en nog veel meer. Jurre
Het is zonde van alle mensen die op
houdt van toneel en theater, is misschien
zo’n gruwelijke manier aan hun eind
wel de jongste fan van Gerard Cox en
komen. En ook van wat er met Rotis dol op Rotterdam en zijn familieleden
terdam gebeurd is. Alles was weg ook
die daar wonen. Zelf woont hij in Houten
de theaters.
en gaat op school in Culemborg. Dit
Een van de Tuschinski theaters hebben
verhaal over Tuschinski en Rotterdam
ze geprobeerd te herbouwen op de
schreef hij helemaal zelf als eindophoek van de Kruiskade, maar dat is
dracht voor z’n stage.
toch weer anders dan
wat er in Amsterdam
staat en wat er in Rotterdam heeft gestaan.
Ik ben maar een jongen
van 15 jaar en had natuurlijk nog nooit van
Tuschinski gehoord,
maar toen ik het boek
met de titel, Het grootste van het grootste,
las was ik al helemaal
geïnspireerd. Want als
ik op school aan mijn
docent vroeg of zij wel
Meer lezen over Abraham Tuschinski? Koop het
eens van Tuschinski
boek ‘Het grootste van het grootste. Leven en werk
had gehoord en ze
van Abraham Tuschinski (1886-1942) dat vanaf nu
verbond het meteen
is te bestellen via de bestelbon op de pagina van ‘t
met Amsterdam, wist
Winkeltje in deze krant of via de webshop op www.
ik wat ik moest zegdeoudrotterdammer.nl. Het rijk geïllustreerde boek
gen. Tuschinski staat
telt 128 pagina’s en kost 17,95 euro (excl. verzendinderdaad bekend om
kosten).
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Wat zeggie!?
Rotterdam vanuit de
wolken
Nog steeds verkrijgbaar,
want inmiddels al toe aan
de derde druk: Rotterdam
vanuit de wolken. Een schitterend naslagwerk met luchtfoto’s van het Rotterdam van 1950 tot 1990, gemaakt door de
beroemde fotograaf Bart Hofmeester, die in 2001 overleed.
Driehonderd pagina’s met 350 foto’s met toelichting. Een genot
om door te bladeren, te lezen en bekijken!

€ 39,95

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

€ 17,95

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

€ 39,95

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

Prijs per stuk:

€ 14,25
€ 24,25

€ 7,50

€ 17,95

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

De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus
onderzetters:

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

Het grootste van het
grootste. Leven en
werk van Abraham Tuschinski (1886-1942)
Veel mensen denken bij de
naam Tuschinski aan Amsterdam. Minder bekend is dat de joodse
theater- en bioscoopondernemer Abraham Tuschinski een Rotterdammer was. Hij legde er de basis voor zijn bioscoopconcern
en bleef de stad trouw tot zijn deportatie naar Auschwitz. In dit
boek van Nelleke Manneke en Arie van der Schoor wordt zijn
levensgeschiedenis verteld met veel illustraties.

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

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

€ 8,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 8,95

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17,95
24,95
39,95
39,95
14,95
7,50
8,95
7,95
9,95
9,95
8,95
24,25
14,25
24,95
17,95

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

Email:
Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.).
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Op tijd of te laat: een wereld van verschil
Er zijn veel mensen die altijd stipt op tijd op een van te voren
gemaakte afspraak komen. Soms zelfs een paar minuten te
vroeg. Die krijgen mijn volledige respect, al vond ik mijn collega
die steevast uren te vroeg in zijn eigen tijd bij Van Gend & Loos
begon wel wat erg fanatiek bezig. Maar die had genoeg aan een
paar uur slaap en vond het prettig om op zijn gemak in de hele
vroege ochtend zijn werkzaamheden voor te bereiden.
Zelf had ik altijd de grootste moeite
om op tijd te komen. Zoiets zit bij je
ingebakken denk ik wel eens. Je hebt
mensen waarvan de genen op de seconde nauwkeurig reageren en personen die geen weet hebben van de klok
en denken nog alle tijd van de wereld
te hebben. Schaar mij maar rustig bij
de laatste groep. Zal je net zien, ben
je ook nog eens getrouwd met iemand
die net als ik vaak ruzie met de klok
heeft. Gelukkig zijn wij geen fervente
bioscoop- of theater bezoekers. Dus
hebben we ook minder last van het
elkaar verwijten dat de ander zo veel
werk en tijd nodig heeft.
Torenklok
Het begon al in mijn jeugd. In een tijd
waarbij de klok onverbiddelijk was.
En ach, wat kan je je zelf in de nesten
werken als dat uurwerk het dan laat
afweten. Zo moest ik als misdienaar
regelmatig tussen de middag assisteren in onze kerk aan de Westzeedijk
en dat ging altijd net precies lukken.
Moest ik wel van uit de kerk, via ons
huis voor een boterhammetje, hard
naar school rennen. Maar die dag hield
ik ineens tijd over. Dat feit had bij
mij natuurlijk de nodige vraagtekens
moeten opleveren, maar zo zit ik niet
in elkaar. Kijkend op de torenklok
constateerde ik dat ik die dag nog alle
tijd van de wereld had. Wellicht was
de dienst korter geweest dan gepland,
ik had geen idee maar was wat blij
met die meevaller. Had nog alle tijd
om even met dat vlotje te varen wat zo
uitnodigend langs de kant in een singel
lag. Om daarna vrolijk huppelend naar
huis te rennen voor een boterhammetje
met hagelslag. De school vond ik een
ramp, dus elke minuut vrijheid was
weer mee genomen. Onderweg kwam

ik mijn vader tegen die na zijn middagpauze weer op weg was naar zijn
kantoor die vlak bij onze kathedraal
aan de Westzeedijk op het Koningin
Emmaplein zat. Verbaasd keek mijn
vader op zijn horloge. ,,Moet jij
niet allang op school zijn?” vroeg ie
verbaasd, terwijl hij fronsend naar
mijn natte schoenen keek. ,,Nee hoor,
ik heb nog alle tijd!” antwoordde ik,
onderwijl naar de torenklok wijzend
die nog net zichtbaar was! Die klok
was heilig voor mij. Mijn vader kreeg
verder geen kans om nog iets te zeggen, ik was er alweer vandoor.
Bimbamklok
Hijgend de trap van ons huis aan de
Breitnerstraat oplopend hoorde ik
opeens het onheilspellende slaan van
onze bimbamklok die in de huiskamer
hing. Het was zo’n grote houten kast
met slinger en deurtje waar ook de
sleutel in lag. Nog zie ik mijn vader
die klok opwinden. Voorzichtig zoveel
keer draaien voor het slagwerk en het
uurwerk. Altijd ons hart vasthoudend
dat de veer niet zou breken, wat beslist
wel eens gebeurd moest zijn. Waarom
anders die angst? En als ie dan toch
een keer stil stond, dat noodzakelijke
gedraai aan die wijzers waarbij het
aantal slagen op het hele uur weer niet
wilde kloppen. Met het nodige gemopper van mijn vader terwijl wij in stilte
de slagen mee telden.
Maar hoe kon dat nou? Zo laat al?
Toen pas drong het tot mij door dat
die torenklok een heel eind achter liep.
Tja hoe leg je zo iets nou weer uit op
school? Welk smoesje was het deze
keer. Ik had ze allemaal al een keer
nodig gehad en hoe vervelend is het
dan om weer door de lange lege gangen met al de jassen aan de kapstok-

Als de kerkklok stilstaat, kan er veel fout lopen...

Geen mannetje van de klok...

ken langs die volle klassen te lopen.
Jezelf vermannend op de deur kloppen
en naar binnen te stappen terwijl er
een ijzingwekkende stilte in de klas
viel en alle ogen op jouw was gericht.
Met de toch al strenge onderwijzer die
je kwaad aan keek, verbolgen omdat
je zijn les verstoord had. En waar ik
dacht vandaan te komen? “De mis was
uitgelopen!” stotterde ik. Je zag aan
zijn gezicht dat hij er geen snars van
geloofde maar gebaarde mij om naar
mijn plaats te gaan. Hij zou het later
wel eens haarfijn uitzoeken.
Ach het resulteerde natuurlijk in het
zoveelste strafwerk die ik te verwerken kreeg. Honderd keer in net
schoolschrift schrijven dat ik altijd op
tijd op school moest komen. Ging niet
lukken dus. Op tijd komen bedoel ik.
Dat strafwerk wel. Vaak genoeg gekregen. Bij mij zat er altijd veel te weinig
ruimte in een uur. Liep de klok veel
sneller dan mijn tijd. En jezelf voor de
gek houden en hem vijf minuten voor
laten lopen, helpt ook al niet. Sterker
je raakt er aan gewend en als er dan
een onverlaat dat ding weer gelijk zet
weet je zeker dat je te laat komt. Maar
ergens veel te vroeg komen vond ik
ook al zo zonde van mijn tijd. Ik was
ooit na de zomertijd vergeten de klok
terug te zetten en kwam een uur te
vroeg op mijn werk bij Van Gend &
Loos aan de Westzeedijk. Vond het al

zo rustig op de Maasboulevard. Ik was
in staat om weer naar huis terug te rijden. Maar daar schoot ik ook niks mee
op. Kostte me een half uur heen en een
half uur terug met het risico toch weer
te laat te komen.
Prikklokken
Uiteraard was op tijd op mijn werk
komen ook een onderdeel van mijn
dagelijkse misère. Of het nou zes of
zeven uur was dat ik moest beginnen,
het ging dikwijls maar net goed. Of
toch een paar minuten te laat. En het
lag aan welke assistent garagechef die
achter het luik van het loodskantoortje
zat waar je de papieren en de sleutels
van de wagen en je werkbriefje
ophaalde of dat mee of tegen viel. De
meest correcte en stipte garagechef
had daar de grootste moeite mee. De
man van de klok schreef nauwkeurig
elke minuut die je te laat kwam op het
werkbriefje. Maar de oud- collega’s
die met hetzelfde bijltje hadden gehakt
en ook chauffeur waren geweest deden
een stuk minder moeilijk. Wisten ook
wel dat je vaak twaalf tot veertien uur
per dag maakte en je dan zelf ook niet
op een uurtje meer of minder keek.
Dat werd allemaal anders toen we de
prikklokken kregen. Die registreerden
automatisch op de seconde de juiste
tijd van komen en gaan. Geen idee
waarom ik dat een prikklok noem.
Er werd weinig geprikt bij ons. Een
pasje met een barcode voor een klein
kastje met een schermpje die ping zei
als ie het had gelezen. Meer was het
niet, maar het verbaasde je wel. Hoe
kon dat ding nou lezen? De ontwikkeling van die technologie was pas net
begonnen. Vaak zag je collega’s op het
eind van de dag nog wat dralen voor
ze uit klokten. Hadden ze toch weer

Meer lezen van
Wim van der Klein?
Koop zijn boek ‘Wat zeggie’
in ‘t Winkeltje,
via de bestelbon of in de
webshop van
www.deoudrotterdammer.nl

die paar minuten mee genomen.
Net op tijd
Ook als ik nachtdienst moest draaien
en al een paar uurtjes wakker was,
kostte het mij de grootste moeite op
tijd de deur uit te gaan. Vooral als je
net lekker met een klusje bezig was.
Zo was ik eens druk met een lamp
die toen erg populair was. Je kon hem
zelf maken en dat was heel simpel. Ja
ja, tot het tegen zat. Een touw-lamp
waarvan je het koord in een bakje met
houtlijm dompelde die je vervolgens om een opgeblazen strandbal
wikkelde. Fitting met lamp er in en
aansluiten. Klinkt heel eenvoudig ja,
maar het plakkerig geheel zat behoorlijk tegen. Halverwege liep die kl..bal
leeg. En ik moest de deur al uit. Ach
en al was ik dus weer te laat op mijn
werk, uiteindelijk viel het resultaat
van de lamp niet tegen. Maar nam mij
wel voor zoiets niet meer een uurtje
voor voor de aanvangstijd van mijn
werk te doen. Ging niet lukken. En er
kwam altijd wel iets voorbij wat toch
even mijn aandacht gevangen hield en
te veel tijd kostte. Wat dat betreft was
de intrede van de computer en internet
een ramp. Daar verloor je jezelf
helemaal in de tijd. En ja hoor, daar
scheurde ik weer naar mijn werk, biddend dat er deze keer geen file stond,
niet de brug open en ik alle stoplichten
mee had. Om weer net op tijd bij
Van Gend & Loos binnen te stappen,
jaloers kijkend naar de collega die zijn
tweede bakkie koffie al binnen had
omdat ie zoals gewoonlijk ruim voor
tijd aanwezig was. Ja hij wel.
Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl
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Dag van de Rotterdamse geschiedenis

Zaterdag 18 juni

Historisch Genootschap Roterodamum bestaat 75
jaar. Dat vieren we op de Dag van de Rotterdamse
geschiedenis op zaterdag 25 juni in de Laurenskerk met een feestelijk programma voor jong en
oud. De Dag van de Rotterdamse geschiedenis
start om 10.30 uur en de opening vindt plaats
in het koor van de Laurenskerk. Ton Wesselink,
voorzitter van Roterodamum, heet iedereen
welkom en het kinderkoor Prettig Weekend zingt
een echt Rotterdams lied. Daarna gaat het programma van start met de première van de korte
documentaire ‘Rotterdam is vele dorpen’.
In het zogenaamde schip van de kerk zijn de
hele dag allerlei kramen te bezoeken van organisaties die betrokken zijn bij de Rotterdamse
geschiedenis en het erfgoed. Dus voor wie meer
informatie wil over de stad, objecten, boeken
of films over Rotterdam, het Stadsarchief, het
toekomstige Museum van de Stad of Dig it Up
zijn er heel veel bijzondere ontdekkingen te
doen. Er zijn lezingen, rondleidingen, presentaties en op meerdere momenten gedurende de
dag klinkt uit e´e´n van de orgels muziek van Bach, Bartok, Franck of
Mozart. De orgels worden op deze speciale dag bespeeld door Roterodamum-lid Wytze Patijn, die daarbij begeleid
wordt door zijn orgeldocent Wouter Blacquie`re, voormalig organist van de Paradijskerk op de Nieuwe Binnenweg. Tussen 12.00 en 13.00 uur wordt het lunchconcert verzorgd door het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest.
Dit is een gezelschap van ongeveer 50 amateurmuzikanten uit Rotterdam-Zuid. Om 13.30 start de prijsuitreiking
voor het beste boek over Rotterdam van de afgelopen twee jaar. De nieuwe juryvoorzitter Abdelkader Benali zal
de keuze van de jury toelichten waarna burgemeester Aboutaleb de prijs uitreikt aan de winnaar van 2022. Het
complete programma vindt u op roterodamum.nl. Toegang is gratis.

Componist Tom Parker krijgt eerbetoon in Laurenskerk Rotterdam

Zaterdagavond 18 juni vindt in de Laurenskerk het Tom Parker Tribute concert plaats met solisten,
orkest, band en projectkoor. De manier waarop Parker klassieke muziek pop laat ontmoeten is heel
bijzonder. De muziek haalde vroeger zelfs de Top 40 met o.a. Stay With Me ‘til The Morning. Aanvang is
20:15 uur. Kaarten via www.muziekuniek.nl

Zondag 19 juni

Vaderdag-barbecue bij De Dames

Op zondag 19 juni mogen we de vaders weer extra in het zonnetje zette! Een mooie dag om iets bijzonders voor de vaders te doen. Wat dacht je van een stoere barbecue bij restaurant de Dames aan de
Groenendijk 325 op Ver-Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel. Speciaal op deze bijzonder zondag blijft
het restaurant De Dames op Leefgoed De Olifant ‘s avonds open voor een barbecue op het terras. Het
restaurant heeft een bijzonder en stoer menu samengesteld speciaal voor de vaders en daar kunnen de
moeders natuurlijk ook van genieten. Reserveren via www.leefgoed.nl of bel 0180-323414.

Smullen tijdens RotterdamseKost

Er is genoeg te kiezen tijdens RotterdamseKost. Van de oesters van Hotel New York tot de culinaire hoogstandjes
van sterrenrestaurant Fred, en van de Indonesische specialiteiten van de Bite Club tot de grillfavorieten het ss Rotterdam. Met een lekker biertje of wijntje in de hand geniet je van optredens van de beste Rotterdamse artiesten.
Kom dansen bij Lee Towers, The Kik, The Amazing Stroopwafels en de Hermes House Band en meer! (Zie ook
elders op deze pagina’s.)

Dinsdag 21 juni
In de voetsporen van Bach in Sint Lambertuskerk

Organist Christian Stötzner, de organist van de doopkerk van J.S. Bach, speelt vanaf 20.00 uur op
het orgel in de Sint Lambertuskerk, Oostzeedijk Beneden 1-3 (hoek Hoflaan), Rotterdam-Kralingen.
Toelichting op het concert ‘In de voetsporen van Bach’ om 19.15 uur in parochiehuis tegenover de kerk
(nr. 5). Toegang vrij, collecte na afloop (richtbedrag € 10,-- p.p.).

Woensdag 22, zaterdag 25 en woensdag 29 juni en zaterdag 2 juli
Voorstelling de Veranderende Stad door ouderen

Rotterdam is een stad van grote veranderingen. Hoe was het
toen, en hoe is het nu? Welk effect hebben ingrijpende gebeurtenissen in de stad op de levens van haar inwoners? In
de voorstelling De Veranderende Stad, vertellen ouderen uit
Rotterdam-Zuid hun persoonlijke verhaal over veranderingen.
. Deze voorstelling wordt gemaakt door de Generatieclub, een
groep actieve ouderen uit Rotterdam-Zuid. De Generatieclub
heeft als doel om de kennis en kunde van ouderen door te
geven aan de volgende generaties. Woensdag 22 juni 19.00
uur Huis van de Wijk ‘t Klooster (première), Afrikaanderplein
7, Rotterdam. Zaterdag 25 juni 15.00 uur Huis van de Wijk
De Brink, Dreef 71, Rotterdam. Woensdag 29 juni 19.00 uur
Huis van de Wijk ‘t Klooster, Afrikaanderplein 7, Rotterdam.
Zaterdag 2 juli 15.00 uur Theater Walhalla, Sumatraweg 9-11,
Rotterdam. Een kaartje kost €2,50. Koop uw kaarten via www.
eventbrite.nl (zoek op Voorstelling De Veranderende Stad) of
op ons kantoor aan de Pretorialaan 29B te Rotterdam. (Open
op woensdag en vrijdagochtend. Bel voor de zekerheid even
als u langs wilt komen op 010-3076841 of mail naar marcha@stadstrainers.nl)

Buitenlandse gast in internationale Muziekzomer Lambertus

Als je organist bent in de Bachs Doopkerk in Eisenach, Duitsland, kun je met recht zeggen dat je in de voetsporen
van Bach speelt. De buitenlandse gast van de Internationale Muziekzomer Lambertus, Christian Stötzner, wijdt
op dinsdag 21 juni dan ook een geheel programma aan Bach. Hij speelt onder meer Praeludium und Fuge h-moll
BWV 544, Fantasie G-Dur BWV 572, Orgelchoral »Jesu, meine Freude« BWV 610 en de Passacaglia c-moll BWV
582. Het concert begint om 20:00 uur. Vooraf vindt om 19:15 uur een toelichting plaats op het programma. De
toegang is gratis met een collecte na afloop (richtbedrag 10 euro p.p.)wijden.

CBR RIJBEWIJSKEURINGEN

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

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

Deze week o.a.:
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Cees, Joke en Nancy tijdens de boekpresentatie bij Boekhandel Snoek.

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

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

De meest persoonlijke
manier van gedenken
Specialist in grafmonumenten

010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

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

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

Nog even en dan is het zover:
de 103e Nijmeegse Vierdaagse! Van 16 tot en met 19
juli . Al jaren een groot feest,
zo niet het grootste feest: de
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen van Nijmegen.
De Rotterdamse politie heeft
al jaren een warme band met
het festijn.
In 1923 liep de eerste vrouwelijke
deelneemsters mee. In 1930 waren dat
er al 60. Een van deze topwandelaarsters was mevrouw van der Kleij uit
Rotterdam. Ze was niet meer piepjong
en laten we zeggen ‘stevig van postuur’. Van ophouden of uitvallen wilde
ze niet weten n in 1934 was ze zelfs de
eerste vrouwelijk Gouden Kruisdrager.
Het verhaal ging dat haar grootmoeder
op het slagveld van Waterloo was
geboren.
Wanneer de eerste deelname van de
Rotterdamse politie aan de Vierdaagse
was is mij onduidelijk, maar tastbare
bewijzen van deelname heb ik door
enkele oude foto’s van het Rotterdamse Vierdaagse detachement. Een
hiervan is onder leiding van inspecteur
Leendert Fonkert. Op deze foto uit
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Basis uitvaart
v.a € 3250,-
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Vierdaagse in de 50'er jaren. De Rotterdamse politie liep onder leiding van commandant Leendert Fonkert

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

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

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

GRATIS TAXATIE

Goud, zilver, sieraden,
kunst & curiosa en militaria

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

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

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

Bram Peper
aan boord

Budget uitvaart € 1495,- Uitvaart compleet € 4150,- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,
uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels),
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Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 1016 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

010 418 23 33 | www.hess.nl

030-6063944 / www.mpo.nl

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

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

UW VERTROUWDE
JUWELIER

LAMMERS & van OOSSANEN

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD

Uw senioren speciaalzaak

CONTANT GELD
OF INRUILEN

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

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

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

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

Kijk op:
www.deoudrotterdammer.nl
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Dinsdag 14 juni 2022

Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: 0180-820244
Zaterdag 25 juni
Dag van de Rotterdamse geschiedenis

Historisch Genootschap Roterodamum viert haar 75-jarig bestaan met een feestelijk programma op 25
juni in de Laurenskerk. U bent van harte welkom. Toegang is gratis. Het programma begint om 10.30
uur. Kijk voor meer informatie op roterodamum.nl [link naar: https://www.roterodamum.nl/]

Donderdag 30 juni, vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli
Drie dagen RotterdamseKost

Kom slurpen, schranzen, kanen en
knagen bij de leukste Rotterdamse
restaurants! Van 30 juni tot en met 2
juli strijkt RotterdamseKost neer op de
kade voor het iconische ss Rotterdam.
Jong en oud kunnen hier drie dagen
lang genieten van eten, drinken en
vertier van Rotterdamse bodem. Kijk
voor meer informatie en tickets op
www.rotterdamsekost.nl. Een dagticket
kost €22,50. (Zie ook elders op deze
pagina’s)

Van Laura Fygi tot een ode aan The Everly Brothers

In World Forum Theater Den Haag begint 18 september de nieuwe reeks zondagochtendconcerten met een
Shanty Festival met drie koren en de Zusjes Van Wanrooy. Op 2 oktober staat er een Meezingconcert met de
Wannebiezz op het programma en 3 februari ‘Een Koffer vol Liedjes’ met Tony Neef, Maaike Widdershoven en
Ruud Bos. Op 12 maart verzorgen de ForEverly Brothers een ode aan The Everly Brothers.
In De Doelen opent de reeks zondagochtendconcerten met een optreden van Laura Fygi en Trio Galantes op 20
november. Op 11 december staat ‘Van Smartlap tot opera’ op het programma en op 18 december White Christmas in De Doelen. Op 22 januari treden Carel Kraayenhof en Leoni Jansen op. Op 12 februari verzorgen de New
Diamonds een ode aan de Blue Diamonds en 5 maart verzorgen Franklin Brown en Tiny Little Bigband een ode
aan Tom Jones en Frank Sinatra (zie ook elders op deze pagina’s).

Vanaf zondag 18 september
Zondagochtendconcerten in World Forum Den Haag en De Doelen Rotterdam
Dit najaar en begin volgend jaar staat
weer een reeks nieuwe zondagochtendconcerten gepland in het World Forum
Theater in Den Haag en De Doelen
in Rotterdam. De entree bedraagt 16
euro per concert. Voor meer informatie
en bestellen van kaarten zie: www.
zondagochtendconcerten.nl of bel
010-4225244 (Zie ook elders op deze
pagina’s).

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten

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

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.

Elke donderdag
Goud, zilver en militaria

Kunst en curiosa

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.

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

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.

Kijk op:
www.deoudrotterdammer.nl
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Stroopsoldaatjes tegen coronavirus

Op van de zenuwen voor alle examens

Luchtballonfestival
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Scheepsramp
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Meneer Dral
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Je eigen
grammofoonplaat

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

Pag. 15

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

het papier toevertrouwen.

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

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

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

de bovenkant net zo’n vlijmscherp
puntje te krijgen als onder, terwijl je
voortdurend het papieren wikkeltje
rond het stroopsoldaatje iets naar
beneden rolde.
Die soldaatjes moeten ons gaan
helpen.
Hoe?
Daar kunt u bij helpen.
Hoe? Door massaal deze stroopsoldaatjes bij ons te kopen. Om weer
eens die heerlijke smaak te proeven
en uw kinderen of kleinkinderen
ermee te verrassen. Ook zij zullen die
ouderwetse smaak ongetwijfeld heel
erg lekker vinden. Misschien zegt u,
‘maar dat is toch geen gezond snoep’
en dan heeft u best een beetje
gelijk, maar het is in elk geval gezonder dan het coronavirus en het is een ludieke en
vooral smakelijke manier om
De Oud-Rotterdammer weer
een stapje verder te helpen in
onze overlevingsstrijd.

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

Deze week o.a.:

De Hef
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Kleermaker
Pag.9

Mijn eerste
baan
Pag. 13

Straatschoffies

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
Pag,.15

Iedere Rotterdamse jongen heeft ‘Pietje Bell’ gelezen. Wim van der Klein dus ook.

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

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

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

RIJNMOND
HELPT
Hulp nodig?
Bekijk de advertentie
in de krant

Concept Uitvaart

U kunt de stroopsoldaatjes
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ik daar blij mee. En nog steeds lees ik
af en toe met plezier een stripverhaal,
al zijn die tegenwoordig wat volwassener van aard. Die van Michel Vaillant over coureurs. Of Archie, de man
van staal. Of de bizarre belevenissen
van Fritz the Cat.

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

je ook een dieptepunt kunnen noemen,
eigenlijk. Verder de spookverhalen
van Edgar Allen Poe, waarbij je na
zo’n verhaal nog nauwelijks het licht
durfde uit te doen als je moest slapen.
En niet te vergeten de avonturen van
Huckleberry Finn van Mark Twain
met Tom Sawyer, die ik mij nog bijna
letterlijk herinner; met tante Polli en
de slaaf Jim. Een boek dat ik tot mijn
verbazing pas nog in de kamer van
mijn kleinzoon aantrof. Een aanrader
hoor! Ik kreeg ze helaas niet in mijn
bezit, maar leende ze bij de bibliotheek. Muffe, oude boeken met een
bruine kaft. Dezelfde kaft die we
gebruikten voor de nieuwe boeken
aan het begin van ons schooljaar, als
we druk bezig waren met dat bruine
papier, schaar en plakband. En zo kom
ik weer bij mijn onderwerp terug.
Rijbewijs
Aan een examen had ik altijd een
broertje dood. Of het nou mijn
verkeersdiploma, zwemdiploma of
schoolexamen betrof, ik was altijd op
van de zenuwen. Al viel het achteraf
meestal toch weer behoorlijk mee.

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

Lees verder op pagina 3
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Basisuitvaart vanaf € 2921,-

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

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

Uitvaart al vanaf: € 1.499,00

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

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

www.obitusuitvaart.nl

tel. 010 - 419 08 72

www.conceptuitvaart.nl

CU

www.conceptuitvaart.nl
www.conceptuitvaart.nl

CU
CU CU

CU

0181 – 700 265
010 – 30 74 895

24 uur per dag en 7 dagen per week

24 uur per dag en 7 dagen per week

Concept Uitvaart

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

www.andersgedenkmonumenten.nl
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De meest persoonlijke
manier van gedenken
Specialist in grafmonumenten

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

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

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

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

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

Deze week o.a.:

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

50+ OOGZORGWEKEN
Oplage: 122.000 ex.

Dinsdag 28 december 2021 . Jaargang 17, nr. 26

Uitvaart compleet € 4150,-

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

De meest persoonlijke
manier van gedenken

- Budget
uitvaart € 1495,-

Specialist in grafmonumenten

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

- Basis
uitvaart
v.a € 3250,-

010 418 23 33 | www.hess.nl

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

www.callauitvaartzorg.nl

Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
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Alle types Microcar/Ligier Nieuw op voorraad met stuurbekrachtiging en airco.
Maak een proefrit met rij-advies bij ons bedrijf of thuis in 45km auto naar keuze.
Voor u uitgelicht: Microcar MGo X DCi met SUN ac�epakket voor €18.690,Wisselend aanbod Tweedehands Microcar Ligier Aixam in ruime showroom.
Brommobiel.nl

Houd afstand
Vermijd drukte
Reis veilig

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

Koop/lease een brommobiel!

Microcar MGo X DCi pack rouge
spor ef/ruim/stuurbekrachtiging/airconditioning
Administratiekantoor van Stein
Administratie

Belastingen

Fiscale Adviezen

Administratiekantoor

van Stein
Administratie - Belastingen
Fiscale Adviezen

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

010 - 24 29 810

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

Hét adres voor het
Midden- en Kleinbedrijf
“Service zoals service bedoeld is”

Ongeacht waar u verzekerd bent

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

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

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE
COLLECTIE MEUBELEN

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

1198,DRAAI RELAXFAUTEUILS
IN DIVERSE MATEN EN
UITVOERINGEN VANAF

698,-

De zaak van

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

www.lichtjessophia.nl
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Bram Romijn (90) terug op Zestienhoven
Op 20 mei keerde een oud-werknemer van R’dam Airport (voorheen Zestienhoven) terug op het
vliegveld. Waarschijnlijk de oudste nog levende werknemer die de opening van het vliegveld heeft
meegemaakt.
Wat vooraf ging aan deze gebeurtenis
was een e-mail verstuurd door een van
zijn kinderen aan Raymond de jong
(hoofd communicatie R’dam Airport).
Bram was getrouwd met zijn Dora en
op 28 november 2021 was dat maar
liefst 70 jaar. Ondanks de beperkingen
van corona werd dat (zij het bescheiden) gevierd met een receptie. Ook
waren er natuurlijk de felicitaties

d.m.v. een brief van onze koning. En
een grote taart van de gemeente.
Helaas is luttele weken daarna zijn
lieve vrouw aan de gevolgen van
corona overleden en bram achterlatend
met een bijna ondraaglijk verdriet. Nu
maanden later voelt het nog steeds als
een groot gemis in zijn leven. Daarom
konden zijn kinderen zijn 90 jarige
verjaardag niet zomaar voorbij laten
gaan.
Ja, Bram Romijn was erbij
toen vliegveld Zestienhoven
werd geopend en hij een
van de eerste werknemers
was. Bram was belast met
het behandelen van speciaal
vervoer wat varieerde van
de raceauto van (u wellicht
bekend) Stirling Moss tot
racepaarden. En van koeien
en stieren uit Ierland tot
antieke meubelen. Alles
moest uitgevonden worden
door bram en zijn collega’s
en de creativiteit kon geen
grenzen zolang alles maar
veilig werd ingeladen.
Het team van Zestienhoven was zo ingenieus dat

sommige van hun waaronder Bram
ook uitgestuurd werden naar andere
vliegveld onder andere Malaga Spanje
om daar anderen te onderwijzen.
Rondvlucht
De e-mail werd enthousiast beantwoord en er werd afgesproken dat op
de dag dat hij 90 werd (20 mei dus)
hij zou worden ontvangen met alle
egards en een rondleiding zou krijgen
over zijn Zestienhoven. Dat is best
wel speciaal want zoals u weet is het
vliegveld tegenwoordig druk bezet
met in en uitgaande vluchten. Ook
kreeg hij namens kinderen, familie en
vrienden ook een rondvlucht boven
zijn Rotterdam.
Op de dag zelf kreeg hij dus de verrassing van zijn leven toen hij van niets
wetend op het vliegveld werd afgezet
door een van zijn kinderen alwaar hij
werd opgewacht door het gezelschap
die hem luidkeels toezong voor zijn
verjaardag. Ook bijzonder was dat een
van zijn nog in leven zijnde broers
en een nog in leven zijnde zus (Bram
was de oudste van 14 kinderen) erbij
waren.

Bram Romijn (rechts) werd met alle egards ontvangen op de luchthaven waarvan hij de opening
nog heeft meegemaakt.

Haarscherp
Na de security mocht hij samen met
zijn broer een uitgebreide tour maken
over het vliegveld. Uiteraard is er
natuurlijk zoveel veranderd en niet
meer herkenbaar voor bram maar dat
gevoel dat hij weer terug was bij het
begin ontroerde hem en met hem zijn
dierbaren. En mocht u denken 90 jaar
zou hij nog wat herinneren? Ik kan
u verklappen dat alle data, namen
en gebeurtenissen van die tijd nog
haarscherp in zijn geheugen zitten. Er
zitten zoveel anekdotes en verhalen
in Bram dat het eigenlijk vastgelegd
zou moeten worden als een stuk Rotterdamse geschiedenis. ook de vele

foto’s dragen daartoe bij die hij in zijn
bezit heeft. Teruggekomen van de tour
wachtte hem nog een heerlijke lunch
met hen die hem zo liefhebben. De
rondvlucht kon vanwege weersomstandigheden niet doorgaan maar die
heeft hij nog tegoed. Een dag voor
Bram om nooit te vergeten. Dank aan
Raymond de Jong en allen die meegewerkt hebben aan deze dag waar hij
heel misschien even zijn geliefde Dora
kon vergeten.
Wim Romijn
wimromijn@hotmail.com

Rijnmond
vanuit de wolken
Rotterdam nooddorpje Smeetsland in november 1955. het wijkje Smeetsland ligt tussen Ogiersingel, Meester Arend van de Woudenslaan, Antony Tijkenstraat en Molenviet en tussen de wijken Lombardijen en Vreewijk. Smeetsland werd gebouwd in 1942 als nooddorp voor slachtoffers van het bombardement van 14 mei 1940 en is inmiddels gesloopt. Het wijkje was geliefd onder de bewoners en er was dan ook protest tegen de sloop, maar dat mocht niet
baten. In 2009 ging het grootste deel tegen de vlakte en later ook het resterend gedeelte.

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

www.barthofmeester.nl
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Niet kunnen slapen door dove of tintelende handen?

Behandeling Carpaal Tunnel
Syndroom zeer succesvol
Bij het Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland aan de Stationsstraat 1
in Pijnacker is het sinds 2011 mogelijk om het carpaal tunnel syndroom (CTS) effectief te bestrijden. Als één van de weinige praktijken
in Zuid-Holland is er bij onze praktijk een behandelmethode
beschikbaar die mensen met een CTS doeltreffend helpt.
Na tien tot twaalf korte behandelingen zijn patiënten dikwijls al
van hun klachten af en veelal
kunnen er zelfs operaties mee
voorkomen worden. Er zijn in
Nederland slechts enkele
praktijken die dit zogeheten
Phystrac-apparaat gebruiken. Bij
de huisarts hoeft geen verwijzing
te worden gehaald voor een
behandeling met het tractieapparaat. De behandelingen
worden ook in 2022 gewoon door
de zorgverzekeraar vergoed uit
alle aanvullende verzekeringen
voor fysiotherapie. “Nu het
apparaat al ruim 10 jaar in gebruik
is, zijn wij zeer tevreden met de
geboekte resultaten.” Deze blijken
in 80 procent van de gevallen ‘uitstekend’ te zijn, vertelt Mark van
Engelen, één van de zes aangesloten fysiotherapeuten en de
eigenaar van Carpaal Tunnel
Centrum Zuid-Holland. Recent
zijn er weer twee extra Phystrac-

apparaten aangeschaft, om op
deze manier nog meer patiënten
van dienst te kunnen zijn. “Dit was
een logische stap want de
toestroom van nieuwe patiënten
blijft op een zeer hoog niveau.
Het feit dat wij de enige praktijk in
Nederland zijn met vijf Phystracapparaten, geeft aan hoe
bijzonder dit is”.
Het carpaal tunnel syndroom is
een aandoening, die doorgaans
wordt veroorzaakt door druk op
de mediaanzenuw. Deze bevindt
zich net boven het polsgewricht.
De carpale tunnel is de naam van
het gebied waar de middenhandsbeenderen, de dwarse
polsgewrichtsband (carpaal
ligament), de mediaanzenuw en
de pezen zich bevinden. Druk op
de mediaanzenuw kan veroorzaakt worden door letsel of
werkzaamheden waarbij frequent
repeterende handelingen worden

verricht, zoals typen, wringen en
forse krachtsuitoefeningen met
de hand. De klachten komen met
name voor bij vrouwen van alle
leeftijden, vooral bij een leeftijd
van 40 jaar of ouder en tijdens of
na zwangerschap.
De belangrijkste symptomen
zijn: nachtelijke pijn, spierkrachtsverlies, een doof/
tintelend of stijf gevoel in de
hand en in de vingers, onder
meer bij computergebruik,
fietsen en autorijden.
Het Phystrac-apparaat behandelt
het syndroom door mechanische
tractie. Volgens Van Engelen is de
methode ‘goed te verdragen’ en
zijn de resultaten vaak al binnen
3 tot 4 weken merkbaar. Bij de
praktijk is er de beschikking over
voldoende parkeergelegenheid.

Fysiotherapeute Ilona Meinen bij het Phystrac-apparaat, waarmee al
sinds 2011 uitstekende resultaten worden geboekt.

De openingstijden zijn ruim en er
is mogelijkheid om ook ’s avonds
en op zaterdag behandeld te
worden. Mocht u last hebben van
deze aandoening dan is een
behandeling met het Phystracapparaat sterk aan te bevelen!

TE BESTELLEN VIA
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL/
WEBSHOP
VOOR

€ 45,-

Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland
Stationsstraat 1, 2641 GH, Pijnacker
Tel: 015-3030259
info@fysiotherapie-pijnacker-centrum.nl
www.carpaaltunnelcentrum.nl
Facebook: Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland

THEE OF KOFFIE
OP Z’N

ROTTERDAMS

Gelimiteerde oplage (500)
en met de handgenummerd.

GENIETEN VAN DIE
ROTSTAD DOE JE SAMEN.
Negen Rotterdamse duo’s, fotografen en schrijvers, niet allemaal professioneel, laten je de ‘rotstad’ door
hun ogen zien. Hun blik – die zeker niet alledaags is – neemt je mee langs de mooiste, rauwste, liefste,
modernste en oudste zielen van Rotterdam. Persoonlijk, intens en oprecht. Gecombineerd met mooie
vormgeving en typografie. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, maar woord en beeld zijn samen
nóg veel sterker.
Geniet en wees groos wanneer je dwaalt langs de Lijnbaan, het Potlood, de Gasfabriek, de Nieuwe Maas,
Zadkine, het Blaakse Bos, het Oude Noorden, Zuid, de Kuip, de Koopgoot, Delfshaven, Crooswijk, het Witte
Huis en kijk in de ogen van hen die ervoor gezorgd hebben dat er een goede basis kwam voor wat onze
stad nu is. Een thuis voor een multiculturele bevolking, een thuis voor ons samen.

MET DEZE 6 ONDERZETTERS
VOOR
BEZORGKOSTEN 4,25

Uitgegeven door
Het Rotterdams Warenhuis
Frits Ruysstraat 46D-48A
3061 MG Rotterdam
010SS302 15 55
hetrotterdamswarenhuis.nl

Stad B.V.

“Samen” is een
concept en creatie
van Carnero.
carnero.nl

14,95

BESTEL DE 6 ONDERZETTERS VIA HET WINKELTJE OF OP
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL
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Reünie CJMV Timotheus was een succes
Het was een drukte van belang, zaterdag 14 mei aan de Boergoensestraat 29 in Rotterdam Charlois. Veel oud-leden en belangstellenden van de op Charlois zo bekende vereniging CJMV Timotheus bezochten er de reünie. De organisatie had er ook alles aan gedaan om hen zover te krijgen
de reünie te bezoeken. Mede dankzij een artikel in De Oud Rotterdammer was de opkomst boven
verwachting.
Het weer werkte gelukkig mee en
daardoor kon een groot deel van de
reünie in de tuin van het verenigingsgebouw plaatsvinden. De organisatie
was in handen van de oprichters van
de, in de jaren zestig van de vorige
eeuw bekende sociëteit ‘De Petoet’.
Tezamen met de stichting ‘Historisch
Charlois’ en Vereniging Timotheus is
de reünie georganiseerd. De reünisten
konden onder andere genieten van een
prachtige, door Historisch Charlois

samengestelde, fototentoonstelling
over Charlois van toen. Tevens waren
er interessante stukken uit het archief
van de vereniging en diverse herinneringen van sociëteit ‘de Petoet’ te
bewonderen.

De schaduw van de Skyline die schittert
in de haven van de Zuidelijke oever
Charlois wat ben je mooi, uit de oudheid
herboren in het nu verloren

Gitarist Wouter Poot zorgde voor een
muzikale ondersteuning. Na de lunch
was er het optreden van kinderen van
de Wilhelminaschool. Onder leiding
van hun docent Delfincio verzorgden
zij een leuk optreden met hun djembé’s en werd er gezellig gedanst. Ook
het prachtige zelfgemaakte gedicht dat
leerling Arda van der Schee voordroeg
maakte veel indruk op de bezoekers.
Het gedicht luidde als volgt:

Charlois als het gebied waar eb en vloed
nog steeds vrij spel heeft
Gezellig samen oude herinneringen ophalen.

Charlois als vooruit gestuwd naar de
schets van onze toekomst

Het Charlois van nu

Charlois met elkaar, in het nu van wat ik
weet dat er is.

Arda van de Schee (met een beetje
hulp van vader Van der Schee)

Het onbekende Charlois
Wist je dat.... alles wat je niet weet er
misschien niet is
Wist je dat de geschiedenis van Charlois
vandaag geschreven wordt
De voordracht van het gedicht.

Charlois zo mooi als je bent, de Riederwaard anno nu samen met u

De jongeren van toen zijn nu een stukje ouder, maar nog steeds
vief.

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

Wát een foto! Het contrast wat wij zien is wonderbaarlijk gaaf.. Op de
achtergrond de ‘pipelines’ van Pernis anno 1958.
De ontwikkelingen van de aardolie en de gehele Europoort was toen al geruime tijd in ontwikkeling. Dat realiseerden zij in Pernis tóen nog amper,
en dat is niet meer dan logisch.
Niemand heeft de enorme olie-industrie kunnen voorspellen.

Het is een bijna surrealistische
foto en de lezer begrijpt waarom.
Precies, wij zien pal aan de overkant (Vlaardingen) een jongetje
van pakweg vier/vijf jaar aan de
waterkant zitten.
Ton Hermans
Ik laat fotograaf Ton Hermans

(1929) aan het woord: “Ik fietste
zomer ‘58 langs de Waterweg
omdat ik s.s. Rotterdam wilde
fotograferen vanaf de oever met op
de achtergrond Pernis. Stuitte ik op
dat ventje dat daar zo koddig aan
het strandje zit te spelen. Natuurlijk schoot ik een foto.
Ik won er nota bene nog een prijs
mee bij een fotowedstrijd van het
Rotterdams Nieuwsblad.
Joh, ik fotografeer zo’n beetje alles
van onze stad .
En dat doe ik al zo’n zeventig
jaar.”
Emmertje
Tja, deze foto-shoot van Hermans
blijft op het netvlies staan.
Vermoedelijk is het allermooiste

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.

Pernis

Wij zien drie aardige panden aan
de oever van de Nieuwe Waterweg.
Keurige onderkomens uit de jaren
dertig. Hebben de bewoners van
vóór W.O.II ooit kunnen bevroeden dat een oliemaatschappij
‘voorzichtige’ plannen koesterde
om in hun achtertuin gezellig de
grond te gaan bewerken, zeg maar
exploiteren?

R

Kreten
Hoogtepunten van
de dag waren natuurlijk de verrassende
ontmoetingen tussen
oud-leden. Kreten
van herkenning
waren vele malen
te horen. De vele
lachende gezichten
waren een feest
om te zien op deze
bijzondere dag. .

Lovend
Bovendien was de catering, verzorgd
door de vrijwilligers van Vereniging
Timotheus, meer dan voortreffelijk.
Het heeft aan de reünisten niets
ontbroken. Al deze ervaringen en
ontmoetingen met oude vrienden en
bekenden hebben ervoor gezorgd dat
de reacties lovend waren. Om er maar
een paar te noemen: Het Timotheusgevoel was er helemaal, het was
genieten, een prachtdag!
De organisatie is enorm blij met de
vele positieve reacties die zij achteraf
mocht ontvangen en kijkt terug op een
zeer geslaagd evenement.

detail van deze gave foto nog het
emmertje dat naast het ventje in het
zand rechtop staat.
Nogmaals, wát een contrast met
de ‘reddende’ afvoerpijpen die de
Botlek groot hebben gemaakt.
Het allerbelangrijkste energiegebied van gans Nederland.
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Rotterdam Crooswijk in de 20e
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prachtig boek samen over het Crooswijk van
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90
werden er hele straten gerenoveerd en
afgebroken, net als de Barbarakerk en
de Koninginnekerk. Mooie illustraties
staan in het boek van bekende fabrieken als Heineken, Jamin
en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld voor bokser Bep
van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in de wijk: het komt
allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.

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

€ 14,95

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

€ 15,95

Rotterdam IJsselmonde in de
20e eeuw
Weer een pracht boek van Tinus en Bep
de Does, deze keer over Rotterdam IJsselmonde. Aan bod komen onder andere
de komst van de Van Brienenoordbrug,
het koetshuis van modekoning Theo
Sijthoff, de watertoren, de Sagenwijk, de stadionweg, de suikerwerkfabriek Van Melle, de scheepswerf van
Piet Smit en nog veel meer. Een boek vol momentopnames van
mensen en gebouwen waaraan zoveel herinneringen verbonden
zijn.

€ 14,95

€ 24,95
Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw
Tinus en Bep de Does maakten een leuk
fotoboek over de wijk Feijenoord en
het Noordereiland en de gebeurtenissen
daar in de 20e eeuw. Veel aandacht is
er voor de komst van verkeersverbindingen en bruggen. En natuurlijk ook
voor de Stoomtram, die de Rosestraat als hoofdvestiging had,
het Hulstkampgebouw op het Noordereiland en het drijvend
openluchtzwembad aan de Maaskade, waar menig Rotterdammer leerde zwemmen. Mooi boek voor (oud-)bewoners.

€ 14,95

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

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

€ 14,95

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

€ 14,95

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

€ 14,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 29,95

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

Ja, ik bestel:
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€
€

14,95
14,95

€
€
€
€
€
€
€
€

14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
29,95
15,95
24,95

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

Email:
Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.).
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Naar Milaan en terug
Ik schrijf 6 mei 1970, de finale van
de Europacup: Feyenoord-Celtic.
Met een kennis van mij, Karel
Heine, had ik voor de finale al
enkele wedstrijden gezien en ik
zei tegen hem: “Als ze in de finale
komen, dan gaan we naar het San
Siro Stadion in Milaan.”
Hij zei: “Ik denk het niet, want dan gaan we
vliegen en dat wil ik niet. Ik ben nog nooit
in een vliegtuig geweest.” Ik zei: “Ik ook
niet, maar zeur niet. Laten we het toch maar
afspreken.” “Nou goed dan, maar ze komen
toch niet in de ﬁnale.”
Dus wel.
Ik heb op de Groene Hilledijk in Rotterdam
bij een reisbureau onze kaarten besteld met
vliegen erbij. Iets meer betaald voor een
vroege vlucht, want dan konden we ook
iets van Milaan zien. Op 6 mei gingen we
naar Zestienhoven, waar natuurlijk veel fans
waren waaronder Jaap Valkhof de bekende
accordeonspeler. We zouden om 7.15 uur
vertrekken met een van de vroege vluchten.
Maar het werd 11.45 uur. De reisleider, waar
we mee spraken, was onverrichter zake
vertrokken. Ik had in de winkel op het vliegveld een ﬂes Bokma voor mijn schoonvader
gekocht en die ging mee het vliegtuig in.
Nou, dat heb ik geweten….
Staking
We kwamen aan in Malpensa, een nieuw
vliegveld. Daar was een staking van buschauffeurs. En daar sta je dan, 40 kilometer
van Milaan. Na heel lang praten was er een
chauffeur die ons wel wilde vervoeren. Dat
betekende wel dat we pas om 18.30 uur in
Milaan waren. Dus bezichtiging van de stad
was er niet bij. We konden in een zaakje
achter een kralengordijn nog net een hap
spaghetti eten en dan naar het stadion. Ik
met die ﬂes Bokma bij me, want die kon ik
niet in het vliegtuig laten liggen, want dan
was die meteen weg.
De wedstrijd was spannend. Na een achterstand van 1-0 voor Celtic maakte Rinus
Israel gelijk, 1-1. Zo kwam het einde en
werd er verlengd. Maar twee minuten voor
het einde maakte Ove Kindvall 2-1 voor
Feyenoord. Wat een fantastische wedstrijd!
Niks vechten
Wij gingen samen met de Celtic-aanhang
weer naar Malpensa. Daar waren we ook
niet zomaar weg. Hartstikke gezellig met de
Schotten gesproken. Niks vechten, gewoon
ﬁjn gesproken en gelachen en petjes en
sjaaltjes uitgewisseld.
Al met al waren we om 11.00 uur thuis en
konden we met het gezin naar de Coolsingel om de spelers in te halen. Tegen het
Holbeinhuis staande met op zijn beurt Hans
en René op de schouders in de drukte. En
toen naar huis. Ik had twee nachten niet
geslapen, was in het vliegtuig op weg naar
huis even weggevallen na een prachtige
wedstrijd en bracht de ﬂes Bokma voor mijn
schoonvader onbeschadigd naar huis.
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1) De Putsebocht lag in de
schoolroute van Dick Posthumus.

Tram voor
Joodse kinderen
In het Brabantse Veldhoven is De Oud-Rotterdammer bij Dick Posthumus (djposthumus@
onsbrabantnet.nl) vaste begeleider bij een duik in het verleden. Hij krijgt het magazine bij
periodiek bezoek aan zijn oudste zuster (94 jaar) in Vlijmen. Daardoor is hij verlaat met zijn
reactie op de rubriek van 8 maart over de Blazoenstraat en omgeving.
“Van ons gezin van acht kinderen
hebben er zeven les gehad op de genoemde Oranjeschool op de hoek van
Putselaan en Blazoenstraat. Ik kreeg
die van 1942 tot 1948. In die tijd, en
nog vele jaren later, hing er aan de
muur bord met als tekst: ‘School voor
Christelijk Volksonderwijs te Feijenoord en Hillesluis’. De leerlingen van
de school en uit mijn klas kwamen
voor een deel uit de Afrikaanderbuurt en voor een ander deel uit
Bloemhof. Ik had schoolvriendjes
uit beide wijken.’’
“Het schoolhoofd werd in die tijd
‘bovenmeester’ genoemd, dat was
meneer Brinkhuis. Wij mochten
de school pas betreden nadat
hij ’s morgens en ’s middags op
een ﬂuitje had geblazen. Van de
oorlogsjaren herinner ik mij het
nodige. Zo stonden we op ‘Dolle
Dinsdag’ – 5 september 1944 – met
enkele leerkrachten op de stoep
voor de school. Het gerucht ging
dat de geallieerden elk moment
zouden arriveren. In dat laatste
kwartaal van 1944 werd de school
echter door de Duitse Wehrmacht
gevorderd. Vanaf dat moment
kregen wij les in een gebouw
van dezelfde schoolvereniging,
de Dacostaschool in de Martinus
Steijnstraat nabij het Afrikaanderplein. Het betekende dat we vanaf
dat moment halve dagen les kregen
omdat we de school moesten delen.

2) Pieter Schop met de litermaat van Van Berkel. Foto’s verzameling Rein Wolters

Het duurde tot enkele maanden na
de bevrijding in 1945 voordat wij
weer in de Oranjeschool les kregen.
Het minder aantal lesuren heeft er
niet toe geleid dat er een achterstand in kennis is ontstaan, want in
1948 kon ik op normale wijze naar
de middelbare school.’’
Davidster
“Wat ik me nu nog altijd herinner
van mijn eerste schooljaar is dat
er bij de tramhalte, op een paar
honderd meter links van de school,
‘s morgens een tram stopte waar
een groep Joodse kinderen instapte.
Ze droegen allemaal een Davidster.
Waarschijnlijk gingen ze naar een
speciaal voor hen bestemde school,
zolang dat nog kon. Dit is me nog
altijd bijgebleven omdat wij daar

ook thuis over spraken.’’
“Van ons huisadres in de Millinxstraat was het een behoorlijk
stuk lopen naar de Oranjeschool.
Ik passeerde na de Dordtselaan,
de Putsebocht en dan de Blazoenstraat in. In de tweede winkel van
de Putsebocht, na de hoek met
de Dordtselaan, was in mijn tijd
de kapper Van Hengel gevestigd.
Ik was bevriend met een zoon
van hem en werd er ook geknipt.
Aan het begin van de jaren 1950
is Van Hengel geëmigreerd naar
Zuid-Afrika. Iets verder op de
Putsebocht was links de schoenenzaak van Vrolijk met de slagzin
‘Vrolijk voor goeie schoenen’. Bij
mij in de klas zat zijn zoon Sjaak,
waarmee ik bevriend was. In de 6e
klas is hij naar een andere school

H.G. Moreel
Ooeivaarstraat 56
3291 XM Strijen

gegaan. Vanaf februari 1945 heb ik
de Hongerwinter niet in Rotterdam
doorgebracht, maar in Woubrugge.
Ik heb daar ook een paar maanden
op school gezeten. Na de Pinkstervakantie in 1945 ben ik weer teruggekeerd in Rotterdam. Het was een
barre tocht in die Hongerwinter.’’
Litermaat
De verhalen in deze rubriek van
melkboeren, bakkers en hun
knechten zijn gretig gelezen. Een
van de grootste bezorgbedrijven
was dat van Van Berkel met als
directeur Aad van Berkel, die met
vrouw en dochter Ina woonde in
de Scottstraat 1 in Lombardijen.
Hij reed in een Ford Taunus. Dat
was in de jaren zeventig van de
vorige eeuw een redelijk forse en
luxe uitgevoerde auto. Thuis stalde
hij die in de garage bij zijn huis.
Van Berkel woonde tot 1981 in de
woning, waarna de moeder van
Piet(er) Schop (schop64@gmail.
com) en haar toenmalige partner de
woning en toebehoren kochten. Tot
haar overlijden in 2021 heeft ze er
gewoond.
Zoon Piet kreeg als taak de woning
en garage te verkopen. Dat is
gelukt, maar pas nadat hij het huis
en de inhoud van de garage had
uitgeruimd. In een nimmer geopend
kastje aan het garageplafond trof
hij een blinkende litermaat aan.
Gezien de kleine butsen is de pint
ooit gebruikt voor het tappen van
melk uit een kraanbus. Wie de maat
gebruikte blijft ongewis. Aad van
Berkel zal het vrijwel zeker niet
zijn geweest. Hij heeft nooit klanten aan huis bediend, want hij was
meer van de juiste cijfertjes, dus
kantoorwerk. Piet Schop moest bij
de vondst denken aan de verhalen
in DOR en aan mijn band met Van
Berkel. Een paar dagen later stond
hij op de stoep om het kleinood te
overhandigen. Met een bewaarde
lederen geldtas zijn het nu de enige
stofﬁge herinneringen aan het zuivelbedrijf. Overigens zijn verhalen
over melkboeren, bakkers en hun
knechtjes nog steeds welkom.
Reageren: reinwol@outlook.com

3) Verwoeste rails van de Putselaan na de Watersnoodramp in 1953. Rechts de St.-Louisschool en een stukje van de Oranjeschool.
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Rouwcentrum Alexander

Gebruikt u bloedverdunners?
Vraag dan de gratis
Antistollingspas aan.

Sfeervolle familiekamers
Kleinschalig rouwcentrum

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

antistollingspas.nl

Jeroen Salet

24 uur per dag bereikbaar

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam
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Jubileumboek Hildegardiskerk 1892 – 1922 (Rotterdam Oude Noorden)
• Verkoop in de kerk of mail bestellen bij:
hildegardiskerk.130.jaar@gmail.com.
• Bij aflevering per post € 24,50
overmaken op: Bankrekening
NL66 INGB 0002507446 t.n.v.
M.E. en A.J. Scholten o.v.v.
“Jubileumboek Hildegardiskerk 130 jaar”
• Vergeet niet in Uw mail het bezorgadres te
vermelden!
• De opbrengst is voor 130 jaar Hildegardiskerk

“Een monumentaal boek over een
monumentale kerk”!Het boek geschreven
door Sjaan en Ria Scholten heeft vier delen:
• Ontstaan van de kerk
• Interieur van de kerk
• Geschiedenis van Sint Hildegardis.
• Bijdragen van parochianen.
Aquarel omslag: De heer Dick Carlier
• 180 blz. met veel kleurenfoto’s, de kaft is soft cover
• Prijs € 20,00, exclusief verzendkosten € 4,50.

VOLG

Wilt u nog
even

er
lekkeen

OP FACEBOOK
WIST
U DAT....

eerdere krant
teruglezen?

Een goed verzorgde uitvaart
voor ieder budget.

DE OUD-ROTTERDAMMER

ONLINE EEN GROTE DATABASE
AAN OPROEPJES EN HERINNERINGEN HEEFT STAAN?

Misschien staat er wel een oproepje tussen
waarin u gezocht wordt of bent u zelf op
zoek naar een oude schoolvriend of naar foto’s
van uw straat, klas of school?

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00

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

Deze is ook
online te bekijken!

Tel.: 010-4194010
www.uvvw.nl
email: info@uvvw.nl

www.deoudrotterdammer.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

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

Ontdek hoe op hartstichting.nl

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

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

De OUD-ROTTERDAMMER
MOK per stuk:

*
25
€14,

DE OUD-ROTTERDAMMER MOK
+ ONDERZETTERS per set:

* excl. €5,75 verzendkosten

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

*
25
€24,
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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.

IC-café Rijnmond
IC-café Rijnmond is een trefpunt voor
voormalig IC-patiënten en hun naasten. Het IC-café Rijnmond organiseert
in 2022 drie themabijeenkomsten
waar u in contact kunt komen met
lotgenoten. De eerstvolgende datum
staat op de website van IC Connect:
www.icconnect.nl.
Tijdens elke bijeenkomst wordt één
van de volgende thema’s besproken:
het Post Intensive Care Syndroom
(PICS) en Post Intensive care Syndroom Family (PICS-F), mentale
klachten en weerbaarheid, doormaken
van een delier en terugkeer in het
arbeidsproces. De bijeenkomsten
starten om 19.00 uur en vinden
plaats in buurtgebouw Het Palet,
Duikerstraat 29, op 10 minuten lopen
vanaf metrohalte Oosterflank. Er is
voldoende parkeergelegenheid en het
gebouw is toegankelijk voor rolstoelen. Aanmelden kan via lotgenoten@
iccaferijnmond.nl
Bloemenboot
Ik ben ik al jaren op zoek naar
informatie over de ‘bloemenboot’
die vroeger bij de Noorderbrug in
de Rotte lag. Mijn opa heeft daar
jarenlang planten en bomen verkocht.
Als kind ging ik dan langs en keek
dan ook vaak naar de helikopter op het
nabijgelegen heliport. Wie weet meer
over de bloemenboot?
George de Best
gpjapcm1612@gmail.com
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Radio Rijnmond
luister live
iedere vrijdag om
11.20 uur in het progra
mma
Dwars door Rijnmond

Wandelen met een hond
Stichting OOPOEH bestaat tien jaar en ons jubileum vieren we groots! Dit
jaar hebben we uitjes gepland door het hele land, voor onze opa’s en oma’s.
Donderdag 23 juni (12.00 – 15.00 uur) maken de Rotterdamse OOPOEH’s
met hun oppashondje een wandeling door het Vroesenpark. Die dag zullen
wij ook langs hondenspeeltuin Bello gaan. Een Rotterdamse hondenspeeltuin waar de hondjes lekker kunnen ravotten. Zoals u weet houdt Stichting
OOPOEH onze Rotterdamse ouderen graag in beweging! De stichting
zet zich in voor een actiever leven voor senioren en een leuker leven voor
honden. Voor dit doel zetten wij senioren in als maatje, als OOPOEH, voor
honden in de buurt. OOPOEH slaat hiermee 3 vliegen in één klap: senioren
helpen aan meer gezelschap en beweging, honden helpen aan de aandacht
en verzorging die zij nodig hebben en baasjes helpen aan een betrouwbare
oppas. We zijn géén commerciële oppasdienst of uitlaatcentrale. Voor meer
informatie: kijk op http://www.oopoeh.nl

Tjaart Olthuis
In verband met een boek over mijn
vader, Tjaart Olthuis, ben ik op
zoek naar mensen die hem gekend
hebben. Hij is als zoon van Tjeerd
en Abigaël Olthuis-Mouris geboren
op 6 maart 1931, aan de Feijenoorddijk op Zuid. Vanaf 1938 woonde hij
met zijn ouders, broers Joop, Johan,
Arie en Jantje (overleden in 1956)
en zijn zusjes Willie en Carla aan de
Tweebosstraat 97. Hij zat daar ‘om de
hoek’ op school bij ‘meester Snoek’.
Het gezin Olthuis had een huisje in
de Houten kampeerstad in Hoek van
Holland, tot 1957. Mijn vader Tjaart

is meteen na de oorlog gaan varen:
eerst in de Rotterdamse havens, onder
meer op sleepboot de Siberië, later op
ijsbrekers en in 1949 ging hij met SS
De Delftdijk van de Holland Amerika
Lijn naar Vancouver. In 1959 ging hij
gitaar studeren aan het Rotterdams
Conservatorium. Ik ben vooral heel
benieuwd of er nog mensen zijn uit
de Tweebosbuurt die hem of dit gezin
Olthuis kennen (van Tjeerd en ‘Abi’
Olthuis). Hartelijk dank alvast voor
uw of jullie reactie.
Judith Olthuis
juditholthuis@mac.com

Oproep voor
oud-hoofdconducteurs
Wij het bestuur van OUD Hoofdconducteurs zijn op zoek naar mensen die
in het verleden beroep van hoofdconducteur hebben uitgeoefend op de
standplaatsen Rotterdam, Dordrecht
en Hoek van Holland. Vindt u het
leuk om uw oud collega’s weer te
ontmoeten en anekdotes van het
verleden of heden aan te horen of te
vertellen. Eenmaal per jaar houden wij
een reünie waar veel oud spoormensen komen om weer gezellig onder het
genot van een drankje en een broodje
samen met oud collega’s te zijn. Vind

Belbus zoekt
vrijwilligers
De Belbus (wijkbus in Hillegersberg en Schiebroek)
is op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Collega’s voor
op de bus (chauffeurs en
begeleiders) en op kantoor
(telefooncentrale en planning). De Belbus wordt
volledig gerund door vrijwilligers die belangeloos iets
voor anderen doen. Uiteraard
kunt u, op afspraak, eerst
eens ervaren of dit vrijwilligerswerk iets voor u is. Bel
naar 010-4188121 of mail
naar info@belbus-his.nl voor
meer informatie.

Juni
agenda
Rondvaarten, Dagen Thema Cruises

je het leuk om eenmaal per jaar nog
herinneringen te bespreken met je
oud collega’s meld je dan aan als
lid van de Oud HC Club Rotterdam,
Dordrecht en Hoek van Holland. Is er
iemand waarvan je weet dat hij of zij
als conducteur(trice) heeft gewerkt
op een van de drie standplaatsen geef
dit bericht dan aan hem of haar door.
Reageren via aaddeman49@gmail.
com of telefonisch bij Aad de Man tel:
0614794141. Contributie bedraagt €
7,50 per jaar. Nu de corona niet meer
zo hevig is word er dit jaar, na drie
jaar, weer een reünie georganiseerd.
Aad de Man
aaddeman49@gmail.com
Tafelvlaggetje NRS gezocht
Verzamelaar zoekt tafelvlaggetje van
de vroegere Nieuwe Rotterdamsche
Sleepdienst (N.R.S.) uit Rotterdam.
Donald van der Horst
dpg.vanderhorst@chello.nl
Kleine havensleepbootjes
gezocht
Ik ben op zoek naar kleine haven
sleepbootjes van hout , geen bouwdozen maar door de mensen zelf
gemaakt, dit is voor mijn verzameling
Gerard Baars

• Havenrondvaart

dagelijks

• FutureLand Experience

26/6

• Uitgebreide havenrondvaart

25/6

• Zomeravond Cruise
Iedere zaterdagavond in juli en augustus

Rotterdam
Havenrondvaart
75 minuten
Volwassenen € 15,75
Kinderen € 9,25

‘t leukste
uitje

op het
water

Kijk op spido.nl
voor tijden en tickets.
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Coolsingel (1)
Jazeker, was ik erbij in 1970. Een
vriend van mij, hij heette John Collewijn, zei dat hij naar de Coolsingel
ging en ik ben toen meegegaan. Ik
was 11 jaar en hij een paar jaar ouder.
We hebben helemaal niets van de
Feyenoord spelers en de balkonhuldiging gezien. Dat komt, omdat wij op
één van de balustrades van de ramen
van het stadhuis waren geklommen.
We zaten hoger dan de mensenmassa
en hadden dus alleen een geweldig
uitzicht richting Coolsingel, het Stadhuisplein en de enorme menigte. Misschien dat iemand nog een foto heeft
waarop wij te zien zijn, dan hou ik mij
aanbevolen. Sindsdien is het bloed in
mijn aderen rood-wit gekleurd.
Ton Ernst
acmernst@hotmail.com
Allerallereerste Rotterdamse
marathon
Joop de Vreede schreef een stukje
over de marathon van 1981 als
zijnde de eerste keer. Laat ik nu
een krantenverslag hebben van de
aller,aller eerste! Een oude loopmaat
van mij was er bij als supporter van
A. Schep uit Schoonhoven. En dat
was in...1955. En wie was de winnaar? Mijn dorpsgenoot Janus van der
Zande uit Halsteren in 2.39.43.6 en
het was snikheet. Ik ben van 1942 en
Janus was voor mij toen al een groot
voorbeeld. Hij is een jaar of wat geleden overleden, dik in de 90. Het verslag is, namens het organisatiecomité,
van A. J. van der Bergh. PAC, Het
Parool, en het Rotterdams Nieuwsblad
hebben hun steentje bijgedragen om
de organisatie rond te krijgen. Ook
het Rode Kruis kreeg een veer op de
hoed, hartelijk dank! Van de 32 lopers,
waaronder 2 Duitsers. bereikten er 23
de eindstreep. De laatste in 4.25.36.
Ad de Laet
a.delaet@kpnmail.nl

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

Middelland ULO
Op deze school heb ik van 1960 tot 1964 gezeten. Een heel gezellige school. Maar dat was niet de reden dat ik 4 jaar
over deze 3-jarige ulo heb gedaan. Mijn verhaal gaat over de klas waar ik de langste tijd heb gezeten en wel van meester Dusseldorf. Mijn grootste vriend was Eewout Koolmees (van Hoki Poki) met wie ik veel over en met muziek bezig
was. In deze klas zat ook Herman Smink waarmee ik nog even bij muziekwinkel Geutjes en Hulswit op les heb gezeten.
Met Arie Gleym deed ik op het sinterklaasfeest in Odeon de komische sketch. Verder waren er Mary de Bruin, Jannie
Lodewijks, Jan Veen, Beppie Boerdam, Wil van Klaveren, Rob Helders, Toos van Zwieten, … Cohen, Jeane Versnel,
Harrie …, en Hans Gebuis. Thea Heinen (Exel) heeft zich eind 2013 op een schoolfoto op Schoolbank gemeld. Volgens
mij was zij een Beatlefan. Bert Broekhuizen met wie ik bij De Klerk op dansen zat was ook een klasgenoot en goede
vriend. Zijn vader speelde in de Jollymakers. Bij Bob Baptist heb ik niet in de klas gezeten maar hij was een schoolvriend waar ik mee op judo zat. En ook Nico Vermaning was een goede schoolvriend van mij. Wij woonden allebei in
Hordijkerveld. Samen kamperen, op de brommer enz. Zijn moeder bewaarde voor mij Saroma pudding waar ik zo gek
op was. Op school zaten ook nog mijn zus Evelien en
nicht Agnes Riphagen. Verder kan ik mij als leraren nog
herinneren meester Vaassen (streng), Stil (een boom
van een vent), van Staveren (leek op Toon Hermans),
Valkenburg, Lukasse, Aleman en hoofdmeester Addicks. En natuurlijk juffrouw Visser. Een hele lieve juf.
Ik moest wel eens bij haar nablijven en dan vertelde
ze mooie verhalen. En soms verdrietige over het jappenkamp. Dusseldorf was van de Duitse naamvallen. Ik
hoop dat er bij velen weer herinneringen boven komen.
Joop Maissan
maissangouda@hetnet.nl

Gilda (2)
Wel een beetje laat, maar mag ik
toch nog even reageren op het stukje
Gilda? Voor de oorlog 1940/1945
woonden mijn ouders met 5 kinderen
op de 2e etage van een pand aan de
Korenaarstraat in Rotterdam-West. Ik
was toen een klein meisje dat voordat
ze ‘s morgens iedere dag naar de Lagere School ging een poosje voor het
raam in de straat zat te kijken naar alle
mensen die langskwamen naar hun
werk. Dat waren voornamelijk mensen
die daar in de Gilda Fabriek in onze
straat gingen werken, veelal meisjes.
Of ze in de fabriek snoep maakten
of dat het alleen een inpakafdeling
was, dat weet ik niet. Toen op 14 mei
1940 het bombardement in Rotterdam
losbarstte liep mijn vader met moeder
en ons kinderen het huis uit om te
gaan schuilen in de kelder van de

bakkerij van Coöperatie Vooruitgang
die schuin tegenover de Gilda Fabriek
lag. Iedereen die we tegenkwamen
verklaarden ons voor gek. “Niet
doen! Jullie komen daar niet levend
uit”, maar mijn vader zette door. Zo
zaten we in de kelder. Mijn vader was
vanaf 10 mei als Assistent Blokhoofd
4 dagen in de weer geweest om te
controleren of alles in orde was in ons
blok, Mathenesserlaan – Heemraadsplein – Heemraadsstraat – Korenaarstraat. Hij was doodop en viel
onmiddellijk in slaap. Er waren veel
mensen uit de buurt met hun kinderen.
Pasgeboren baby’s lagen in grote
houten tonnen te slapen. Er gingen een
paar uren voorbij. Wij als kinderen
hadden daar spelletjes en veel snoep:
van Gilda natuurlijk. Wat werden we
verwend. Thuis was daar geen geld
voor. Ja, een Maria kaakje bij een
kopje thee als we uit school kwamen.

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?
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Of in een leeg mosterdglaasje gevuld
met eigengemaakte yoghurt door mijn
moeder. Toen het bombardement
afgelopen was konden we veilig weer
naar huis. Alle ramen waren kapot en
de overgordijnen daardoor gescheurd.
En de straat was bezaaid met veertjes,
waarschijnlijk van een beddenfabriek
die was geraakt. Gelukkig bleven
we allemaal gezond, al hebben we
in de winter 1944/1945 veel honger
gehad. En die heerlijke Gilda toffees,
die zal ik nooit vergeten.
Johanna van Trirum-Heuser
fusu18ow@kpnmail.nl
Muloschool in 4 jaar
Nog steeds denk ik dat het onderwijs
op de Ulo en Mulo heel goed was. 14 (
veertien !!) vakken moest je leren. “Je
suis malade, ich bin krank, I am ill.”
En alles goed opschrijven, want drie

fouten was een 7. Na vijftig jaar kende
je nog steeds een gedichtje van buiten.
Ja, die scholen waren goed.
Anton de Man
ademan@planet.nl
Pelgrimvaderskerk (1)
Ik woonde op de Havenstraat en mijn
vriendinnetje Tonia woonde bijna
naast de Pelgrimvaderskerk. Heerlijke
jeugd gehad in deze buurt. Ons balkon
zat boven de Kolk, er was toen nog
enigszins eb en vloed, kennelijk was
het nog open richting de Maas. Het
kerkje is beroemd geworden door
The Pilgrimfathers die hier vandaan vertrokken (met het schip de
Mayﬂower in 1620) naar de Nieuwe
Wereld …Amerika. Onbewust van
deze historische feiten en gebeurtenissen speelden wij in deze buurt, visten
we in de Aelbrechtskolk, en Rob,
de zoon van Jan de Bels hengelzaak
in de Voorstraat, ging vaak ratten
schieten met zijn luchtdrukpistool, het
krioelde in de buurt van deze beesten.
Ik loop er nu nog wel eens rond, pure
nostalgie, het straatje waar Piet Hein
geboren is, het Zakkendragershuisje,
de tingieterij, ik krijg dan een gevoel
van heimwee naar die tijd, en voel
ook iets van trots dat ik daar in mijn
jeugd woonde. Ook heb ik ooit ruzie
gehad met het zoontje van de koster
van de kerk, ik had hem kennelijk
ﬂink te pakken gehad (het was al een
ﬂinke knul, ouder dan ik) want er was
aangifte gedaan bij het politiebureau
op het Marconiplein, waar ik met mijn
moeder ontboden werd. Ik kreeg geen
standje of waarschuwing maar oom
agent hield een hele preek over dat
meisjes voorzichtig moesten zijn en
alert moeten zijn op enge mannen enz.
Met veel plezier en weemoed denk ik
terug aan die tijd, rond 1960.”
Loes van Dijk
louisevandijk@hotmail.com
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Pelgrimvaderskerk (3)
In Oud Delfshaven en in de buurt liggen 65 jaren,
want ik woonde er. Een schitterend dorp was
dit jaren geleden. Nu niet meer. Het verpauperd
helaas. Maar het was er zo ontzettend gezellig.
De doktersvrouw woonde op de hoek en als ze
me zag was het ‘ga je ook naar de bakker?’ Dan
armde ze in en liepen we gezamenlijk kletsend
naar bakker Poot. Dorpser kon niet in deze grote
stad. De Pelgrimvaderskerk is ergens in 1885
geloof ik gebouwd? Genoemd naar de pelgrims
die hun geloof wilde voortzetten in Amerika. Het
is zo ontzettend jammer dat er zoveel is gesloten
daar. Het Zakkendragershuisje heeft zijn functie
als tinnegieterij ook al verloren. Daar kwamen
heel erg veel buitenlandse bezoekers op af. En
Pablo met zijn excentrieke beelden, schitterend
was die man. Helaas verdween ook het ontzettend
leuke museum. Van alles was er te doen in de
Dubbelde Palmboom, dat we veel bezochten met
onze kleinkinderen. De kerk hebben ik als kind
bezocht met school. Ik heb er diensten meegemaakt. Trouwerijen. En aan onze buitenlandse
gasten natuurlijk Delfshaven laten zien en foto’s
gemaakt, ook van z’n molen. Fotoboeken vol.
3
4 (nu klink 5
Jammer 1dat de sfeer2van vroeger
ik als

mijn oma) weg is. De ene crisis na de andere deed
ook Delfshaven geen goed. Je ziet heel weinig
toeristen nog die kant op gaan. Vroeger gebeurde
er van alles. Mijn toenmalig vriendje werkte bij
de Henkes fabriek en die ging sluiten. Mocht ik
toch ook de fabriek van binnen eens zien en ook
naar de opening van de nieuwe. Alle oude bomen
op Delfshaven gaven elk jaar weer een overlast
aan de pluizenbollen. Op een zonnige dag kon
je door de pluizen niet meer op balkon zitten. Verdorie, ik wou dat die rotbomen eens omvielen...
oeps...dat gebeurde na een heftige regenbui met
enorme windvlagen. Vreselijk om te zien. De woningen aan de Voorhaven waren helemaal gebarricadeerd. Ik heb de buren opgetrommeld om de
buren aan de andere kant te helpen zodat ze hun
huizen in/uit konden. De brandweer deed de rest.
Ondanks dat ik nu verhuisd ben, kom ik overal
Delfshavenaren tegen! De echte dus! We gaan
nog even door met onze herinneringen ophalen.
Want Delfshaven zit in je hart, voor altijd!”

Toen de Coolsingel volstroomde
Ja ik was erbij. Bij de huldiging stond ik als klein
jochie van 12 op de generator die nodig was voor
de stoeltjeslift die voor het stadhuis stond.
Later ben ik met mijn moeder naar het gebouwtje
gegaan waar DE CUP stond om voor volgens mij
een rijksdaalder, dus 2,50 gulden, op de foto te
gaan.
Een paar jaar geleden is deze foto gebruikt door Feyenoord met de actie “Op de kiek met de cup”.
Dirk Eijk
Heerjansdam
dirkeijk@gmail.com

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

Joke Capilitan-Albronda
mahal@hetnet.nl
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Wat geven we pa44voor vaderdag?
47

van een bowlingbaan of een ﬂuisterboot. De prijswinnaars zijn: S.
Vink, Marianne van Berkel en J. de Pater.

27

De oplossing van de puzzel in de vorige krant luidde:
38
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34

20

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 een kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw
oplossing van de puzzel voor donderdag 23 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.deoudrotterdammer.nl
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In de puzzel zat een klein foutje. Een letter ‘a’ die een ‘w’ moest zijn om tot deze oplossing te komen. Onze puz50
51
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zelmaker, meneer Van Dun, wordt ook een jaartje ouder, dus dat vergeven we hem. Kan gebeuren. We hebben alle
54
56
57 daaruit drie
58 prijswinnaars 59
60 krijgen ieder een
inzendingen
met55de ‘w’ én met de ‘a’ erin goedgekeurd
en
getrokken. Zij
waardebon van 61
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76

1. geweldpleging in een winkel; 7. stomdronken; 12. bitter lichaamsvocht; 13. muze van het minnelied; 14. windrichting (afk.);
77
79 uiting van koude; 80
15. bekende
Nederlandse78
motorrace; 17. sappig en mals; 19. bloemsoort; 21.
22. bovendien;8124. opzettelijk
tegenwerken; 27. Bulgaarse munt; 28. plezier; 30. dierenhoofd; 31. op grote afstand; 32. drinkgelegenheid; 33. snijwerktuig;
82
83
84
85
35. plaats in Korea; 37. vrijwillige ouderdoms verzekering (afk.); 38. Rotterdamse voetbalclub; 41. vod; 42. jammer genoeg;
44. ruimtevaartorganisatie;
46. fiets (Zuid-Ned.); 47. wig of keg; 49. geslepen
(listig); 50. melkklier; 52. deel van camera;
86
87
54. metaalbewerking; 56. zuinig lampje; 58. tegen de wind opzeilen; 61. ogenblik; 62. jeansstof; 64. zonder werklust; 65.
roemen; 67. oceaan; 68. vruchtennat; 70. binnenste van botten; 72. deel van etmaal; 73. tekstcontroleur; 76. schuw dier; 77.
Horizontaal 1. geweldpleging in een winkel; 7. stomdronken; 12. bitter lichaamsvocht; 13. muze van het
romanum
imperium (afk.); 78. fijn licht weefsel; 79. strook; 81. met name (afk.); 82. beroep; 83. Spaans eiland; 84. laagte
minnelied; 14. windrichting (afk.); 15. bekende Nederlandse motorrace; 17. sappig en mals; 19. bloemtussen
bergen;
Chinese
geneeskrachtige
wortel; 24.
87. vaste
visplek.tegenwerken; 27. Bulgaarse munt; 28. plezier;
soort;
21. 86.
uiting
van koude;
22. bovendien;
opzettelijk
2

30. dierenhoofd; 31. op grote afstand; 32. drinkgelegenheid; 33. snijwerktuig; 35. plaats in Korea; 37. vrijwillige ouderdoms verzekering (afk.); 38. Rotterdamse voetbalclub; 41. vod; 42. jammer genoeg; 44.
ruimtevaartorganisatie; 46. fiets (Zuid-Ned.); 47. wig of keg; 49. geslepen (listig); 50. melkklier; 52. deel
van camera; 54. metaalbewerking; 56. zuinig lampje; 58. tegen de wind opzeilen; 61. ogenblik; 62 .
1. soort
inktvis; 2. landbouwwerktuig; 3. mannetjesschaap; 4. niet echt (namaak); 5. Grieks eiland; 6. inwendig orgaan; 7.
jeansstof; 64. zonder werklust; 65. roemen; 67. oceaan; 68. vruchtennat; 70. binnenste van botten; 72.
glaasje
jenever;
8. familielid;
9. gewicht; 10. rivier
Italië; 11.
zenuwachtig;
16. kever;
18. glansverf;
20.fijn
sterk
ijzerhoudende
deel
van etmaal;
73. tekstcontroleur;
76.inschuw
dier;
77. romanum
imperium
(afk.); 78.
licht
weefsel;
79. strook; 81. met name (afk.); 82. beroep; 83. Spaans eiland; 84. laagte tussen bergen; 86. Chinese
grondsoort;
21.
boord
aan
een
toga;
23.
keuring
van
electrotechnische
materialen
te
Arnhem
(afk.);
25.
Duits
automerk;
geneeskrachtige wortel; 87. vaste visplek.

Verticaal

26. wild zwijn; 27. vulkanisch product; 29. plaats in Zeeland; 32. amfitheater in Rome. 34. uitroep van een schildwacht; 36.
Verticaal 1. soort inktvis; 2. landbouwwerktuig; 3. mannetjesschaap; 4. niet echt (namaak); 5. Grieks
binnenhalen
van gewassen; 37. blad papier; 39. specerij; 40. plaats in Drenthe; 42. hiernamaals; 43. aperitiefhapje; 45.
eiland; 6. inwendig orgaan; 7. glaasje jenever; 8. familielid; 9. gewicht; 10. rivier in Italië; 11. zenuwachbloeiwijze;
geheel
51. fragiel
(mager);
53. duinheuvel;
54 bontgekleurd
(fris);
tafelgast;
56.keuring
gelooidevan
huid;
tig; 16.46.
kever;
18.gevuld;
glansverf;
20. sterk
ijzerhoudende
grondsoort;
21. boord
aan55.
een
toga; 23.
electrotechnische
materialen
terangtelwoord;
Arnhem (afk.);
25.
Duits automerk;
26. 66.
wildvogeleigenschap;
zwijn; 27. vulkanisch
product;
57. computerschijfje;
59.
telwoord;
60.
62.
telwoord;
63.
onderbed;
67.
hemellichaam;
29. plaats in Zeeland; 32. amfitheater in Rome. 34. uitroep van een schildwacht; 36. binnenhalen van
69. uiting
van bewondering;
71. vertragingstoestel;
73. zachte
74. azijn;42.
75.hiernamaals;
toespraak; 78.43.
oogholte;
80. kostuum;
gewassen;
37. blad papier;
39. specerij; 40.
plaats koek;
in Drenthe;
aperitiefhapje;
45.82.
bloeiwijze;
gevuld; 51.
verenigde
naties 46.
(afk.);geheel
85. maanstand
(afk.)fragiel (mager); 53. duinheuvel; 54 bontgekleurd (fris); 55. tafelgast;
.

56. gelooide huid; 57. computerschijfje; 59. telwoord; 60. rangtelwoord; 62. telwoord; 63. onderbed; 66.
vogeleigenschap; 67. hemellichaam; 69. uiting van bewondering; 71. vertragingstoestel; 73. zachte
koek; 74. azijn; 75. toespraak; 78. oogholte; 80. kostuum; 82. verenigde naties (afk.); 85. maanstand
(afk.)
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DIRECT CONTANT GELD VOOR AL UW GOUDEN SIERADEN!
HOOGSTE DAGKOERS GEGARANDEERD!

PANDHUIS ROTTERDAM
010-7171777

www.pandhuisrotterdam.nl

Proveniersstraat 66-B 3033 CM Rotterdam

Achterzijde Rotterdam Centraal Station

maandag t/m vrijdag geopend van 10.00-16.00 uur

Horizontaal 1. geweldpleging in een winkel; 7. stomdronken; 12. bitter lichaamsvocht; 13. muze van het
minnelied; 14. windrichting (afk.); 15. bekende Nederlandse motorrace; 17. sappig en mals; 19. bloemsoort; 21. uiting van koude; 22. bovendien; 24. opzettelijk tegenwerken; 27. Bulgaarse munt; 28. plezier;
30. dierenhoofd; 31. op grote afstand; 32. drinkgelegenheid; 33. snijwerktuig; 35. plaats in Korea; 37. vrijwillige ouderdoms verzekering (afk.); 38. Rotterdamse voetbalclub; 41. vod; 42. jammer genoeg; 44.
ruimtevaartorganisatie; 46. fiets (Zuid-Ned.); 47. wig of keg; 49. geslepen (listig); 50. melkklier; 52. deel
van camera; 54. metaalbewerking; 56. zuinig lampje; 58. tegen de wind opzeilen; 61. ogenblik; 62 .
jeansstof; 64. zonder werklust; 65. roemen; 67. oceaan; 68. vruchtennat; 70. binnenste van botten; 72.
deel van etmaal; 73. tekstcontroleur; 76. schuw dier; 77. romanum imperium (afk.); 78. fijn licht weefsel;
79. strook; 81. met name (afk.); 82. beroep; 83. Spaans eiland; 84. laagte tussen bergen; 86. Chinese
geneeskrachtige wortel; 87. vaste visplek.
Verticaal 1. soort inktvis; 2. landbouwwerktuig; 3. mannetjesschaap; 4. niet echt (namaak); 5. Grieks
eiland; 6. inwendig orgaan; 7. glaasje jenever; 8. familielid; 9. gewicht; 10. rivier in Italië; 11. zenuwachtig; 16. kever; 18. glansverf; 20. sterk ijzerhoudende grondsoort; 21. boord aan een toga; 23. keuring van
electrotechnische materialen te Arnhem (afk.); 25. Duits automerk; 26. wild zwijn; 27. vulkanisch product;
29. plaats in Zeeland; 32. amfitheater in Rome. 34. uitroep van een schildwacht; 36. binnenhalen van
gewassen; 37. blad papier; 39. specerij; 40. plaats in Drenthe; 42. hiernamaals; 43. aperitiefhapje; 45.
bloeiwijze; 46. geheel gevuld; 51. fragiel (mager); 53. duinheuvel; 54 bontgekleurd (fris); 55. tafelgast;
56. gelooide huid; 57. computerschijfje; 59. telwoord; 60. rangtelwoord; 62. telwoord; 63. onderbed; 66.
vogeleigenschap; 67. hemellichaam; 69. uiting van bewondering; 71. vertragingstoestel; 73. zachte
koek; 74. azijn; 75. toespraak; 78. oogholte; 80. kostuum; 82. verenigde naties (afk.); 85. maanstand
(afk.)

Dinsdag 14 juni 2022
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Rotterdam door de tijd, deel 1:
Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt
Een fraai fotoboek over de
ontwikkeling van deze wijken, van vervlogen tijden
tot en met de wederopbouw
na de Tweede Wereldoorlog. Met veel foto’s van
de bekende Rotterdamse fotograaf Jan
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

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

€ 22,95
Rotterdam door de tijd deel 9:
Kleiwegkwartier en Schiebroek
Fotoboek over de ontwikkeling van deze wijken, van
vervlogen jaren tot na de
Tweede Wereldoorlog. Je
proeft de sfeer van het verleden en ziet hoe de wijken
van nu er vroeger uitzagen.
Met plattegrond van de wijken. En met veel zwartwitfoto’s
van hoge kwaliteit. Het Kleiwegkwartier vormde tot 1941 een
onderdeel van de voormalige gemeente Hillegersberg en voor
een klein deel van Schiebroek. Het maakte een eigen ontwikkeling door en ontwikkelde een eigen identiteit.
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Rotterdam door de tijd deel 2:
Blijdorp, Bergpolder,
Liskwartier

Rotterdam door de tijd deel 3: Kralingen
en Kralingseveer

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

€ 22,95

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

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 10:
Hillegersberg en Terbregge

€ 22,95

€ 22,95

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

€ 22,95

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

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

9,95

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

9,95

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

22,95

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

22,95

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

22,95

Rotterdam door de tijd, deel 5, Crooswijk, Nieuw Crooswijk, Goudsewijk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

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

22,95

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

22,95

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

22,95

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

22,95

Rotterdam door de tijd deel 9 Kleiwegkwartier en Schiebroek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €

22,95

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

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

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

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

Bestelbon ‘t Winkeltje

€ 22,95

Rotterdam door de tijd deel 8:
Charlois

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

€ 22,95

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

te incasseren van IBAN N L
tnv
Handtekening:
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga
naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
Dinsdag 14 juni 2022

