
In 1971 waren wij een paar 
jaar getrouwd, hadden geen 
auto, wel twee schattige 
kleine dochtertjes. Een van 
twee en eentje van ruim 10 
maanden. Jonge gezinnen van 
nu moeten moeite doen de 
eindjes aan elkaar te kno-
pen, in 1971 was dat precies 
hetzelfde. De geldboom was 
altijd leeg of bijna leeg.

Zodoende vonden wij het aanbod 
van vrienden van mijn vader, van 
Heijplaat, om voor een heel laag 
bedrag een aantal weken in hun 
vakantiehuisje te mogen verblijven 
heel fijn. ‘Je moet je er maar niet te 
veel van voorstellen, hoor, Arie. Wij 
hebben één van de simpelste huisjes 
op het Kruiningergors. Maar... mijn 
man en ik zijn er altijd met plezier en 
de sfeer daar is uitstekend. Het is net 
één familie’.”
Aangezien er nog geen smartphones 
bestonden, wij geen auto hadden om 
er even te gaan kijken, moesten we 
alle inlichtingen over het huisje van 
hen krijgen. Wij kenden het park bij 
Oostvoorne alleen van horen zeggen, 
maar zoals mevrouw het bracht waren 
wij gelijk verkocht.

Melkemmer
Dus vertrokken we begin juli vanuit 
onze flat met ons hele hebben en 
houwen met Hoekse Tax richting 
Oostvoorne. De fietsen mee in de aan-
hanger. Eenmaal in ons huisje liepen 
we al snel aan tegen ‘het simpele’. Er 
was stroom voor wat verlichting, geen 
koelkast, geen warm water. Gelukkig 
wel BUTA-gas. Om wat extra water te 
kunnen gebruiken, moest ik een melk-
emmer, die op een platje stond, vol 
laten lopen. Via een slang die naar de 
keuken liep hadden we dan wat water 
erbij. Als we de hele dag weg waren 
geweest en de zon had op het dak 
staan branden, kon ik het pakje mar-
garine achter in de tuin zo leeg gieten. 
Het klotste in het bakje. Naar het toilet 
gaan, moest net als op een camping: 
met een rol onder je arm naar een 
gemeenschappelijke wc. Of de huisjes 

rondom ons net zo eenvoudig waren? 
Ik betwijfel het. En nu, in 2022, zullen 
ze zeker niet meer zo zijn!

Fiets
Maar ondanks al deze simpele. kam-
peerachtige toestanden hebben wij ons 
er veertien dagen prima vermaakt. Als 
het weer goed is, vermaken de kin-
deren zich ook en dat deden die twee 
kleintjes van ons dus inderdaad. Bijna 
elke dag trokken we er met de fiets op 
uit. Naar het strand van Rockanje, en 
de zeer brede zandvlakte van Oost-
voorne; bezochten het mooie stadje 
Den Briel, waar ik, geïnteresseerd in 
geschiedenis, natuurlijk alles over de 
Watergeuzen wilde weten. Eigenlijk 
waren we er een jaar te vroeg. In 1972 
zou het precies 400 jaar geleden zijn 
dat ze de poort rammeiden onder de 
leus: ‘In naam van Oranje, doe open 
de poort....’ en nu in 2022 pakken ze 
het nog grootser aan. Maar we hadden 
een stadsgids en die kon ons er toch 
prachtig over vertellen. Ook bracht 
hij ons bij de Catherijne Kerk in het 
centrum. Onze dochtertjes in de wan-
delwagentjes hoorden alles tevreden 

slapend aan.

Transistorradio
Bij het Stenen Baak gingen we 
gezellig picknicken. Ooit had dit een 
functie als vuurtoren en als ik me goed 
herinner, lag daar ook nog een oud fort 
in de buurt. In het gras lag ik ondertus-
sen gespannen naar mijn transistor-
radio te luisteren. Godfried Bomans 
zat op het onbewoonde eilandje 
Rottumerplaat en vertelde aan Willem 
Ruis hoe het hem daar verging. ‘Hij 
heeft het daar bar slecht naar de zin. 
Hij woont daar nog simpeler dan wij.’ 
zei ik tegen mijn vrouw. Ook op onze 
stranddagen sjouwde ik m’n radio 
mee. Na Bomans zou de schrijver Jan 
Wolkers er heen gaan. Maar tijdens 
diens belevenissen op de verlaten 
zandplaat was onze vakantie al weer 
voorbij.

Bezoek
Omdat we zo vlakbij Rotterdam zaten, 
kwamen ook de nodige familieleden 
op bezoek. Mijn zwager van Rhoon 
bracht in zijn auto een complete tent 
mee, lekkere hapjes, enz. Op het 

uitgestrekte strand, met uitzicht op de 
Maasvlakte (van toen) zetten we de 
tent op. Aan het eind van die gezellige 
dag gingen we met z’n allen naar de 
kermis in Oostvoorne. Mijn zwager 
en ik aan het ballengooien en schieten 
met buksen, de dames en de kinderen 
in de draaimolen en druk in de weer 
met de grabbelton. Wij bleven net zo 
lang ballengooien tot we echt alles 
om hadden en voor de kinderen een 
leuk prijsje hadden ‘gewonnen’, maar 
ondertussen hadden we het prijsje al 
dubbel en dwars zelf betaald, maar dat 
gaf niks.

Dansavonden
Natuurlijk zocht ik het ‘Wapen van 
Marion’ op en gingen we er een kopje 
koffie drinken, maar ondertussen 
dacht ik aan de leuke dansavonden die 
we daar af en toe gehad hadden, jaren 
terug, toen we nog met een groepje 
jongens op de brommer vanuit Zuid 
daarheen scheurden. In Rockanje 
zochten we verscheidene keren met de 
kinderen het zwembad op. Door het 
prachtige weer was het er druk, maar 
toch ook heel gezellig.

Toen Hoekse Tax weer klaar stond om 
ons op te halen keken we terug op een 
paar fantastische weken. Maar toen 
Sporthuis Centrum in de jaren daarna 
met parken als de Lommerbergen 
kwam, met een luxe zwemkoepel, 
stapten we graag over op dat soort 
vakantieweken.

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

De zomer is aangebroken en dat bete-
kent voor De Oud-Rotterdammer weer 
veel vakantieverhalen vanaf dit nummer 
van de krant tot begin september. Heeft 
u ook een leuke, bijzondere of bizarre 
vakantieherinnering, ver weg of dicht 
bij huis? Zet ‘m op papier en stuur ‘m 
ons toe, zodat we ‘m kunnen delen met 
alle lezers. Liefst niet te lange verhalen 
en als het even kan met foto(’s). Stuur 
uw bijdrage naar: info@deoudrotter-
dammer.nl of naar Redactie De Oud-
Rotterdammer, Postbus, 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel.
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Budget 
   uitvaart € 1495,-

Uitvaart compleet  € 4295,-

- Basis 
   uitvaart

v.a € 3450,-

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

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

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

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG 

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.ha-europe.com.
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
, 

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

materialen zorgen

>   Afvoer van het vuil
>   Duidelijke prijsopgave
>   Garantie op al ons werk
>   Onderhoud al vanaf  

€ 30,- per maand 

KLAVERENTUIN 010 - 2210250

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

Uw contactpersoon:

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

www.psontruimingen.nl

Remplooi verzuiminterventie zoekt: 

op afroep beschikbare verzuimcontroleurs

In deze functie bezoekt u werknemers op de 
1e ziektedag en maakt u daarvan een rapportage. 

Bent u in het bezit van een auto, 
een internetverbinding, bent u representatief 

en beheerst u de Nederlandse taal?

Stuur dan een reactie naar info@remplooi.nl

20%
Zomer-
korting
in de zomervakantie van 15 juli tot 19 augustus

Verhuur van vrijstaande bungalows
te midden van de bossen

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

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

          24 uur per dag bereikbaar

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

hierin te begeleiden.

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

Wilt u nog

eerdere krant
teruglezen?

lekker
eerdere krant

teruglezen?

lekker

Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl



Er werden versterkingen gekocht. 
Uit de failliete inboedel van Holland 
Sport kocht voorzitter Cor Kieboom 
coryfeeën als Aad Bak en Henk 
Schouten, van het Dordtse Emma 
kwam Cor van der Gijp en voor maar 
liefst fl. 25.000,- werd Coen Moulijn 
van Xerxes gekocht.
Klasse in de Kuip en Nico Rood-
bergen, jarenlang kantinebaas bij 
Overmaas maar in 1964 basisspeler 
bij Feyenoord, herinnerde zich dat 
“ze” in die tijd fl. 75,- premie voor een 
gewonnen wedstrijd kregen.
Een prachtige tijd met zeer aantrek-
kelijk voetbal, een enkel kampioen-
schap terwijl de verwennerij van een 
Europese beker moest nog komen.
Een tijd van humor ook! De ondeugd 
was niet van de lucht en de grootste 
dollers waren zonder twijfel Henk 
Schouten en Cor van der Gijp. Het 
waren semi-profs.

Biggen
Zo werkte Cor van der Gijp bij de fa. 
Calpam, de oliemaatschappij met een 
kantoor naast het Poortgebouw aan de 
Rotterdamse binnenhaven. Cor was 
middenvoor en nu nog topscorer van 
de club. Hij behoorde met Schouten 
en Moulijn tot de populairste spelers. 

Het personeel van de oliemaatschappij 
vond het prachtig om zo’n vedette in 
hun midden te hebben. Goed, vedette 
zijn was leuk maar veel leverde het 
in die tijd dus niet op. Ze moesten 
wel wat extra’s doen voor hun poen. 
Cor zat dus in de olie, Coen begon 
z’n kledingzaak, Henk Schouten z’n 
drankenhandel, Eddie PG had een 
sportzaak en Piet Steenbergen (later 
overgenomen door Rinus Israël) z’n 
sigarenzaak aan de Polderlaan.
Daarnaast namen ze wel eens een risi-
cootje. Zo kwam Cor van der Gijp met 
het onwaarschijnlijke verhaal dat je 
met handel in biggetjes slapende rijk 
kon worden. “Hoe doe je dat dan?”, 
vroeg Henk Schouten nieuwsgierig. 
“Simpel”, riep Van der Gijp, “je koopt 
ze voor een grijpstuiver als ze net 
geboren zijn, je geeft ze een poosje te 
vreten, die varkens groeien als kool 
en binnen een paar weken verkoop je 
ze per kilo tegen een veelvoud van de 
aanschafprijs.” Schouten vroeg maar 
door. Waar koop je die beesten? Waar 
laat je ze en wat vreten ze dan? Dat 
kost toch ook geld?

Weggooien
Hier sloeg Cor van der Gijp genade-
loos toe. Natuurlijk wist hij de biggen 

te koop, kende ook 
nog iemand die – 
voor weinig – wel 
een plekje voor die 
opgroeiende varkens 
had en dat vreten? 
“Dat kost je niks als 
je een beetje slim 
bent”, zei Cor. “Gooi 
geen oude schillen 
weg en weet je hoe-
veel brood mensen 
weggooien? Neem 
nou de kantine bij 
ons op kantoor. Na 
een weekend gooien ze 
soms wel vijftig oudbakken broden 
weg. Daar voed je met gemak 25 big-
gen mee.”
Henk Schouten was overtuigd, kocht 
een tiental biggen, stalde ze bij een 
boer en sprak met Van der Gijp af dat 
hij op maandag het oude brood bij de 
Calpam zou komen halen.

Eén brood
Hier wordt de doortrapte Van der Gijp 
geniaal. Hij, de Feyenoordvedette, 
vertelt op zijn kantoor dat topvoet-
ballers het heus niet zo gemakkelijk 
hebben. Ongeloof is zijn deel. “Oké 
dan”, roept hij, “jullie kennen toch 

Henk Schouten wel?” En of ze die 
kenden. “Die kan maar heel moeilijk 
de eindjes aan elkaar knopen”, zegt 
hij droevig. “Kijken jullie straks maar 
even uit het raam. Ik heb met Henk 
afgesproken dat ik voor hem nog wel 
een brood over heb van het weekend. 
Dat kom’ie zo halen.”

Ongeloof
Met Schouten had hij afgesproken zijn 
auto voor het kantoor te rijden, even 
te claxonneren, waarna Van der Gijp 
met de manden brood naar buiten zou 
komen. Schouten komt, toetert voor 
de deur en doet z’n kofferbak open. 

Van der Gijp komt naar buiten met 
één, van huis meegenomen, brood. 
Het hele kantoor slaat het tafereel met 
ongeloof gade en niemand hoort dat 
Van der Gijp tegen Schouten zegt: 
“Het valt deze week tegen. We hadden 
maar één brood over. Volgende week 
beter.” En hij ging weer naar binnen 
de verblufte Henk Schouten met één 
brood achterlatend.

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Oud brood voor toppers en biggen
’t Was in de tijd dat voetballers nog geen vermogens verdienden. Het begin van het be-
taalde voetbal lag zelfs nog vers in het geheugen. Natuurlijk was Feyenoord toen, nee, 
juist toen, al een topclub met een prachtige historie. De club had z’n Kuip, Richard 
“Little” Dombi, de Oostenrijkse magiër was als trainer nog niet vergeten, het amateur-
tijdperk was voorbij en de club bouwde aan zijn beroemde toekomst. 
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1958: Feyenoord in Spartashirt. De namen van alle spelers: Staand: Gerard Kerkum, Jo Walhout, Jan Klaassens, Eddie 
PG, Rein Kreijermaat, Nico Roodbergen. Gehurkt: Rinus Bennaars, Kees Rijvers, Cor van der Gijp, Henk Schouten, Coen 

Moulijn.

CCtjeCCtje

Mijn favoriete merk is Blankenheym (en 
Nolet). Dat heb ik nog geleerd van Bert 
Dijkstra, u weet wel, een van de acteurs 
die de burgemeesterrol heeft gespeeld in 
het roemruchte Swiebertje. Hij zal wel niet 
meer leven want hij was een stuk ouder 
dan ik. (Joop Doderer is ook niet meer 
onder ons, toch?) Wat wil nu het geval? 
De fles met het prachtige Blankenheym-
etiket werd afgetopt met een goudkleurige 
schroefdop waar BOVENOP nog een mooi 
rond rood plaatje zat. Dat plaatje is er nu 
af! Is er dan niets meer heilig? Zouden 
ze bij Nolet en Co dermate in geldnood 
verkeren dat het rode plaatje moest worden 
wegbezuinigd? Zal ik dan een beetje bij-
springen door meer te gaan drinken zodat 
voornoemd plaatje weer terug kan komen? 
Je weet het niet. Ergens in de top van de 
stokerij is er natuurlijk weer een manager 

die dit heeft bedacht en die er aan het einde 
van het jaar een mooie bonus voor krijgt. 
Onwetend van het leed dat hij heeft aan-
gericht. Tevreden zijn centen tellend want 
ja, daar draait het toch allemaal om. Of het 
nou om stikstof gaat, of om varkensboeren, 
of om half ingestorte huizen in Groningen, 
of om woekerpolissen die mensen indertijd 
hebben gekocht, of om mensen die ernstig 
zijn benadeeld in de toeslagenaffaire, of 
om een rood schildje op de dop van een 
fles ouwe klare, uiteindelijk draait het 
allemaal om de poen, dat is het vreselijke 
van deze tijd. Het is niet anders. 

Vorige keer was ik gebleven bij een zieke 
hond en een kapotte telefoon, weet u nog? 
De hond wilde ik niet laten opereren omdat 
narcose zo slecht voor hem is, en voor de 
kapotte telefoon zou KPN iemand langs 

sturen. En verdomd, die kwam nog ook. 
Een opgewekte baas die druistig aan de 
slag ging. Mijn huis is honderd jaar oud, 
dus nog van vóór de telefoon. Ik heb in 
de tuin nog een paal staan met van die 
porceleinen(?) knoppen waarover de tele-
foonlijnen liepen toen die indertijd werden 
aangelegd. Aan die paal ben ik gehecht. 
De monteur legde mij uit dat alles van ver 
voor zijn tijd was, koperdraad in papier 
gewikkeld heb ik onthouden. Maar hij liet 
zich niet uit het veld slaan, en na ongeveer 
een uur of drie had hij de boel voor elkaar 
en kon er weer gebeld worden. Het bestaat 
nog, een vakman die goed is voor zijn 
werk, zijn handen kan laten wapperen en 
die je uit de brand helpt. Hoe lang nog 
zullen wij van dit soort mensen kunnen ge-
nieten? Niet lang meer nu in deze moderne 
tijden iedereen naar de universiteit moet en 

er ten onrechte zwaar op het MBO wordt 
neer gekeken. Wat zullen we ze missen, de 
loodgieters, de timmerlui, de mensen die 
een muurtje kunnen metselen. 

Nou ja, dat zal wel na onze tijd zijn. En oh 
ja, de hond is weer beter.

Vakmensen
Zoals u waarschijnlijk wel weet ben ik een liefhebber van ouwe klare. Wat dat betreft ben ik een der laatsten 
der Mohicanen. Want het wordt weinig meer gedronken. Wat onbegrijpelijk is want het is heel lekker en er zit 
in tegenstelling tot jonge jenever en wodka een fijne smaak aan. Maar dat proeft de jeugd niet meer.
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

 
 BTR REIZEN 

www.BTRreizen.nl 

  �  055 - 5059500   

 

  

  �  055 - 5059500  ·  WWW.BTRREIZEN.NL  

Autovakantie Valkenburg / Zuidd-d-Limburgrg 
 

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

 
g , p p g ,

Autovakantie Gaasterland / Friesland
p,

d 
 

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

g , p p g
Autovakantie Duitse Moezel

g
el 

 

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

g , p p g
Autovakantie Duitse Sauerlandd 
 

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

  � 055 5059500  

 

Busvakantie / Ootmarsum / Twentete 
 

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

g p ,
Busvakantie / Valkenburg / Zuid

,
d-

p p,
d-Limburgrg 

 

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

g ,
Riviercruise IJsselmeer & Texel

p, p
el 

 

rRiviercruiseschip Serenade I  
8 dagen vertrek 6 juli & 25 aug. 2022 va. € 990,-  p. 
 

g j g ,
Riviercuise Rijn & Moezel naar Cochem

p
m 

 

 Riviercruiseschip Serenade I 

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

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

REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

GA GEZELLIG VAREN!

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

RONDVAARTEN · 2022

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

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00   
Juli 03, 17, 31  Aug 07, 28  
Sept 03*, 04*, 18  Okt 02, 30   
Nov 13, 27    Dec 11, 18, 26*

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

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15
Juli 02, 30  Aug 27   
Sept 03*, 17  Okt 01, 15*, 29  
Nov 12, 26  Dec 10, 25*

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

   REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

DAGTOCHT BRUINISSE

Inclusief koffie of thee met Zeeuwse bolus | Koud- en warm dinerbuffet

      ZATERDAG 16 JULI      ZATERDAG 16 JULI
09:00uur - 19:45uur

DAGTOCHT BRUINISSE
v.a. € 93,25

DAGTOCHTEN
Juli      Bruinisse   Aug      Woudrichem
Sept      Kinderdijk  Okt    Maassluis

1116
615

PARTYSERVICE.NL
OF BEL NAAR 0187 - 642 090 

      pz@partyservice.nl   
      www.partyservice.nl/vacatures

Solliciteren? 

Locaties

VACATURES

- Chef kok
- Zelfstandig werkend kok
- Leerling kok 
- Magazijn Chef
- Service en bediening 

MPS Brandaris, MPS de Ameland,  
Rederij Fortuna, Rederij Gemini, 
Landhuis de Oliphant, KADE17

Voor onze schepen en locaties in 
Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse en 
Oude-Tonge zijn wij op zoek naar: 

i

VOLG

OP FACEBOOK



Ken je dit nog? 

 264   

 266   Nr.

Nr.

D

Ken je dit nog? Op en aan de rivier waar Rotterdam z’n naam aan dankt is het goed toeven in de zomer. 
Maar wat gebeurde er vroeger allemaal? Weet u daar meer van? Laat het ons weten. Benieuwd zijn we 
ook naar de verhalen over de molen op de foto. Stuur uw verhalen, anekdotes en herinneringen naar 
ons, zodat we ze kunnen delen met onze lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Re-
dactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de website www.
deoudrotterdammer.nl is de foto in groter formaat te bekijken.  

Margriet de Held-Ouwerkerk: “Net als iedere 
Rotterdammer en menig toerist herken ik gelijk 
de Oude Haven. Wat velen waarschijnlijk niet 
kunnen zeggen, is dat ze alles rondom het water 
hebben zien bouwen. Ik werkte van 1978 tot 
1996 bij Coopra op het Haringvliet. Ik liep dan 
altijd via het bruggetje vanaf het Haringvliet 
naar dit terrein, daarna de Mariniersweg naar 
huis in het Oude Noorden. Toen ik net bij Coo-
pra werkte was dit nog een klein industrieterrein 
met wat vergane loodsen, deze werden al snel 
gesloopt en werd het een kaal terrein, zie foto’s 
uit 1979, waarop regelmatig de kermis en het 
circus waren te vinden, totdat begonnen werd 
met bouwen van de horeca en woningen, Plan 
C, de Kubuswoningen en de woningen aan de 
Geldersekade, daar woonde een vriend van mij, 
ik bekeek dus ook regelmatig de Oude Haven 
vanaf het balkon daar. Toen begonnen werd met 
het bouwen ging het bruggetje langdurig om-
hoog en moest ik omlopen via het Witte Huis of 
het Oostplein. Na opening van de horeca waren 
mijn collega’s en ik regelmatig te vinden op de 
terrasjes van de Oude Haven, heerlijk zitten bij 
het water. Niet op de foto maar wel heel bekend 
was Tsjakka tegenover het bruggetje vanaf het 
Haringvliet, de eigenaar bleek mijn eerste ver-
kering te zijn, Ruud de Roodt, hoe zou het met 
hem gaan? Het Mexicaanse restaurant Popoca-
tepetl kwam later, deze locatie heeft lang leeg 
gestaan. Onnoemelijk vaak heb ik daar genoten 
van heel lekkere gerechten, zo fi jn om “uit” te 
eten na het werk op de route naar huis. Bij Plan 

C herinner ik me een geweldig nachtconcert van 
Ramses Shaffy, het sneeuwde licht en het naar 
huis lopen was heel sfeervol midden in de nacht. 
Graag liep ik omhoog tussen de Kubuswonin-
gen door, waar in het begin leuke winkeltjes en 
kleine horecazaakjes te vinden waren, volgens 
mij is dit nu veel minder. Ook bezocht ik ooit 
de kijkkubuswoning, heel interessant om te zien 
maar niet voor mij om te wonen. Een uitdaging 
om in te richten met alleen maar schuine muren, 
wel leuk om onder de glazen punt te gaan slapen 
maar helemaal geen buiten te hebben lijkt me 
niet fi jn.”

Ruud Kuipers: “Dit is de Oude Haven, één van 
de oudste havens van Rotterdam en ligt in het 
centrum van de stad. Op de achtergrond zie je 
de kubuswoningen ook wel het Blaakse Bos 
genoemd. Na het bombardement in 1940 was 
het hier een grote kale vlakte, maar in het kader 
van de wederopbouw is ook de Oudehaven in 
ere hersteld en is het nu vooral in de zomer het 
populairste uitgaansgebied van Rotterdam met 
veel restaurants bars en terrassen met een prach-
tig uitzicht op de Oudehaven. Wat we ook in het 
Oudehaven gebied vinden is het Witte Huis een 
rijksmonument, de eerste wolkenkrabber van 
Rotterdam en ook de Scheepshelling de Koning-
poort is een leuke bezienswaardigheid. Al met al 
weer een prachtig stukje Rotterdam.”

Wim Oldenhof (97 jaar) “Jazeker heb ik herin-
neringen aan Plan C! Ik ga voor u terug in mijn 

herinnering. 1941: “Wim wat sta je voor dat 
raam en wat is dat allemaal voor herrie?” Ik 
was een jaar of vijftien of zestien. Ik stond voor 
het keukenraam naar die vreemde vliegtuigen 
te kijken; op vleugels ervan zag ik kruizen en 
op het staartstuk waren hakenkruizen zichtbaar. 
Het was half vier in de nacht. Dit was niet goed. 
De herrie kwam van het afweergeschut, dat wist 
ik toen nog niet. Ze vlogen laag over ons heen. 
Mijn ouders, mijn zus en ik, we kleedden ons 
aan. Ik wilde gaan kijken, mijn zus wilde graag 
mee. Zonder te eten zijn we op pad gegaan. 
We woonden in het noorden van de stad en 
gingen automatisch richting de Maasbruggen. 
Alles was nog stil op straat. Aangekomen bij 
het Beursstation hoorden we schieten en toen 
we er onderdoor 
gingen zagen we 
aan de overkant 
van de straat 
twee mannen in 
groene broek en 
een zwart jasje 
met een geweer 
in hun handen. 
Eén van hen viel 
voorover, het 
schieten hield 
aan, het geluid 
kwam van boven 
het Beursstation. 
We staken snel 
over en gingen 
richting Plan 
C, we renden 
richting de 
Hoofdsteeg. Een 
Nederlandse 
soldaat droeg 
ons op terug te 
gaan. Bij de oude 
Binnenhaven 
en Vierleeuwen 
Brug troffen we 
een politieagent 
en een jonge 
man in gesprek. 
Laatst genoemde 
werd later mijn 
collega, Janus 
Snoek. Vanaf 

daar was er heel ander zicht op het water. We 
zagen watervliegtuigen landen op de Maas. Van-
uit de vliegtuigen werden bootjes in het water 
gegooid waar de soldaten in stapten. De agent 
die met mijn (latere) collega stond te praten riep: 
“hé, hé, dat gaat zo maar niet!”. Hij liep met 
getrokken revolver richting de Maas. Dat is wat 
we zagen en zijn snel verder gelopen. 5 jaar later 
werd Janus Snoek mijn collega, waar ik hem ook 
herkende als de man die bij dit voorval stond. 
Hij vertelde me wat wij toen ter plekke niet 
konden zien gebeuren. De soldaten hadden de 
politieman ook gezien en schoten hem ter plekke 
neer. Zo staat Plan C in mijn geheugen gegrift.” 
(zie ook foto rechtsonder)  

 Terrasje pikken aan de Oude Haven   
De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden was niet zo moeilijk 
te raden. Velen herkenden er de Oude Haven in, waar het sinds jaren 
tachtig goed toeven is op terrasjes aan of bij het water. Een aantal 
schrijvers die reageerde op de foto weten ook nog wel iets over de 
geschiedenis van- en de panden in de omgeving te melden.
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 Wim maakte veel mee in de oorlog. Met het opschrijven van die herinneringen en het natekenen 
van oude oorlogsafbeeldingen is hij tot en met de dag van vandaag die herinneringen nog altijd 

aan het verwerken.   
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

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

0181 - 72 81 00 24 uur bereikbaar

Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

www.abovouitvaart.nlinfo@abovouitvaart.nl

Voor ieder budget een
 mooie uitvaart

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

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

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

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

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

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

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

(dag en nacht)

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

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

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

INBRENG 
GEVRAAGD
De komende maanden organiseren wij weer ver-
schillende veilingen waaronder een Kunst & Antiek, 
Design en een Juwelen & Horloges veiling. Ook uw 
objecten veilen we graag.
 
Neem gerust contact op met onze deskundige 
medewerkers of kom naar onze gratis taxatiedag 
(elke vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur). Wij beoordelen 
geheel vrijblijvend of uw objecten geschikt zijn voor 
veiling en hoeveel deze mogelijk kunnen opbrengen.

~ Sinds 2005 ~

Adverteren?
Bel: 0180-820244

Volg ons via      : @deoudrotterdammer

De Oud-Rotterdammer is een uitgave van De Oude Stad BV 

Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps



Mijn vrouw en ik hebben 
beiden een testament met 
daarin een uitsluitingsclau-
sule zodat als onze zoon gaat 
scheiden hij onze erfenis 
niet hoeft te delen met zijn 
ex-echtgenote. Ik kom in mijn 
testament bij het artikel met 
daarin de uitsluitingsclau-
sule niets tegen over echt-
scheiding; is de notaris iets 
vergeten?

Nee, de notaris is niets vergeten want 
wat u vermoedelijk wél leest bij de 
uitsluitingsclausule in uw testament, 
is dat de erfenis die uw zoon ontvangt 
nimmer in enigerlei gemeenschap zal 
vallen of woorden van gelijke strek-
king. Dat betekent dat hetgeen uw 
zoon van u erft, zijn privébezit blijft 
en hij dus niet hoeft te delen, mocht 
hij gaan scheiden. 

Maar deze uitsluiting gaat verder dan 
dat. Omdat er in uw testament niet 
expliciet gesproken wordt over echt-
scheiding is er geen sprake van een 
“zachte” uitsluiting in uw testament, 

maar van een “harde” uitsluiting. Dat 
wil zeggen dat de uitsluiting niet al-
leen werkt bij echtscheiding maar ook 
bij overlijden van uw zoon. Mocht uw 
zoon in gemeenschap van goederen 
zijn getrouwd, dan valt daardoor de 
erfenis die hij van u heeft ontvangen 
niet in deze gemeenschap. Naast de 
zaken binnen gemeenschap van goe-
deren zal er dus altijd deze erfenis zijn 
die zijn privébezit is en niet gedeeld 
hoeft te worden met zijn echtgenote.

Om op elk moment te weten welk be-
zit van uw zoon zijn privébezit is, kan 
hij het best de nalatenschap op een 
aparte bankrekening plaatsen en een 
administratie bijhouden. De meesten 
zullen dat echter teveel gedoe vinden 
en het saldo op de gezamenlijke 
betaal- of spaarrekening zetten.
Bij bescheiden nalatenschappen zal 
het vervolgens niet zo’n vaart lopen, 
maar gaat het om grotere vermogens 
of een samengesteld gezin dan kun je 
maar beter voorzichtig zijn. 

Heeft een overledene met een harde 
uitsluiting geërfd dan valt deze erfenis 
ook voor de erfbelasting dus volledig 
in de nalatenschap van de overle-
dene en niet voor de helft zoals bij 
gemeenschap van goederen. Als bij 
huwelijken of geregistreerd partners 
de erfenis bovendien gebruikt is om 
bijvoorbeeld de woning te kopen, te 
verbeteren of te onderhouden of de 
hypotheek is er mee afgelost, is naast 
de geïnvesteerde som ook de waarde-
ontwikkeling nog van belang. 

Bij navraag door ons blijkt eigenlijk 
altijd dat men wil dat de uitsluiting 
slechts werkt bij echtscheiding. In 
dat geval moet de notaris een zachte 
uitsluiting in het testament opnemen. 
Voor welke uitsluitingsvorm u ook 
kiest, het is van belang dat de ontvan-
ger weet dat hij/zij de erfenis het best 
apart kan houden van de rest van het 
vermogen.
Ook bij een harde uitsluitingsclausule 
kan overigens degene die met harde 
uitsluiting heeft geërfd, wel zelf over 
dit deel in zijn eigen nalatenschap be-
schikken. Wilt u dat de schoonfamilie 
helemaal nooit iets zal krijgen van uw 
nalatenschap dan kunt u beter kiezen 
voor een tweetrapsmaking; maar dat 
is weer een ander verhaal.  

 De gevolgen van uitsluiting   
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Ouders die erven
Het is een groot verdriet als een ou-
der een kind moet wegbrengen. Mis-
schien heeft de wetgever daarom de 
vrijstelling erfbelasting voor ouders 
hoger gemaakt dan de vrijstelling 
die kinderen hebben. Wanneer een 
overleden kind geen testament heeft 
gemaakt waarin anders is bepaald, 
erft een ouder minimaal een kwart 
van de nalatenschap. Twee ouders 
erven dus minimaal samen de helft. 
De andere helft wordt over eventuele 
kinderen verdeeld. Is er maar één 
ander kind dan erft ieder een derde. 
De vrijstelling voor ouders is in 2022 
€51.053. Erven twee ouders dan heb-
ben ze samen deze vrijstelling.

Testamentair bewind
Erfgenamen die niet goed met geld 
kunnen omgaan of minderjarig zijn, 
kun je de erfenis met een testamentair 
bewind laten erven. Niet de ontvan-
ger staat dan onder bewind, maar al-
leen de nalatenschap. Het bewind kan 
pas 5 jaar na het meerderjarig worden 
of 5 jaar na het overlijden aangevoch-
ten worden. Het aanvechten is suc-
cesvol als de erfgenaam kan aantonen 
dat hij/zij met geld kan omgaan, dus 
geen schulden heeft gemaakt. 

De juiste naam
De naam op uw vliegticket moet pre-
cies dezelfde zijn als in uw paspoort. 
Let daar dus bij het boeken goed op. 
Komen gegevens niet overeen, dan 
mag u misschien niet mee met de 
vlucht. Soms moet u dan een nieuw, 
duurder ticket kopen of extra betalen 
om de wijziging door te voeren. Let 
er ook op dat de vertrekdatum en 
vertrektijden op uw ticket kloppen. 
Klopt dit niet? Bel de aanbieder waar 
u het ticket bij heeft geboekt.

Nabestaandenmachtiging
Het is mogelijk om bij de Belas-
tingdienst een nabestaandenmach-
tiging te krijgen. U vraagt hem aan 
bij de dienst nabestaanden van de 
Belastingdienst: 0800 2358354. Zij 
maken voor u een afspraak op het 
Belastingkantoor. Daar bent u in 10 
minuten klaar met de juiste papieren 
bij u, namelijk die waaruit blijkt dat 

u erfgenaam bent of gevolmachtigde/
executeur en uw geldige identiteits-
bewijs. Daarna kunt u namens de 
overledene belastingzaken regelen of 
in oude aangiftes kijken. Dit is vooral 
handig als er weinig gegevens van de 
overledene bekend zijn.

Schulden in de erfenis
Bij vaststelling van de grootte van 
een nalatenschap moeten schulden in 
mindering worden gebracht op bezit-
tingen. Niet alles dat na het overlij-
den bij de afwikkeling is betaald, is 
voor de fi scus ook een schuld van de 
erfl ater en dus een schuld in de nala-
tenschap. De doorbetaalde hypotheek 
of energielasten en bijvoorbeeld de 
lunch voor werkers die de woning 
leegruimen zijn dat niet. Die kosten 
moeten de erfgenamen betalen. Ze 
mogen nog steeds uit de nalatenschap 
betaald, maar verlagen de aangifte 
erfbelasting voor de fi scus niet.

Uit de praktijk
“Met mooi weer lossen alle problemen 
zich vanzelf op” zei een oud-collega 
van ons vroeger altijd als de telefoon 
met mooi weer aanzienlijk minder ging 
dan bij grijs miezerig weer. Nog steeds 
is het in de zomer ook in onze erfcoach-
praktijk vaak wat rustiger. Anderzijds 
zien we dat bij erg lage of hoge tempe-
raturen juist meer mensen overlijden, 
wat voor ons juist meer werk geeft. 
Maar druk of rustig, we doen altijd ons 
best om iedereen die met een vraag 
komt of die geholpen wil worden, zo 
goed mogelijk van dienst te zijn. We 
hebben het wel eens bijgehouden, jaar-
lijks beantwoorden we ongeveer 500 
vragen van willekeurige vragenstellers. 
Veel van hen komen uit Rotterdam of 
omgeving, sommigen komen van veel 
verder weg. De meeste vragen kunnen 
we zo beantwoorden, voor sommige 
vragen hebben we een wat langer 
gesprek nodig en verwijzen we naar 
onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren. 
Soms weten we eigenlijk direct dat we 
voor een goed en degelijk advies eerst 
onderliggende stukken moeten bestude-
ren en dat een adviesgesprek bij ons op 
kantoor verstandiger is. 
Sommige vragenstellers worden 
klanten. Niet altijd meteen. Soms komt 
een vragensteller na jaren opnieuw aan-
kloppen voor advies en ondersteuning. 
Iedereen is altijd welkom. Schikt het 
ons niet om direct antwoord te geven 
dan bellen of mailen wij u terug. Heeft 
u een vraag, stel hem ons of maak een 
afspraak voor een van onze spreekuren. 
Wilt u meer uitgebreid advies, maak 
dan een afspraak bij ons op kantoor.

?

Energietoeslag  Volgens de 
gemeente Rotterdam heeft 50% 
van de mensen die recht hebben 
op de energietoeslag van €800 
deze nog niet aangevraagd. Laat 
geen geld liggen als u er recht op 
heeft. Om hiervoor in aanmerking 
te komen, mag een alleenstaande 
maximaal een netto inkomen per 
maand hebben van €1.615 en een 
(echt)paar €2.185 (steeds zonder 
vakantietoeslag) Aanvragen doet 
u online; via tel. 14-010 of via de 
Huizen van de wijk.

Huis- of A-merk?  De prijzen 
voor A-merken stijgen over het 
algemeen harder in de supermarkt 
dan die van de huismerken. De 
kwaliteit van de huismerken is 
vaak net zo goed als die van de 
A-merken, al horen we wel eens 
dat ze anders zouden smaken. 
Wie laat u kiezen, uw mond of uw 
portemonnee?

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

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

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

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

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizenDe mooiste busreizenDe mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 459www.dejongintra.nl/ebadu026-daagse busreis
Gronings genoegen

vanaf p.p.

€ 399www.dejongintra.nl/ebend066-daagse busreis
Zwarte Woud en de Elzas

vanaf p.p.

€ 449www.dejongintra.nl/ebtrk01 5-daagse busreis
All inclusive Moezel en Rijn

vanaf p.p.

€ 4895-daagse busreis
All inclusive in Zeeuws-Vlaanderem

vanaf p.p.

€ 379 www.dejongintra.nl/ebwil016-daagse busreis
Sauerland

www.dejongintra.nl/eboos01www.dejongintra.nl/eboos01

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



Dat is mijn Tweebosbuurt niet meer. 
De rijstraten zijn er nog wel, meer her-
kenbaars niet. Mijn groen-wit-groene 
hart bloeide en gaf me een sikkeneurig 
humeur. Natuurlijk draag ik de kennis 
van de laatste jaren van slopen en 
nieuw bouwen met me mee. Maar zo 
erg… wat ik aanschouwde… dat had 
ik niet verwacht.

Net als ik zullen veel senioren met 
een geboortejaar rondom de Tweede 
Wereldoorlog (10 mei 1940 – 5 mei 
1945) levendige herinneringen heb-
ben aan de Afrikaanderwijk. Zeker 
zij die er zijn geboren en/of getogen. 
Mijn roots liggen eveneens in deze 
bijzondere wijk van Rotterdam en daar 
praat en schrijf ik met graag over. In 
diverse van mijn 57 boeken en andere 
publicaties heb ik dat met een trots 
gevoel uitgedragen in woord en beeld. 
Onderwerpen genoeg zoals mijn 
school, speeltuin, politiepost, clubhuis 
Sarto (was eerst ’t Verenigingsge-
bouw), de St.-Franciscuskerk, het 
nonnenklooster en de Hogere Burger 
School (hbs) en de markt. Als zo’n 
herinnering opborrelt, ben ik er weer 
terug als de dag van gisteren. Hoewel 
ik ‘mijn’ Afrikaanderwijk reeds lang 
ben ontstegen, keert die vaak terug in 
mijn herinnering. Dan zie ik mezelf 
weer de enorme deur van de kerk 
passeren om een Heilige Mis bij te 
wonen. Of er op mijn beurt wachten 
bij de biechtstoel. Of bij de doopvont 
als door mijn moeder weer eens een 
broertje of zusje was gebaard. Maar 
ook schuifelde ik over de woensdag- 
of zaterdagmarkt, tot 1964 eerst op 
de Maashaven en daarna met ruim 
400 kramen op de Pretorialaan en het 
Afrikaanderplein.

Koolasveld
Als kind was de straat mijn domein 
en ook het koolasveld op een deel van 
het Afrikaanderplein. Menig kapotte 
knie of een andere verwonding door 

voetballen of ‘diefje-met-verlos’ 
eindigde thuis in een verbandje, zalfje 
of pleister. Mijn moeder werd er soms 
horendol van en extra als prikkeldraad 
ook nog eens mijn enige broek had 
beschadigd.

Speeltuin
Rennend door de buurt ging ik van de 
Pantserstraat naar mijn St.-Franciscus-
school in de Christiaan de Wetstraat en 
de gelijknamige kerk of Sarto. Ook de 
in 1948 opgerichte speeltuin van SVA 

(Speeltuin Vereniging Afrikaander-
plein) was vaak mijn doelwit. Voorzit-
ter JanTeune en zijn schoonzoon 
Frans Kriesch uit de Steinwegstraat 
waren mensen waar ik met ontzag 
naar opkeek. Jaren later, toen ik als 
melkbezorger mijn brood verdiende, 
kreeg ik een werkelijke band met hen. 
Teune en Kriesch woonden inmiddels 
in de Den Hertigstraat in de Tarwe-
wijk. Ook kreeg ik met hen te maken 
in mijn functie als secretaris van de 
Contact Commissie Zuid, een koepel 
van buurtverenigingen en clubhuizen. 
Nog weer later als verslaggever van 
de rode middagkrant Het Vrije Volk. 
De twee ertigstraastHUzijn op hoge 
leeftijd overleden en hebben een nog 
steeds gezonde speeltuin als erfenis 
nagelaten. Mijn drie kinderen en hun 
kinderen waren ook trouwe bezoekers 
van de traditionele speeltuin. Recent 

werd mijn eerste achterkleinzoon, Da-
ley Dorus geboren. Als hij wat groter 
is zal ik ongetwijfeld ook met hem 
naar de speeltuin van mijn jeugd gaan. 
Dus het voortzetten van een traditie.

Eerste jeugdliefde
Dat is een voorspelling voor de 
toekomst, nu nog even terug in de tijd. 
Zonder dat ze het wist was Monica, 
uit de Christiaan de Wetstraat, mijn 
eerste jeugdliefde. We waren een jaar 
of twaalf. Ik zag er ouder uit dan mijn 
werkelijke leeftijd en Monica ook. Ze 
woonde tegenover mijn school. Als 
ze op straat speelde probeerde ik haar 
in de buurt te komen, bij dat meisje 
met de prachtige pijpenkrullen. Haar 
benaderen lukte echter niet. Ze had 
altijd wel een stuk of vier buurmeisjes 
om haar heen. Bij mij ontbrak lef om 
het cordon te doorbreken. Dus bleef 
het bij kijken en nog eens kijken. 
Ook als ze in de speeltuin was. Dan 

stond ik bij het hek, want geld voor 
een toegangskaartje had ik niet. Thuis 
stierven we immers van de armoede, 
de muizen lagen bij wijze van spreken 
dood voor de kast.
Ik stopte bij Monica een anoniem 
briefje in de bus dat ik met haar 
verkering wilde en vroeg naar een 
hoek van de speeltuin te komen. Dat 
liep bijna verkeerd af, want daar stond 
haar vader. Voor mij liep het dus goed 
af, maar ik was wel gelijk genezen 
van mijn liefde. Helaas heb ik Monica 

nooit meer gezien.

Huttendorp
Bij mijn persoonlijke halte ‘niet meer 
gezien’ doemen ook de namen op van 
Jan van den Driesch, pater Jansen 
en André Bimmel. Ze waren van de 
buurtvereniging Tweebosstraat, club-
huis Sarto en speeltuin Bloemhof. In 

1967 groeide uit onderlinge samen-
werking het spektakel Recre-Afri, een 
huttendorp door honderden kinderen 
gebouwd op het Afrikaanderplein. 
Pater Jansen was de grote animator en 
superbietser van de vakantie-activiteit. 
Van overal kwamen hoeveelheden 
hout, spijkers, hamers en schroeven 
om het dorp gestalte te geven. Onder 
hen ook toffe leidsters als de buurt-
meiden Alie Has en Wil de Jong. Ze 
waren een belangrijke schakel tussen 
andere vrijwilligers en de kinderen die 
kwamen bouwen. Zij zullen nu waar-
schijnlijk ook (over)grootmoeders en 
(over)grootvaders zijn. Op de laatste 
dag gingen de bouwsels onder gejuich 
plat en via een enorme brandstapel tot 
as verwerkt. De vergelijking met de 55 
jaar later platgeslagen Tweebosbuurt 
dringt zich onwillekeurig op. Over 
twee jaar zullen er zonder twijfel 
nieuwe woningen staan. Prachtig 
natuurlijk, maar van de sfeer van 
weleer komt daarmee niet terug. Dus 
geen bellenpoetser meer, geen visboer, 
geen venter met hoedendozen, geen 
schreeuwerig mannetje op zondag-
morgen met het ‘Laatste Nieuws’ en 
evenmin een bakker of melkboer aan 
de deur. Met het slopen van de Twee-
bosbuurt is voor hen de deur definitief 
gesloten. Ik heb er een blijvende diepe 
wond bij.

Rein Wolters
reinwol@outlook.com

Sloop Tweebosbuurt slaat pijnlijke wond
Schrikken, verschrikkelijk schrikken. Beelden van de oorlog in 
de Oekraïne kwamen op mijn netvlies. Mijn autoritje naar en 
door de Afrikaanderwijk bezorgde me ineens een dof en droef 
gevoel. Overal puin, bergen puin. Hier en daar nog wat auto’s bij 
enkele panden die nog overeind stonden. Het beeld op tv van 
verwoesting door raketten en kogels was onaangenaam. In de 
Afrikaanderwijk was het de sloperskogel die hetzelfde beeld gaf.
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Het laatste stukje van de lange Tweebosstraat in de richting van de Putselaan. Foto’s Rein Wolters

Feest in de Tweebosstraat in 1964 rondom verjaardag van de koningin.

Een stukje van de korte Tweebosstraat richting Riebeekstraat.

Puin is over van jaren aan herinnering. 

Pater Jansen was in 1967 de grote gangmaker achter Recre-Afri.
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Rotterdam vanuit de 
wolken

Nog steeds verkrijgbaar, 
want inmiddels al toe aan 
de derde druk: Rotterdam 
vanuit de wolken. Een schitterend naslagwerk met lucht-
foto’s van het Rotterdam van 1950 tot 1990, gemaakt door de 
beroemde fotograaf Bart Hofmeester, die in 2001 overleed. 
Driehonderd pagina’s met 350 foto’s met toelichting. Een genot 
om door te bladeren, te lezen en bekijken!

Wat zeggie!?

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

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

Rijnmond vanuit de 
wolken

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

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

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

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

   
Het Rotterdams ABC

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

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

De Rotter-
damse Hand 
in Handdoek

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

€ 39,95
€ 17,95

€ 24,95

€ 39,95

  

€ 14,95

€ 7,50 € 8,95 € 8,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Ja, ik bestel:

Dinsdag 28 juni 2022

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

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

€ 14,25

€ 24,25

Prijs per stuk:

De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus 
onderzetters:

Wat zeggie !?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     17,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . €     24,95
Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Rotterdam vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Thee of koffie op z’n Rotterdams (set onderzetters)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,50
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,95
Wandbord Een echte Rotterdammert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95 
Wandbord ‘Rotterdam als paradijs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 8,95
De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus onderzetters  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,25
De Oud-Rotterdammer Koffiemok .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,25
Een reis van Rotterdam naar Batavia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,95



Je zag de pootjes nog lang na bewe-
gen. Midden op het platteland in een 
omgebouwde kippenhok in de buurt 
van een boerderij. Daar stikte het van 
de vliegen. Van die hele grote brom-
mers zaten er tussen. Zo van de mest 
op je boterhammetje. Dat wilde je 
natuurlijk ook niet. En dat gekleurde 
vlieggordijn hielp voor geen meter. 
Doodslaan was ook uit den boze voor 
mij. Nog voel ik de verontwaardiging 
toen dat dappere kleermakertje riep 
dat ie er zeven tegelijk had doodgesla-
gen. Vliegen bedoelde hij natuurlijk, 
maar door een misverstand dachten de 
bewoners dat hij reuzen bedoelde. Ach 
hoe vaak heb ik dat boekje van Walt 
Disney niet gelezen in mijn kindertijd. 
Het ging hem ook nog lukken hoor, 
met die reus. En wat dacht u van het 
Erik of het kleine insecten boek van 
Godfried Boymans. Daar leer je de an-
dere kant van die beestjes wel kennen.

Gif
Maar ook bij ons thuis in de Breit-
nerstraat in Rotterdam zag je regel-
matig zo’n vliegend insect voorbij 
komen. Maar daar werden rigoreuze 
maatregelen tegen genomen. En of het 
nou motjes waren of nachtvlinders of 
toch hele gewone vliegen, alles ging 
er aan met die flitsspuit met DDT 
van mijn vader die hij in elke kamer 
leegspoot. En wij ook bijna. De damp 
van dat gif verstikte je gewoon. Die 
rotlucht bleef nog lang hangen. Was 
afzien hoor. Ik heb er altijd moeite 
mee gehad om die beestjes dood te 
maken. Gij zult niet doden was een 
gebod die je al heel vroeg op school 
werd geleerd. Natuurlijk alleen voor 
de mensen bedoeld maar dat werd er 
toen nog niet bij verteld. Dat er dieren 
geslacht moesten worden, daar stond 
je als stadskind echt niet bij stil. Die 
lekkere palingworst die je op brood 
kreeg bracht je in geen enkel verband 
met de koeien die je tijdens de va-
kantie in de wei zag staan. Die waren 

er alleen voor de melk. Zoals je bij 
gestampte muisjes echt geen associatie 
met knaagdieren kreeg.

Lieveheerbeestjes
Daarbij kwam ook nog het onder-
scheid tussen het ene en andere insect. 
Je haalde het toch niet in je hoofd 
om zo’n schattig kevertje als een 
kapoentje dood te maken? God zou 
je straffen. Onze lieveheerbeestjes 
werden ze toch zeker niet voor niets 
genoemd. Die liet je met veel plezier 
op je blote arm lopen. Aan de zwarte 

stippen op hun bruine schildje kon je 
hun leeftijd zien. Vlinders waren al-
leen maar mooi en daar bleef je van af. 
En zeker niet in je buik wat je ook wel 
eens hoorde. Of met lelijke scherpe 
spelden in een kistje met een deksel 
van glas geprikt. Als waren ze opge-
baard. Daar wilde je niks van weten. 
Rupsen waren alleen maar grappig. 
Van brandharen hadden we nog nooit 
gehoord. Al liepen er ook wel harige 
tussen. Maar die mooie grote groene 
bewaarde je toch liever in een luci-
fersdoosje. Met gaatjes voor de lucht 
geprikt. Samen met een blaadje sla. En 
och arme soms vergat je bij alle drukte 

dat schepseltje en vond je hem dagen 
later totaal verdroogd in dat doosje op 
de vensterbank. Ook regenwormen 
maakten we niet dood al kon je er wel 
je klasgenootjes mee laten schrikken. 
Zo’n lange dikke, die kronkelde zo 
lekker in je hand. Daar kon je wel mee 
gooien. Ze kropen daarna vanzelf wel 
weer in de grond.

Sadistisch
Ja je kende wel die sadistische ver-
halen over een vlieg aan een touwtje 
of het opblazen van een kikker maar 
dergelijke praktijken speelden zich 
schijnbaar alleen op het platteland 
af. Maar die kinderen waren de dood 
van een dier wel gewend. Deden niet 
moeilijk als een parkietje het leven 
liet. Denk dat het stoffelijke restje van 
dat vogeltje wat wij in een sigaren-
kistje stopte en in de aarde begroef, 
daar niet zo gauw zal gebeuren.
Nee, de dood, ook die van een mens, 
werd ver weggestopt in de stad. De 
eerste die ik zag was mijn moeder vlak 
voor haar begrafenis. Had gelijk al 
spijt dat ik in die kist had gekeken. Zo 
wil je je moeder toch niet herinneren. 
Maar het went al is het nooit een pret-
tig gezicht. ‘Ze ligt er zo mooi bij’ is 
aan mij niet besteed.

Wespennest
Ook niet de uitdrukking: hij doet geen 
vlieg kwaad. Al zal ik altijd eerst 
proberen om die gevangen in een glas 
buiten de deur te zetten. Doe ik ook 
met een bij of wesp. Al heb ik met die 
laatste eigenlijk nog een appeltje te 
schillen. Bijna een trauma opgelopen 
door dat insect. Dat was die keer dat ik 
als tuinman schoffelend in de voortuin 
van een arts aan de oude Oudedijk in 
Kralingen een wespennest raakte. De 
beestjes vlogen in een grote zwerm 
woedend op mij af. Kropen in elke 
opening van mijn kleren en staken 
mij waar ze steken konden. In een 
oogwenk had ik mijn kleren uit. Daar 
stond ik in mijn blootje om mij heen 
slaand en krimpend van de pijn. En 
geen kruid tegen gewassen. Het enige 
wat de toegesnelde arts kon doen was 
de shock weg nemen en de huid wat 
koelen. Achteraf bleken het voorna-

melijk jonge exemplaren te zijn met 
wat minder gif in de angel zodat mij 
ernstiger gevolg bespaard is gebleven. 
Maar ga ze nog graag wat uit de weg 
als ik ze tegen kom.

Mug
Bijna alle levende wezens hoe klein 
dan ook hebben mijn respect en ga ik 
uit de weg. Maar voor één soort maak 

ik met plezier een uitzondering. En 
dat is de mug. Sorry maar die gaat er 
aan als ik hem in mijn huis tegen kom. 
Korte metten hoor. En hij is gewaar-
schuwd, we hebben een citroenplant 
in de kamer staan. Maar vliegt ie rond 
dan is ie voor mij. En sloeg ik vroeger 
vol haat menig bloedvlek op het 
behang of het plafond na alweer gesto-
ken te zijn in mijn slaap, tegenwoordig 
geniet ik met een sadistisch genoegen 
van het knetterend geluid als ik dat 
kleine wezentje elektrocuteer met mijn 
gele tennisracket. Ja ik weet het, niets 
menselijks is mij vreemd en ooit zal 
ik wel gestraft worden voor dit zware 
misdrijf. Brand ik in de hel of hang 
ik hulpeloos aan een geel plakkerig 
behang. Het zij zo.

Wim van der Klein
klein2@zonnet.nl

Graag een beetje respect voor het insect
Hulpeloos hing hij met zijn vleugels samen met heel veel soort-
genoten aan dat kleverig papier. Het was een kwelling. Een 
lange doodsstrijd zou nog volgen. Ik vermoed de hongerdood 
al zou van enig gif ook sprake kunnen zijn. Ik heb dat altijd een 
mensonterende kwestie gevonden deze kleverige vliegverdelger. 
Toch hadden wij die ook in ons vakantiehuisje hangen. 
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Lieveheersbeestjes... die hebben nog wel sympathie.

Vliegen! Waar is de vliegenmepper...

Wespen op je bierfles: hoogst irritant!

De spin: voor velen de grootste griezel onder de insecten...

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
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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 Rot-
terdam. 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.)

Hoflaan Wandelconcert met organist 
Eric Koevoets
  Iedereen mag weer op reis en wil op reis. Bij 
het Hofl aan Wandelconcert is de reis één van 
voeten en oren. Het concert op vrijdag 8 juli 
start met organist Eric Koevoets om 20:00 uur 
in de St. Lambertuskerk. In de pauze wandelt 
het publiek door de prachtige Hofl aan naar de 
andere hoek. Daar zet organist Wouter van der 
Wilt het concert voort. Zo dompelt het publiek 
zich in één avond onder in twee heel verschil-
lende sferen qua orgel en kerk, een muzikale 
reis! U hoort muziek van Buxtehude, Bach, 
Franck en van Wouter van der Wilt zelf. Hij 
improviseert een stuk in twee delen met de 
titel Réfl ection. Aanmelden aanbevolen via de 
website www.venster-op-muziek-lambertus.
com/agenda Toegang vrij/ collecte na afl oop.
(richtbedrag € 10,-- p.p.)

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 mun-
ten, 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.

 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)

    Zaterdag 2 juli

Een nieuwe oude metro, een speurtocht en schilderijen tussen de trams
  Op zaterdag 2 juli is het Openbaar Vervoer Museum weer geopend. De onlangs gearriveerde 
tweede museummetro (uit 1981) kan bekeken worden. Schilder Jim Gijbels exposeert zijn Railart-
schilderijen van treinen en trams. Voor de kids is er een nieuwe museumspeurtocht. Het mu-
seum is – eenmalig – een uur langer geopend: van 10.00 tot 17.00 uur. Om de bezoekers zonder 
parkeerproblemen naar de Museumremise Kootsekade te brengen rijdt het Allan-tramstel uit 1949 
als lijn 11 tussen Rotterdam CS en de remise. De buslijnen 501, 502 en 503 brengen de bezoekers 
naar het museum vanaf Kralingse Zoom, Capelsebrug, Alexander, Station Zuid en Zuidplein. Tot 
het einde van de middag brengen de historische trams en bussen je ook weer terug. Vertrektijden: 
www.stichtingromeo.nl/museum Tickets 5 euro, inclusief museumbezoek. (Junior en 65+: 3 euro, 
RotterdamPas: gratis.) Kaartverkoop in het museum.

    Dinsdag 5 juli en zaterdag 9 juli

Een Verhaal Dat Smaakt
  Kom naar de gezellige, lunchvoorstelling Een Verhaal dat Smaakt van Theaterwerkplaats voor 
Ouwe Rotten in Theater Zuidplein. Met prachtige verhalen uit Rotterdam Zuid verteld door Rot-
terdamse senioren. Inclusief driegangenmenu. Tickets 10 euro via www.theaterzuidplein.nl
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen.
Keuring 75+, huisarts: €55 (ABE) of €70 (CDE)
Keuring door oogarts: €90 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,                                       
P. Buckplaats 31-A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr                                      
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

cbr                                      

In 1957 werd Cees Bruijs als 
12-jarige, lid van Feyenoord. 
Hij haalde zijn inschrijvings-
papieren op de Dordtselaan 
bij Feyenoords administrateur 
Phida Wolff thuis.

“Mijn vader liet de inschrijving ook 
ondertekenen door zijn vrienden en 
eerste elftalspelers Nico de Bruin en 
Gerrit Hol. Dat gaf aanzien. Nico was 
een ‘stapvriend’ van mijn vader en 
Gerrit was een overbuurman van ons. 
Wij woonden in de Moerkerkestraat en 
waren via onze tuintjes buren van Ger-
rit die op de Mijnsherenlaan woonde”.
Cees heeft tot zijn 17de in alle selec-
tieteams gespeeld maar kwam bij A1 
in de problemen. “Want ik ging als 
leerling verkoper werken bij de Gebr. 
Coster. Op zaterdag spelen ging niet 
meer en mijn vader regelde dat ik, een 
jaar te jong, bij de senioren kon gaan 
spelen. In het zesde, maar dat duurde 
niet lang. Ben Peeters, de latere trainer 
van het eerste, haalde mij na twee pot-
jes naar de selectie van de amateurs, 
het derde en dat speelde natuurlijk op 
zondag”.
Het was kort na de scheiding van de 
profs en de amateurs bij Feyenoord. 
Het eerste en het B-elftal waren de 
profs en het derde was, wat men nu 
het eerste amateurelftal noemt.

De 4 Bruijsen
“Daar heb ik veertien jaar met veel 
genoegen in gespeeld. We werden in 

Zeist zelfs een keer Nederlands kam-
pioen van de reserveteams”.
Cees was de oudste van vier ‘Bruij-
sen’. Na hem kwam Phlip, dat was 
niet zo’n voetballer. Dan kwam Jan, 
een jongen met zeer veel talent, die bij 
Feyenoord een jeugdcontract kreeg. 
Jan had pech met een paar zware 
blessures waardoor zijn contract niet 
werd verlengd. Na Feyenoord speelde 
hij bij DRL, Barendrecht en CVV 
oogstrelend voetbal.
De laatste Bruijs is een ‘zij’, Joke, 
binnen dit kwartet al snel Jopie 
genoemd. Geen voetbalster maar wel 
een ster als zangeres.

Na zijn actieve spelersperiode, ging 
Cees aan de slag als trainer waar 
hij begon bij SVDP op Duivestein. 
Daarna volgde Leonidas en VOC.
VOC was en is een club met een 
status aparte. Het is geen vok maar 
V.O.C. De club had geen kantine maar 
een ‘House of lords’ en netjes ABN 
spreken werd wel gewaardeerd. Cees 
Bruijs werd in zijn Leonidas periode 
gevraagd door Tiel van Eck om trainer 
van VOC te worden. Van Eck was een 

icoon bij de club en zijn vrouw Miep 
was hét gezicht op het kantoor van de 
KNVB afdeling Rotterdam in de Witte 
de Withstraat. “Moet ik dan niet eerst 
met mes en vork leren eten?”, vroeg 
ik gekscherend aan meneer Van Eck. 
“Dat leren wij je wel” zei hij. Ik werd 
er trainer en lid. Ik ben nu al jaren lid 
van Feyenoord én VOC.

Kees met een K
Toen ze zelf nog speelden ging Cees 
z’n vader, Kees met een K, zoveel 
mogelijk naar zijn bij Feyenoord voet-
ballende zonen kijken en had de fi jne 
gewoonte om zich nooit met het spel 
of de leiding te bemoeien. “Mijn vader 
was er aan gewend om zijn eigen 
boontjes te doppen en dat verwachtte 
hij van ons ook.”

Kees Bruijs had zelf op bescheiden 
schaal een balletje getrapt bij Bloem-
hof en zocht zijn vertier meer in het 
uitgaansleven. Met kroegvrienden 
als Ben de Ruijter, Nico de Bruijn en 
Bep Hoek, was hij vaste gast in ‘The 
Boomerang’ en als het wat later mocht 
worden, kwam een afzakkertje in de 

‘Seven Club’ of de ‘Pul’ in beeld.

De ‘oude Kees’, hoewel deze term 
niet terecht is, stond in die tijd ‘zijn 
mannetje’ en had die reputatie opge-
daan in zijn zeer roerige oorlogsjaren. 
De term is niet terecht omdat hij 
slechts 48 jaar is geworden. De verha-
len uit de oorlogsjaren ging hij steeds 
meer tegen zijn oudste zoon Cees 
vertellen. Die zei: “Pa je moet daar 
een boek over schrijven”. Dat was hij 
ook wel van plan maar daar stak ‘zijn 
laatste vijand’ een stokje voor. Hij 
heeft zoveel moet knokken voor zijn 
leven en voor hij dat op papier heeft 
kunnen zetten, was het te laat. Geluk-
kig had Cees de spannende verhalen 
goed in zijn hoofd en op aandringen 
van zijn zus Joke, schreef hij het door 
hem geromantiseerde boek.

Haagseveer
Kees Bruijs sr. zag in mei 1940 de 
eerste Duitsers vanaf de Waalhaven 
met tramlijn 2 over de Putselaan aan-
komen en die werden door Hollandse 
militairen vanuit de HBS op het 
Afrikaanderplein met een mitrailleur 

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

In 1970 zag hij zijn tweede liefde, 
Feyenoord, nog de Europacup 1 
winnen. Hij lag doodziek thuis op 
bed aan de Poelenburg naar de door 
Radio Modern beschikbaar gestelde 
kleuren tv te kijken en zag Feyenoord 
de wedstrijd tegen Celtic winnen. Drie 
dagen later verloor Kees zijn strijd. 
Zijn laatste vijand, de K, had hem te 
pakken genomen.

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com  

 De laatste vijand nam hem te pakken   
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Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

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

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

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

- Uitvaart compleet € 4150,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3250,-010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl

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

De OudDe Oud
Nog even en dan is het zover: 
de 103e Nijmeegse Vier-
daagse! Van 16 tot en met 19 
juli . Al jaren een groot feest, 
zo niet het grootste feest: de 
Internationale Vierdaagse Af-
standsmarsen van Nijmegen. 
De Rotterdamse politie heeft 
al jaren een warme band met 
het festijn.

In 1923 liep de eerste vrouwelijke 
deelneemsters mee. In 1930 waren dat 
er al 60. Een van deze topwandelaar-
sters was mevrouw van der Kleij uit 
Rotterdam. Ze was niet meer piepjong 
en laten we zeggen ‘stevig van pos-
tuur’. Van ophouden of uitvallen wilde 
ze niet weten n in 1934 was ze zelfs de 
eerste vrouwelijk Gouden Kruisdrager. 
Het verhaal ging dat haar grootmoeder 
op het slagveld van Waterloo was 
geboren.
Wanneer de eerste deelname van de 
Rotterdamse politie aan de Vierdaagse 
was is mij onduidelijk, maar tastbare 
bewijzen van deelname heb ik door 
enkele oude foto’s van het Rotter-
damse Vierdaagse detachement. Een 
hiervan is onder leiding van inspecteur 
Leendert Fonkert. Op deze foto uit 

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

foto stamt uit 1939. Het Rotterdamse 
detachement staat opgesteld voor 
het toenmalige politiebureau aan de 
Nassaukade op Rotterdam Zuid. Klaar 
om ingescheept te worden en naar 
Nijmegen te varen. Dit waren nog 
eens tijden!

Herstart
Ik denk dat juist deze foto’s mij 
motiveerden om een herstart te maken 
van het toen inmiddels opgeheven 
Rotterdamse vierdaagse detache-
ment. Zelf had ik er al een aantal 
vierdaagses opzitten, onder andere 
met het Korps Mariniers en het leek 
mij wel wat om weer aan de start te 
verschijnen met een fris en fruitig én 
goed getrainde ploeg politiemannen 
en vrouwen. In het sportblad van Her-
mandad, ergens in de 70-er jaren van 
de vorige eeuw, had ik een motiverend 
artikel geschreven en samen met 
collega Aad een uitgewerkt plan bij 
de Korpsleiding neergelegd. Om het 
bij het lopen te houden:de korpslei-
ding liep niet warm. Sterker nog, Aad 
moest ophouden met z’n gezeur, wilde 
hij nog een succesvolle carrière bij de 
politie hebben.

Nieuwe poging
Enkele jaren later heb ik opnieuw een 
poging ondernomen. Ditmaal met 
collega Petra. Petra kwam met het 
prima idee Jan Blaauw, u wel bekend, 
warm te maken voor deelname en 
dat gaf de doorslag. Jan zag het 
helemaal zitten en verleende vele 
faciliteiten, zoals trainen in dienst-
tijd en aangepaste dienstkleding. Wij 
waren de eersten met de later officieel 
ingevoerde politie cap en mouwem-
blemen. Ook werd er geld vrijgemaakt 
voor slaapaccommodatie. Alles was 
mogelijk. Natuurlijk wilde hij het zelf 
ook proefondervindelijk meemaken 
wat de Nijmeegse Vierdaagse inhield 
en schreef zich ook in.

Radio Rijnmond
Jan Blaauw heb ik ervaren als een 
goede loper en met een geweldig 
humeur. Hij genoot iedere dag. 
Onderweg zorgde hij dagelijks ook 
nog, op verzoek, voor een verslag 
voor Radio Rijnmond. Daarvoor had 
hij een cassetterecorder meegekre-
gen en moest dit in een telefooncel 
langs de weg doorsturen naar Radio 
Rijnmond. Ja, zo ging dat toen nog. 
Alleen werd hij langs het parcours nog 

wel eens aangezien en gesproken voor 
de Amsterdamse hoofdcommissaris 
Nordholt, wat hij niet leuk vond.

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

Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

Rotterdamse politie dol op Vierdaagse
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Commissaris Jan Blaauw tijdens de intocht van de Vierdaagse in 1977
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UW VERTROUWDE 
JUWELIER

CONTANT GELD
OF INRUILEN

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

kunst & curiosa en militaria
Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-
16 uur bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

030-6063944 / www.mpo.nl010 418 23 33  |  www.hess.nl

   LAMMERS & van OOSSANEN
      --------------------WOONDECOR------------------

Uw senioren speciaalzaak
SLINGE 145, ROTTERDAM, 

Tel. 010 - 2930165, E-mail: l-v-o@planet.nl
Openingstijden: di t/m za. 09.30 - 17.00 uur
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RIJNMOND 
HELPT
Hulp nodig?

Bekijk de advertentie 
in de krant

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

het papier toevertrouwen.

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

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

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

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

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

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

U kunt de stroopsoldaatjes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nou ja, op mijn schoolexamen na dan. 
Met de hakken over de sloot, meer 
was het niet. Ik kan u de cijfers nog 
laten zien of nee, toch maar beter van 
niet. Je kunt jezelf ook teveel omlaag 
halen. Alleen voor rekenen, taal en 
lichamelijke oefening had ik een 
ruime voldoende; de rest vergeten we 
maar gauw. Ik dacht dat ik er na mijn 
schooltijd voorgoed vanaf was. Maar 
dat was een misrekening, ook voor dat 
roze papiertje was een examen nodig. 
Zowel schriftelijk als praktijk. En ik 
wilde het rijbewijs heel graag halen. 
Dus mijn verdriet was groot, toen het 
de eerste keer niet lukte. Was dubbele 
pech die keer. Niet alleen had mijn 
rijschoolhouder net voor het examen 
mijn vertrouwde Opel Record met 
stuurversnelling ingeruild voor een 
Kadett met een pook, wat behoorlijk 
wennen was en een handicap voor dat 
examen, maar stond er ook nog eens 
een ongeduldige automobilist achter 
mij te toeteren, terwijl het licht van 
rood naar groen sprong. Dus gaf ik 
fl ink gas en greep de examinator in.
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Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of 
die zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire 
spulletjes nog waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek 
eens onze open inloopdag, elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe 
op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd 
geopend. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 
030-6063944.

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

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.   

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

    Vrijdag 9 juli

Op reis met het Hoflaan Wandelconcert
  Oren open en wandelschoenen aan. Dan nemen organisten Eric Koevoets en Wouter van der Wilt u 
mee op een muzikale reis in de Hofl aan. Start in St.-Lambertuskerk, Oostzeedijk -Beneden 1-33 om 
20.00 uur. Toegang vrij/collecte na afl oop.(richtbedrag € 10,-- p.p.)

    Elke woensdag

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

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in 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.   
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Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

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

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril
ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult
ontvangt u een vrijblijvend advies over uw brilsterkte en
uw ooggezondheid.
Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939
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In 1957 werd Cees Bruijs als 
12-jarige, lid van Feyenoord. 
Hij haalde zijn inschrijvings-
papieren op de Dordtselaan 
bij Feyenoords administrateur 
Phida Wolff thuis.

“Mijn vader liet de inschrijving ook 
ondertekenen door zijn vrienden en 
eerste elftalspelers Nico de Bruin en 
Gerrit Hol. Dat gaf aanzien. Nico was 
een ‘stapvriend’ van mijn vader en 
Gerrit was een overbuurman van ons. 
Wij woonden in de Moerkerkestraat en 
waren via onze tuintjes buren van Ger-
rit die op de Mijnsherenlaan woonde”.
Cees heeft tot zijn 17de in alle selec-
tieteams gespeeld maar kwam bij A1 
in de problemen. “Want ik ging als 
leerling verkoper werken bij de Gebr. 
Coster. Op zaterdag spelen ging niet 
meer en mijn vader regelde dat ik, een 
jaar te jong, bij de senioren kon gaan 
spelen. In het zesde, maar dat duurde 
niet lang. Ben Peeters, de latere trainer 
van het eerste, haalde mij na twee pot-
jes naar de selectie van de amateurs, 
het derde en dat speelde natuurlijk op 
zondag”.
Het was kort na de scheiding van de 
profs en de amateurs bij Feyenoord. 
Het eerste en het B-elftal waren de 
profs en het derde was, wat men nu 
het eerste amateurelftal noemt.

De 4 Bruijsen
“Daar heb ik veertien jaar met veel 
genoegen in gespeeld. We werden in 

Zeist zelfs een keer Nederlands kam-
pioen van de reserveteams”.
Cees was de oudste van vier ‘Bruij-
sen’. Na hem kwam Phlip, dat was 
niet zo’n voetballer. Dan kwam Jan, 
een jongen met zeer veel talent, die bij 
Feyenoord een jeugdcontract kreeg. 
Jan had pech met een paar zware 
blessures waardoor zijn contract niet 
werd verlengd. Na Feyenoord speelde 
hij bij DRL, Barendrecht en CVV 
oogstrelend voetbal.
De laatste Bruijs is een ‘zij’, Joke, 
binnen dit kwartet al snel Jopie 
genoemd. Geen voetbalster maar wel 
een ster als zangeres.

Na zijn actieve spelersperiode, ging 
Cees aan de slag als trainer waar 
hij begon bij SVDP op Duivestein. 
Daarna volgde Leonidas en VOC.
VOC was en is een club met een 
status aparte. Het is geen vok maar 
V.O.C. De club had geen kantine maar 
een ‘House of lords’ en netjes ABN 
spreken werd wel gewaardeerd. Cees 
Bruijs werd in zijn Leonidas periode 
gevraagd door Tiel van Eck om trainer 
van VOC te worden. Van Eck was een 

icoon bij de club en zijn vrouw Miep 
was hét gezicht op het kantoor van de 
KNVB afdeling Rotterdam in de Witte 
de Withstraat. “Moet ik dan niet eerst 
met mes en vork leren eten?”, vroeg 
ik gekscherend aan meneer Van Eck. 
“Dat leren wij je wel” zei hij. Ik werd 
er trainer en lid. Ik ben nu al jaren lid 
van Feyenoord én VOC.

Kees met een K
Toen ze zelf nog speelden ging Cees 
z’n vader, Kees met een K, zoveel 
mogelijk naar zijn bij Feyenoord voet-
ballende zonen kijken en had de fi jne 
gewoonte om zich nooit met het spel 
of de leiding te bemoeien. “Mijn vader 
was er aan gewend om zijn eigen 
boontjes te doppen en dat verwachtte 
hij van ons ook.”

Kees Bruijs had zelf op bescheiden 
schaal een balletje getrapt bij Bloem-
hof en zocht zijn vertier meer in het 
uitgaansleven. Met kroegvrienden 
als Ben de Ruijter, Nico de Bruijn en 
Bep Hoek, was hij vaste gast in ‘The 
Boomerang’ en als het wat later mocht 
worden, kwam een afzakkertje in de 

‘Seven Club’ of de ‘Pul’ in beeld.

De ‘oude Kees’, hoewel deze term 
niet terecht is, stond in die tijd ‘zijn 
mannetje’ en had die reputatie opge-
daan in zijn zeer roerige oorlogsjaren. 
De term is niet terecht omdat hij 
slechts 48 jaar is geworden. De verha-
len uit de oorlogsjaren ging hij steeds 
meer tegen zijn oudste zoon Cees 
vertellen. Die zei: “Pa je moet daar 
een boek over schrijven”. Dat was hij 
ook wel van plan maar daar stak ‘zijn 
laatste vijand’ een stokje voor. Hij 
heeft zoveel moet knokken voor zijn 
leven en voor hij dat op papier heeft 
kunnen zetten, was het te laat. Geluk-
kig had Cees de spannende verhalen 
goed in zijn hoofd en op aandringen 
van zijn zus Joke, schreef hij het door 
hem geromantiseerde boek.

Haagseveer
Kees Bruijs sr. zag in mei 1940 de 
eerste Duitsers vanaf de Waalhaven 
met tramlijn 2 over de Putselaan aan-
komen en die werden door Hollandse 
militairen vanuit de HBS op het 
Afrikaanderplein met een mitrailleur 

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

In 1970 zag hij zijn tweede liefde, 
Feyenoord, nog de Europacup 1 
winnen. Hij lag doodziek thuis op 
bed aan de Poelenburg naar de door 
Radio Modern beschikbaar gestelde 
kleuren tv te kijken en zag Feyenoord 
de wedstrijd tegen Celtic winnen. Drie 
dagen later verloor Kees zijn strijd. 
Zijn laatste vijand, de K, had hem te 
pakken genomen.

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com  

 De laatste vijand nam hem te pakken   
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Nog even en dan is het zover: 
de 103e Nijmeegse Vier-
daagse! Van 16 tot en met 19 
juli . Al jaren een groot feest, 
zo niet het grootste feest: de 
Internationale Vierdaagse Af-
standsmarsen van Nijmegen. 
De Rotterdamse politie heeft 
al jaren een warme band met 
het festijn.

In 1923 liep de eerste vrouwelijke 
deelneemsters mee. In 1930 waren dat 
er al 60. Een van deze topwandelaar-
sters was mevrouw van der Kleij uit 
Rotterdam. Ze was niet meer piepjong 
en laten we zeggen ‘stevig van pos-
tuur’. Van ophouden of uitvallen wilde 
ze niet weten n in 1934 was ze zelfs de 
eerste vrouwelijk Gouden Kruisdrager. 
Het verhaal ging dat haar grootmoeder 
op het slagveld van Waterloo was 
geboren.
Wanneer de eerste deelname van de 
Rotterdamse politie aan de Vierdaagse 
was is mij onduidelijk, maar tastbare 
bewijzen van deelname heb ik door 
enkele oude foto’s van het Rotter-
damse Vierdaagse detachement. Een 
hiervan is onder leiding van inspecteur 
Leendert Fonkert. Op deze foto uit 

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

foto stamt uit 1939. Het Rotterdamse 
detachement staat opgesteld voor 
het toenmalige politiebureau aan de 
Nassaukade op Rotterdam Zuid. Klaar 
om ingescheept te worden en naar 
Nijmegen te varen. Dit waren nog 
eens tijden!

Herstart
Ik denk dat juist deze foto’s mij 
motiveerden om een herstart te maken 
van het toen inmiddels opgeheven 
Rotterdamse vierdaagse detache-
ment. Zelf had ik er al een aantal 
vierdaagses opzitten, onder andere 
met het Korps Mariniers en het leek 
mij wel wat om weer aan de start te 
verschijnen met een fris en fruitig én 
goed getrainde ploeg politiemannen 
en vrouwen. In het sportblad van Her-
mandad, ergens in de 70-er jaren van 
de vorige eeuw, had ik een motiverend 
artikel geschreven en samen met 
collega Aad een uitgewerkt plan bij 
de Korpsleiding neergelegd. Om het 
bij het lopen te houden:de korpslei-
ding liep niet warm. Sterker nog, Aad 
moest ophouden met z’n gezeur, wilde 
hij nog een succesvolle carrière bij de 
politie hebben.

Nieuwe poging
Enkele jaren later heb ik opnieuw een 
poging ondernomen. Ditmaal met 
collega Petra. Petra kwam met het 
prima idee Jan Blaauw, u wel bekend, 
warm te maken voor deelname en 
dat gaf de doorslag. Jan zag het 
helemaal zitten en verleende vele 
faciliteiten, zoals trainen in dienst-
tijd en aangepaste dienstkleding. Wij 
waren de eersten met de later officieel 
ingevoerde politie cap en mouwem-
blemen. Ook werd er geld vrijgemaakt 
voor slaapaccommodatie. Alles was 
mogelijk. Natuurlijk wilde hij het zelf 
ook proefondervindelijk meemaken 
wat de Nijmeegse Vierdaagse inhield 
en schreef zich ook in.

Radio Rijnmond
Jan Blaauw heb ik ervaren als een 
goede loper en met een geweldig 
humeur. Hij genoot iedere dag. 
Onderweg zorgde hij dagelijks ook 
nog, op verzoek, voor een verslag 
voor Radio Rijnmond. Daarvoor had 
hij een cassetterecorder meegekre-
gen en moest dit in een telefooncel 
langs de weg doorsturen naar Radio 
Rijnmond. Ja, zo ging dat toen nog. 
Alleen werd hij langs het parcours nog 

wel eens aangezien en gesproken voor 
de Amsterdamse hoofdcommissaris 
Nordholt, wat hij niet leuk vond.

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

Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

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

Bekijk de advertentie 
in de krant

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

het papier toevertrouwen.

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

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

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

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

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

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

U kunt de stroopsoldaatjes 

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

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

Covid-19, wereldwijd als het coronavirus aangeduid, pleegt een 
aanslag op ons leven, waarbij zelfs de zwaarste terroristische 
acties verbleken. Denk nu niet meteen dat ook De Oud-Rotter-
dammer nog eens een duit in het zakje gaat doen, want u wordt 
al 24 uur per dag overspoeld met berichtgeving over deze crisis 
en dat laat uw krant met alle liefde aan al die andere media 
over. Maar toch willen wij, voor één keer, een uitzondering 
maken en op de voorpagina aandacht vragen voor een actueel 
thema. Want het virus pleegt ook een aanslag op ons en daar 
willen, nee móeten, we ons tegen wapenen. Daarom hebben 
wij een leger geformeerd waarmee we zullen strijden om deze 
aanslag te overleven....;
het stroopsoldaatjesleger!
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Ik droomde van de week 
over een proefwerk dat ik 
aan het maken was. En zoals 
dat meestal met mijn proef-
werken ging, ik bakte er 
weer weinig van. Begreep de 
vragen gewoon niet. Afkijken 
bij de buurjongen lukte ook 
al niet. Die zat half over zijn 
schrift gebogen zijn drukke 
schrijfwerk te beschermen 
alsof zijn leven er vanaf hing, 
de uitslover. Je moet trou-
wens wel uitkijken bij wie je 
dat doet. Grote kans dat je 
dezelfde fouten opschrijft en 
dan zijn de rapen zeker gaar. 
Ik ben halverwege die repeti-
tie gestopt. Nou ja niet vrijwil-
lig, de wekker liep gewoon af. 
Gered door de bel, zeg maar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nou ja, op mijn schoolexamen na dan. 
Met de hakken over de sloot, meer 
was het niet. Ik kan u de cijfers nog 
laten zien of nee, toch maar beter van 
niet. Je kunt jezelf ook teveel omlaag 
halen. Alleen voor rekenen, taal en 
lichamelijke oefening had ik een 
ruime voldoende; de rest vergeten we 
maar gauw. Ik dacht dat ik er na mijn 
schooltijd voorgoed vanaf was. Maar 
dat was een misrekening, ook voor dat 
roze papiertje was een examen nodig. 
Zowel schriftelijk als praktijk. En ik 
wilde het rijbewijs heel graag halen. 
Dus mijn verdriet was groot, toen het 
de eerste keer niet lukte. Was dubbele 
pech die keer. Niet alleen had mijn 
rijschoolhouder net voor het examen 
mijn vertrouwde Opel Record met 
stuurversnelling ingeruild voor een 
Kadett met een pook, wat behoorlijk 
wennen was en een handicap voor dat 
examen, maar stond er ook nog eens 
een ongeduldige automobilist achter 
mij te toeteren, terwijl het licht van 
rood naar groen sprong. Dus gaf ik 
fl ink gas en greep de examinator in.
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- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,        
  uitvaartkist, 50 kaarten (incl postzegels), 

- Budget 
   uitvaart € 1495,-

Uitvaart compleet  € 4150,-

- Basis 
   uitvaart

v.a € 3250,-

010 418 23 33  |  www.hess.nl

CU

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

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

www.conceptuitvaart.nl

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72
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De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week
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CU

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72

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

Uitvaart al vanaf: € 1.499,00

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

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

Kijk op: Kijk op: 
www.deoudrotterdammer.nlwww.deoudrotterdammer.nl

Kijk op: Kijk op: 
www.deoudrotterdammer.nlwww.deoudrotterdammer.nl
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Deze week verrassen wij u met onze woordzoeker. 
Streep de letters weg en maak met de overgebleven letters een zin.
Succes!!

BED 
BEUKEN
BOXSPRING
CAPITON
CBW
COMMODE
DEKEN
DIVAN
DRESSOIR
DRUKTE
EETTAFEL

EIKEN
ERKENDE
FAMILIE
FAUTEUIL
GRENEN
HOEKBANK
KADO 
KARAT 
KAST 
KOFFIE 
KORTING 

KRUK 
KUSSEN 
LEDER
 LEDEREN 
LEDIKANT 
LEENBANK
 LOUNGESET 
MDF 
METEN 
MIMI 
MODERN 

OTTOMANE
SHOWROOM 
SLAPEN 
SOFA
STIPO 
STOELEN 
STOFFEERDER 
STOFFEN 
VELDA 
VILT 
VITRINE 

VOORDELIG 
VULLEN 
WONEN 

ZITBANK 

Los de puzzel op en maak kans 
op deze prachtige wandklok (Ø 54 cm)
Stuur uw antwoord per e-mail naar verkoop@voorbrood.nl of per post 
naar het onderstaande adres. Succes!
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In de oorlog was vakantie niet meer 
mogelijk, maar na vijf jaar oorlog 
wilden mijn ouders daar weer naartoe. 
Ook omdat we met de familie Van 
Zuuk daar vriendschap hadden ge-
sloten. Maar hoe konden we in 1945 
zo kort na de oorlog daar komen? 
Helemaal op onze gammele fietsen 
was wat te ver, vooral voor mij als 
negenjarig jongetje. Mij vader had 
vernomen dat je vanuit Rotterdam met 
een boot naar Utrecht kon aangezien 
er nog geen treinen reden omdat het 
spoorwegnet eerst hersteld moest 
worden. Dus eerst op de fiets naar de 
Oosterkade bij het vernielde Maas-
station. Daar vertrok een “salonboot” 
naar Utrecht en konden ook de fietsen 
mee. Die “salonboot” bleek een open 
vrachtboot met banken daarop. Para-
plu dus meenemen.

De heenreis
 Wij dus ’s Morgens vroeg op de 
boot en na een paar uur kwamen 
we in Utrecht aan. Daar probeerden 
we te liften met de fietsen erbij. Dat 
lukte zowaar en konden we met een 
vrachtauto van een wasserij mee naar 

Apeldoorn. Die auto was voorzien 
van een houtkachel en reed dus op 
houtgas. Onderweg werd nogal eens 
gestopt om de kachel weer op te 
stoken. Op de provinciale weg tussen 
Utrecht en Apeldoorn zagen we overal 
wrakken van auto’s en pantserwagens 
van de Duitse Wehrmacht die nog niet 
opgeruimd waren. 
Uiteindelijk bereikten we Apeldoorn 
en met een fooi namen we afscheid 
van de vriendelijke chauffeur. Van 
Apeldoorn konden we wel verder 
fietsen en zo kwamen we in Emst voor 
drie weken heerlijke vakantie op de 
boerderij waar weer van alles te eten 
was, maar we moesten natuurlijk wel 
onze bonkaarten meenemen. Maar 
we moesten natuurlijk ook weer terug 
naar Rotterdam. Eerst maar weer fiet-
sen naar Apeldoorn en dan meer weer 
verder zien. Het lukte zowaar weer 
een lift te krijgen naar Utrecht. Deze 
keer konden we met de fietsen mee 
met een Engelse legertruck. Dat was 
een trick met oplegger. We moesten 
wel op de grond blijven liggen want 
we mochten niet gezien worden omdat 
in de legerauto geen particulieren 

vervoerd mochten worden. Geluk-
kig waren we net op tijd weer met de 
boot naar Rotterdam te gaan. Je kan 
je het nu niet meer voorstellen dat een 
reis naar Emst een hele dag duurde. 
Nu rijd je het binnen twee uur met de 
auto.

Met de trein
Maar ook in 1946 was het nog niet al-
les al was het een stuk beter aangezien 
er nu weer treinen reden. De fietsen 
werden vast naar het station gebracht 
om een dag later in Epe te worden 
opgehaald. Deze keer gingen we eerst 
met lijn 4 die voor de deur stopte 
naar het Maasstation om vandaar naar 
Utrecht te gaan. Er waren op het per-
ron reizigers dat die niet allemaal in 
de coupérijtuigen meekonden. Na enig 
overleg tussen het NS-personeel ging 
de stoomlocomotief van de trein om 
op het goederenterrein drie goederen-
wagens op te halen. Die werden voor-
aan aan de trein gekoppeld en daarin 
mochten we plaatsnemen en op onze 
koffers zitten. De schuifdeur moest 
op de “koehaak” zodat die op een 
kier openbleef voor voldoende lucht. 

Dat deed ons denken aan de trans-
porten van de joden naar Auswitz. 
In Utrecht overstappen op de trein 
naar Apeldoorn. Daarin konden we 
gelukkig normaal zitten. In Apeldoorn 
moesten we weer overstappen op het 
boemeltje dat over de inmiddels allang 
gesloten enkelsporige lijn naar Zwolle 
ging. Dat lijntje had een uurdienst die 
werd gereden met van Denemarken 
gehuurde tweeassers met open balkon-
netjes. Vanuit Apeldoorn kreeg je dan 
eerst station ‘t Loo waar de trein de 
verkeersweg overstak zonder overweg. 
De stoker van de locomotief liep dan 
met een rode vlag voor de trein uit om 

het verkeer tegen te houden. Na ’t Loo 
kreeg je dan de stations Vaassen, Emst 
dat gesloten was en dan Epe, Heerde, 
Hattem, Wapenveld en dan het eind-
punt Zwolle. Wij stapten in Epe uit 
en daar stonden onze fietsen al op het 
perron en konden we terugfietsen naar 
Emst voor weer een heerlijke vakantie 
op de boerderij. Ook in dit jaar hadden 
we weer de bonkaarten bij ons. De 
terug rijs verliep zonder problemen en 
ook niet meer in een goederenwagen.

Ab Biedermann
Carel Vosmaerstraat 42
2274 XX Voorburg

Op vakantie in 1945 en 1946
Ik woonde vanaf 1939 tot en met maart 1947 in de eerste Middellandstraat 41 hoek Henegouwerl-
laan boven het bijkantoor van de toenmalige Amsterdamse bank. Gelukkig zijn we daar de oorlogs-
jaren goed doorgekomen. Voor de oorlog gingen we in de zomer elk jaar met vakantie naar een 
boerderij aan de Oranjeweg E 125 in Emst, dat lag tussen Vaassen en Epe op de Veluwe. 

Maasstation

De gebroeders Wright (VS) waren 
de eersten die met een zelfgemaakt 
vliegtuigje de lucht in gingen. Dat was 
11 december 1903. De luchtvaart heeft 
sindsdien enorme sprongen voor-
waarts gemaakt. Wat moet ‘vliegen’ 
de eerste twee decennia van de vorige 
eeuw een enorm avontuur zijn geweest 
voor duizenden vliegenthousiastelin-
gen. Nooit geweten, maar de RAC 
(Rotterdamse Aeroclub), in juli 1926 
opgericht, was de eerste vliegclub 
voor particulieren in ons land. Dat 
heeft álles te maken met vliegveld 
Waalhaven dat in 1919 voor 863.000 
gulden werd ontwikkeld. In 1921 werd 
er vanaf Waalhaven al zes keer per 
week naar Londen gevlogen. In 1922 
werd er op het grote terrein van 84 
hectare een fraai hotel-café-restaurant 
geopend. Daarmee was Waalhaven het 
best ingerichte vliegveld van gans Eu-
ropa. Onze stad was lang voor Schip-
hol de nationale trots op luchtvaart-
gebied. Hoe ik aan die kennis kom? 
Ik las een artikel van F. Zandvliet in 
het Rotterdams Jaarboekje 1984. Van 
Koos Stadhouders vernam ik dat zijn 
tante Koosje in de jaren dertig een 

belangrijke rol vervulde op Waalha-
ven. Zij was er een gerenommeerde 
gastvrouw. Koosje (1908-1989) ging 
ook geregeld de lucht in. De niet 
onknappe Koosje was tot aan februari 

1940 eerst op Waalhaven en later op 
Ypenburg dagelijks te vinden. Getuige 
de vele foto’s was zij alom geliefd. 
Er bestaat een briefkaart aan haar met 
als adressering: Koosje van Waalha-

ven, Rotterdam. Dat zegt genoeg. Na 
mei 1940 was ‘Waalhaven’ voorgoed 
geschiedenis. Koosje vond een job in 
Enschede als tandartsassistente. Zij 
deed daar ook verzetswerk. Na de 

oorlog werd ze een gevierd stewardess 
bij de Holland Amerika Lijn. Op de 
foto zien wij haar (in het wit) stralen 
op een feestje van de vliegclub. Voor 
info: www.Stadhouders.biz

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

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

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

Koosje
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BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

 

 
Een goed verzorgde uitvaart  

voor ieder budget. 
 

Er zijn al mogelijkheden vanaf € 1750,00  
 

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

Tel.:  010-4194010 

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

WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN IN DE REGIO

Wij zijn er voor iedereen die waarde hecht 
aan een persoonlijke, kwalitatieve uitvaart. 
Ongeacht afkomst, overtuiging, religie of levensbeschouwing. 
Wij passen elke uitvaart aan naar uw wensen, tradities en rituelen. 

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

cvu.nl/welkom 
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN VANAF 

698,-

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

1198,-

 

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

VANAF 

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

De zaak van
vertrouwen

www.bibliotheek.rotterdam.nl

Reisapp installeren, e-book lenen of een andere digitale vraag? 
Kom naar Bibliotheek Rotterdam! Bij de VakantieVraagbaak 
van 27 juni tot en met 8 juli krijg je hulp en advies.

VakantieVraagbaak 
voor al je digitale (reis)vragen

Informatiepunt Digitale Overheid
Bij het Informatiepunt Digitale Overheid kun je het 
hele jaar terecht met al je vragen over de digitale over-
heid, zoals hulp bij het aanmaken van een DigiD, verlengen van je rijbewijs of een 
afspraak maken met de gemeente. En ook voor advies over bijvoorbeeld belastin-
gen en toeslagen.

Welke vestigingen kun je terecht?
In alle vestigingen van Bibliotheek Rotterdam kun je bij de klantenservice terecht 
met korte, eenvoudige vragen. Daarnaast kun je met ingewikkelde vragen terecht 
op de spreekuren in zes vestigingen: Centrale Bibliotheek, Feijenoord, Hoogvliet, 
IJsselmonde, Ommoord en Zuidplein.

Digicafé
Het Digicafé helpt je in de zes vestigingen met een Informatie-
punt Digitale Overheid en in Delfshaven en Schiebroek. Je krijgt 
antwoord op praktische vragen over je smartphone, tablet of 
laptop, zoals ‘Hoe werkt mijn tablet of smartphone?’, Hoe kan ik 
via e-mail een foto versturen?’ of ‘Hoe kan ik online reserveren 
voor een activiteit van de Rotterdampas?’

VakantieVraagbaak
Tijdens de VakantieVraagbaak helpt Bibliotheek Rotterdam 
Rotterdammers op weg richting zomervakantie. 
In de vestigingen met een Informatiepunt Digitale Overheid 
werken het Informatiepunt en het Digicafé samen om al jouw 
vragen te beantwoorden. Je bent van harte welkom! 
Wil je weten wanneer de spreekuren zijn, kijk dan op 
www.bibliotheek.rotterdam.nl/vakantievraagbaak of bel naar 
onze klantenservice op (010) 281 61 00. 

Digicafé
Het Digicafé helpt je in de zes vestigingen met een Informatie
punt Digitale Overheid en in Delfshaven en Schiebroek. Je krijgt 
antwoord op praktische vragen over je smartphone, tablet of 
laptop, zoals ‘Hoe werkt mijn tablet of smartphone?’, Hoe kan ik 
via e-mail een foto versturen?’ of ‘Hoe kan ik online reserveren 
voor een activiteit van de Rotterdampas?’

VakantieVraagbaak
Tijdens de VakantieVraagbaak helpt Bibliotheek Rotterdam 
Rotterdammers op weg richting zomervakantie. 
In de vestigingen met een Informatiepunt Digitale Overheid 
werken het Informatiepunt en het Digicafé samen om al jouw 
vragen te beantwoorden. Je bent van harte welkom! 
Wil je weten wanneer de spreekuren zijn, kijk dan op 
www.bibliotheek.rotterdam.nl/vakantievraagbaak of bel naar 
onze klantenservice op (010) 281 61 00. 

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

 

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

    € 6,00

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP. 

info@computerstoday.nl        www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

HIER HAD UW
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL 0180 - 820244

Reservewielen
Opruiming

Kleine zelfstandige en particulier,
koopt zijn banden hier!

Elke zaterdag opruiming!
Heeft u een reserveband/wiel nodig?

0653 438 087 

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

#samenvoordieren
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Maar een vroege VUT en een goed 
pensioen gaf mij de ruimte om vele 
buitenlanden te bezoeken. Landen, 
verspreid over de hele wereld waarvan 
ik als jongen alleen maar van kon 
dromen.

Incident
In die periode was meerdere weken 
overwinteren in de Spaanse zon 
een vaste optie. Tijdens een van die 
overwintering met mijn vriendin in 
Benidorm deed zich een incident voor 
die ik aan de trouwe lezers van DOR 
wil vertellen.
Mijn vriendin werd op zekere dag 
door een Spaanse schone in een 
Panda op een zebrapad aangereden. 
Zelf bleef ik buiten schot, maar mijn 
vriendin lag met nog ongekende 
verwondingen op het wegdek en 
zorgde onder de aanwezige toeristen 
een fl inke oploop en consternatie. 
Getuigen genoeg
Met veel pijn per ambulance naar een 
ziekenhuis. Daar werden alleen won-
den maar geen breuken geconstateerd. 
Zij werd daar een week lang goed 
behandeld. Taalproblemen en andere 

gewoontes daar gelaten. Maar moest 
toen ons bezoek erop zat op weg naar 
huis in diverse geleende rolstoelen 
vervoerd worden.

Advocate
Een klacht en verzoek tot afhandeling 
van de schade van de hele affaire is 
met behulp van de plaatselijk aanwezi-
ge ANWB aan de politie doorgegeven. 
Thuis gekomen is het gehele dossier 
door een advocate van het ANWB 
kantoor in Den Haag overgenomen. In 
contacten met haar werden we op de 
hoogte gehouden van de gevolgen van 
de aanrijding in Benidorm.
Na enige tijd berichtte zij ons dat de 
rechtszaak in Benidorm behandeld zou 
worden. Tijd en datum werden vast 
gesteld.. De schuldvraag was duidelijk 
maar in verband met de gemaakte 
kosten was het vaststellen van de 
schadevergoeding voor ons natuurlijk 
van groot belang..

Grove leugen
Tot onze verbazing kregen we kort 
voor de rechtszaak zou beginnen een 
bericht van de ANWB advocate dat 

we er desondanks toch rekening mee 
moesten houden dat de rechtzaak wel 
eens niet door zou gaan. Als reden 
werd op gegeven dat een agent van 
politie had gehoord dat we op het 
bewuste zebrapad door het rode licht 
waren gelopen. Hetgeen in het geheel 
niet zo was en ook niet op het proces-
verbaal vermeld was.
Een beetje ontdaan over die grove 
leugen heb ik de advocate gelijk een 
voorstel gedaan. Overtuigd van die 
fl agrante leugen wilde ik op kosten 
van ongelijk tijdens de rechtszaak in 
welke plaats dan ook met die persoon 
of politieagent geconfronteerd wilde 

worden. Zij heeft dat naar de instanties 
in Spanje doorgegeven. Die daarop 
toestemming aan dit verzoek verleen-
den. Binnen enkele dagen zorgde de 
ANWB dat de vliegtickets en hotel 
vouchers bij mij in huis waren.

Seponeren
Maar wie schetst onze verbazing toen 
enige dagen voor de afreis, de ANWB-
advocate ons wederom belde. Nu met 
de mededeling dat men in Benidorm 
met onze toestemming de hele zaak 
wilden seponeren. Wel op voorwaarde 
als het slachtoffer bereid was om een 
fl inke schadevergoeding te accepteren. 

Wellicht zagen de beambten geen 
heil in die confrontatie. Na onderling 
beraad en op licht aandringen van de 
advocate is dit goede bod aanvaard.

Beetje bluf
Dus na ontvangst van die toezegging 
zijn alle reispapieren weer terug inge-
leverd. De vasthoudendheid een beetje 
bluf en dank aan de ANWB is bij het 
volgende bezoek aan Benidorm gewa-
pend met de papieren bij een bank in 
Alicante het bedrag geïncasseerd.

M. Zuijdweg
m.zuijdweg@kpnplanet.nl  

 Aangereden op het zebrapad in Spanje   
Gedurende mijn pensionering heb ik voldoende tijd gehad om 
een reis of met vakantie een buitenland te bezoeken. In mij 
jonge jaren lag een dag of weekje naar Oostvoorne of Hoek van 
Holland met veel moeite binnen het bereik.

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

 Binnenstad van Rotterdam op 07 juni 1955 Vanuit zuidoosten de Scheepsmakershaven richting Wijnhaven en Oude Haven met Witte Huis met onbebouwd 
stuk Blaak richting Hoogstraat en het luchtspoor, de treinverbinding tussen Rotterdam CS en Dordrecht. Aan de Blaak staan nieuwe kantoren en het 

bankgebouw van R. Mees en Zoonen dat het bombardement van mei 1940 overleefde (nu Willem de Kooning Academie). Aan de Wijnhaven rechts liggen 
pakhuizen voor Kochs tabakshandel, ontworpen door architect Kees Elffers en gesloopt in jaren ‘90. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester    

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Ook op vakantie blijft het uitkijken op het zebrapad...   
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met binnenvering, leverbaar in elke gewenste 
stof en leder. Houtwerk in elke gewenste kleur
leverbaar. Ook als 2 en 3 zits leverbaar.

Westvlietweg 94, 
2495 AD Den Haag
Tel: 070 398 9778

Vanaf €1695,-

Bank Elzas in diverse maten en stoffen

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

Administratie            Belastingen            Fiscale Adviezen

Administratiekantoor van Stein

Administratie - Belastingen
Fiscale Adviezen

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

Hét adres voor het
Midden- en Kleinbedrijf

“Service zoals service bedoeld is” 

Administratiekantoor

van Stein
 WIST 
U DAT.... DE OUD-ROTTERDAMMER 

ONLINE EEN GROTE DATABASE 
AAN OPROEPJES EN HERINNE-

RINGEN HEEFT STAAN?

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

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

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

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

MET DEZE 6 ONDERZETTERS
VOOR      14,95BEZORGKOSTEN 4,25

BESTEL DE 6 ONDERZETTERS VIA HET WINKELTJE OF OP 
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL

THEE OF KOFFIE
OP Z’N ROTTERDAMS
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in het artikel omschreven, kan ik 
mij nog steeds voor de geest halen. 
Wat een verschrikkelijk vent met 
grote handen was dat. Op school 
werd hij omschreven ‘als de slager 
met de grote klauwen’. Je zat 
met enige medescholieren niet in 
wachtkamer, maar in de praktijk-
kamer, tijdens de behandeling aan 
de Mijnsherenlaan. Ik krijg weer 
rillingen als ik daaraan terugdenk, 
want erg sympathiek vond ik die 
man niet.’’

Wachttijd
Mijn klasgenoot van de St.-Fran-
ciscusschool in de Afrikaander-
wijk, Ton van de Roer (a.roer9@
upcmail.nl), brengt zijn tandarts 
in herinnering, die door iedereen 
‘smoelensmid’ werd genoemd. 
,,Daar mijn broer Rob en ik toen al 
2x per jaar op bezoek bij de eigen 
tandarts moesten, konden wij de 
schooltandarts overslaan. Onze 
bevinding van hem was ook niet 

optimaal. Met loden schoenen be-
traden we de wachtkamer, waar wij 
de geluiden hoorden van de ver-
schrikkingen van de patiënten die 
voor ons aan de beurt waren. Als 
ziekenfondspatiënt moest je lang 
wachten op je beurt. Particulieren 
kregen voorrang en dat was geen 
pretje. Onze tandarts was gevestigd 
aan de Dordtselaan 23a. De man 
droeg eveneens het stempel van 
‘smoelensmid’ met zich mee. Zijn 
praktijk zat in een woonhuis op 
de begane grond. In de voorkamer 
was een dubbel stel ‘martelappara-
tuur’ opgesteld met toen nog een 
riemaandrijving. In de tussenkamer 
was de administratie onderge-
bracht, waar je langs moest vanuit 
de achterkamer. Deze deed dienst 
als wachtkamer en bood uitzicht 
op de achtertuinen. Je moest je 

groen/wit/groene ziekenfondskaart 
tonen aan een hoogblonde dame, 
die de rol van assistente vervulde. 
In mijn herinnering was ze niet 
de vriendelijkste, maar dat ligt 
wellicht aan mijn stemming, die bij 
zulke bezoeken niet bovenmatig 
was. De voormalige keuken van dat 
huis werd gebruikt als werkplaats 
voor kunstgebitten. Technisch 
gezien had dat mijn belangstel-
ling en ik kreeg door de herhaalde 
bezoeken een beetje door wat voor 
werkwijze werd gehanteerd om de 
getrokken gebitten te vervangen. 
Ik heb waarschijnlijk veel geluk 
gehad omdat ik nog steeds een 
belangrijk deel van mijn kiezen en 
tanden heb, ondanks alle verschrik-
kingen van toen. Wellicht komt het 
omdat ik nooit een kans had om die 
halfjaarlijkse controle te ontlopen, 

dat ik nu toch een spoor van dank-
baarheid voel naar deze toenmalige 
tandarts.’’
Soms prijst men uw rubriekschrij-
ver: ‘Goh, zijn die mooie tanden 
van uzelf?’ Wis en zeker: ‘ik heb 
ze contant betaald’! En een andere 
grap: “Ik zoek een andere tandarts. 
Die van mij trekt met zijn linker-
been.’’

Mijnsherenlaan
Ronald van der Meer (vandermeer-
55d@hotmail.com) geeft een 
terechte tik op mijn vingers. ,,In 
DOR van 3 mei schrijf je bij 
de foto van de ‘ongeschonden 
Mijnsherenlaan met broodbezorger’ 
dat de foto in 1948 is genomen. 
Ik denk een typefout; vanaf 1 
augustus 1942 reed hier eerst lijn 
2 en later lijn 12 naar het eindpunt 
bij de Pleinweg. Precies negentien 
jaar zouden de trams hier rijden, 
personeelsgebrek was de reden dat 
lijn 12 in 1961 werd opgeheven 
en was er een paar jaar later plek 
om het foeilelijke en lawaaierige 
metroviaduct te bouwen. Lijn 12 
had als andere eindpunt eerst de 
Bulgersteyn, later de Westblaak 
voor bioscoop Cinerama.’’
Volgens het boek ‘Rotterdam en 
z’n tram’ van Frits van Zonneveld 
moet de foto inderdaad van voor 
1948 zijn, het jaar dat lijn 12 over 
de Mijnsherenlaan ging rijden. 
Verwarrend is dat in hetzelfde boek 
lijn 2 al vanaf 1942 de Mijnshe-
renlaan als eindpunt zou hebben. 
Dat was dus de Vlaskade, blijkt uit 
andere gegevens.
Fred Koster (koster.fa@gmail.
com) heeft met interesse de arti-
kelen over König Zwaartransport 
gelezen. ,,Een oom van mij was 
chauffeur bij het bedrijf. Nu gaat 
het verhaal dat hij met een zwaar-
beladen wagen, voor de Tweede 
Wereldoorlog, over de brug van 
Alblasserdam brug moest rijden om 
de kracht van de oeververbinding 
te testen. Is daar iets over bekend? 
Mijn oom was Jacob van Bree, hij 
begon zijn leven op 6-11-1878 in 
Heinenoord en overleed op 06-10-
1961. Misschien zijn er lezers die 
zich een en ander herinneren?’’ 
Reacties: reinwol@outlook.com

Bert Heeselaars (heeselaars.l@planet.nl) uit Ridderkerk vond veel overeenkomst en beleving 
in de rubriek van 3 mei, ‘Mijmeren bij fraai fotoboek’. “Als geboren babyboomer van Rotter-
dam-Zuid, krijg ik altijd de Oud-Rotterdammer bezorgd via een kennis. De ‘mijmeringen’ over 
de schoolartsen deden bij mij veel jeugdherinneringen opleven.’’

“In dezelfde periode 1952-1957 
zat ik op de lagere school aan de 
Hillevliet van hoofdonderwijzer L. 
Akkersdijk, bij wie ik in het laatste 
schooljaar in de klas zat. Laat ik 
het netjes houden, Akkersdijk was 
niet mijn favoriete onderwijzer. 
Wat bij mij helemaal in de herin-
nering schoot, was het bezoek aan de 
schoolarts, hetgeen geen problemen 
gaf. Echter het drama tandarts, zoals 

 Niks vervelender dan een 
bezoek aan de schoolarts 

of de schooltandarts. Foto boek 
‘Fotogra� e gemeentewerken Rotterdam 

1945-1965’.   

 Gruwelen bij 
de tandarts   

 Gereed voor transport door König. Foto collectie A. Weeda   

 Geen vracht of object was te vreemd om te vervoeren. Foto collectie A. Weeda.   

 Sardinië                                                   

In 1975 gingen we met het hele 
gezin met een vliegvakantie naar 
Sardinië. Mooi eiland, lekker weer 
en goede stranden. Het hotel werd 
gerund door een Nederlandse 
dame, die ik er van verdacht, dat 
ze in een vorig leven op een be-
zem het luchtruim doorkliefd had, 
wat een haaibaai zeg.

Nu waren er ook een paar Deense gasten, 
van rond de twintig, die de gewoonte had-
den om ’s nachts dronken en met heel veel 
kabaal naar hun kamer te gaan.
De derde avond was het weer zo ver. Ik 
hoorde het, stoof mijn kamer uit, gekleed in 
een slip en was nog net op tijd om met een 
fl inke schouderduw te voorkomen dat de 
deur in het slot viel.
De Deense dame kreeg bijna een hartver-
zakking en gaf een luide gil, de man stond 
me aan te staren met ogen op steeltjes. Nu 
spreek ik geen Deens maar ik wist ze wel 
duidelijk te maken, dat ze voortaan rustig 
moesten doen, omdat ik anders aquavit en 
smurrebrood van ze zou maken.
Het heeft geholpen.

Lijnbus
Onze dochters hadden daar ook een Sardijns 
vriendje. Jani was ober in ons hotel en Eddy 
volgde de fotovakschool. Ze namen ons ook 
mee naar een grot, heen met de boot en te-
rug met een lijnbus. In de bus zaten ook een 
aantal dames. Ze begonnen te zinge. Klonk 
wel gezellig, totdat Eddy vertelde dat het 
fascistische strijdliederen waren , gek, maar 
het klonk mij ineens vals in de oren.

Internationale
Eddy begon de Internationale te zingen ik 
neuriede wat mee, maar de dames vonden 
dat niet leuk. Ze liepen op Eddy toe en 
beten hem op ruzietoon allerlei dingen toe, 
later vertelde hij dat ze gezegd hadden , dat 
ze wel wisten dat hij communist was en 
hem wel zouden krijgen

Nadat de dames waren uitgestapt, bonkten 
ze op de ruit waarachter Eddy zat en riepen 
allerlei verwensingen aan zijn adres.

Zo merkten wij: ander land , andere ge-
woontes.

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

Poffen

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

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

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

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

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

Rotterdam IJsselmonde in de 
20e eeuw

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

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

Het korps de baas

Jan Jacob Mekes legde de geschiedenis 
vast van het Rotterdamse politiekorps. 
Hij deed dit aan de hand van alle hoofd-
commissarissen (of politiechefs) die in 
de voorgaande eeuwen leiding gaven 
aan het korps. het boek is echter veel 
meer dan een beschrijving vande hoofdcommis-
sarissen. Het beschrifjt nauwkeurig hoe deze leidinggevenden 
het korps door soms moeilijke, vaak wisselende tijden loodsten.
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€ 24,95

€ 14,95

€ 15,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95 € 14,95 € 29,95

Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk a.d. IJssel of ga naar de webshop op www.deoudrotterdammer.nl en bestel digitaal.
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Ria Groeneweg
In de post van mijn zus Cora vond ik 
brieven van Ria Groeneweg, die ze 
schreef omstreeks 1956. Zij woonde in 
de Burgemeester Roosstraat 8b te Rot-
terdam en zat op de Prinsesseschool. 
Door de verhuizing naar Schiebroek is 
mijn zus van school gegaan. Ik zoek 
contact met Ria met het oog op even-
tuele teruggave van haar brieven.

Dirk Mout
dwnmout@gmail.com

Diva gezocht
Theatergezelschap Jong van Hart is 
weer gestart met repeteren van een 
nieuwe voorstelling ‘Geroddel in 
de kleedkamers’. En wie vindt het 
stiekempjes leuk om op een legi-
tieme manier eens lekker uit haar bol 
te gaan. Ja, u leest het goed… we 
missen nog een DAME. Wat zeg ik? 
Een DIVA die het hoog in haar bol 
heeft! Bent u degene die de uitdaging 
aandurft bij ons theatergezelschap, 
die op dinsdagmiddag kan repeteren 
van 13.00-15.00 uur, bel dan snel met 
Ans Dekker, tel. 010-4500893 of tel. 
06-10809285. Meer info zie onze 
website: https://jongvanhartrotterdam.
wixsite.com/jongvanhartrotterd-1

Jubileumboek SV Ommoord
SV Ommoord bestond in 2021 
honderd jaar. Het voornemen was dit 
groots te vieren, maar helaas maakte 
het corona-virus dat onmogelijk. 
Toch wilde de club dit eeuwfeest niet 
zomaar voorbij laten gaan. Daarom 
heeft een select groepje mensen de 

afgelopen twee jaar keihard gewerkt 
aan een speciaal jubileumboek over 
de geschiedenis van SV Ommoord en 
zijn voorgangers, met veel wetens-
waardigheden, mooie anekdotes en 
schitterend historisch fotomateriaal. 
Ook bevat het boek informatie over 
het heden en zelfs een kleine blik in de 
toekomst ontbreekt niet.
De huidige leden van SV Ommoord 
krijgen het jubileumboek gratis thuis-
gestuurd, maar ook voor oud-leden 
en andere belangstellenden zijn er 
exemplaren beschikbaar. Zij kunnen 
het boek aanschaffen voor € 12,50 per 
stuk, exclusief € 4,30 verzendkosten. 

Voor meer informatie hierover, kijk op 
www.svommoord.nl

Harry Hamer

Kleine havensleepbootjes 
gezocht
Ik ben op zoek naar kleine haven 
sleepbootjes van hout , geen bouw-
dozen maar door de mensen zelf 
gemaakt, dit is voor mijn verzameling

Gerard Baars
gbaars@outlook.com

Gezocht: Wandelaars op de 
Kaap
Dit is een oproep voor wandelinter-
views in Katendrecht. Voor onderzoek 
naar het verleden en heden van Ka-
tendrecht is Vincent Baptist (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) momenteel 
op zoek naar voormalige en huidige 
bewoners van Katendrecht die tijdens 
een wandelinterview graag hun eigen 
herinneringen en mening over de wijk 
willen delen.
Heeft u tijdens de jaren ’70 in Ka-
tendrecht gewoond? Wilt u graag uw 
persoonlijke kijk delen op de buurt 
vroeger en nu? Heeft u gedurende 

juli-augustus 2022 tijd om deel te 
nemen aan een wandelinterview van 
maximaal 1 uur? Wilt u wetenschap-
pelijk onderzoek naar Rotterdam een 
handje helpen? Neem dan contact 
op met Vincent Baptist via mail 
(baptist@eshcc.eur.nl) of telefoon 
(06-16363425). Bent u niet hele-
maal zeker of ubinnen de doelgroep 
van deze oproep valt? Neem gerust 
contact op voor verdere informatie! 
Kent u andere mensen die binnen de 
doelgroep vallen en zouden willen 
deelnemen? Breng deze oproep vooral 
onder hun aandacht!

Troffel en Zwaard
Mijn moeder Cornelia Korteweg-
Moerkerken is op 18 maart 2018 op 
99-jarige leeftijd overleden. Zij had 
het vroeger altijd over de bijeen-
komsten van Troffel en Zwaard. 
Ze woonde in Rotterdam Charlois. 
Zij ging er op jonge leeftijd naar 
toe. Jammer genoeg heb ik nooit 
doorgevraagd. Nu ben ik een fotoboek 
van het leven van haar en mijn vader 
aan het maken en nu komt bij mij de 
vraag op: wat hield Troffel en Zwaard 
in? U maakt mij geweldig blij als mij 
informatie kan geven.

Wilma van der Burg-Korteweg
wilmavanderburg@gmail.com

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.

Oma en opa Van Weelden

Wie kan mij helpen aan een foto van mijn 
opa en oma. Opa was Arie van Weelden, 
in leven directeur/eigenaar van Van 
Weelden’s Kolenhandel te Hillegersberg, 
geboren in 1875 en overleden in 1934.
Oma was Aaltje Vrijenhoek, geboren in 
1873 en overleden in 1941.

Ria Mulder-van Weelden
mulder.jj@outlook.com

Schip in Delfshaven

In de reacties op ‘Ken je dit 
nog?’ nr 263 las ik dat er 
tegenover de Pelgrimvaders-
kerk een schip heeft gelegen 
dat in gebruik was bij de 
zeeverkenners. Nu heb ik in 
mijn verzameling een an-
sichtkaart van deze plek met 
een schip erop waarvan ik 
niet wist wat het was (zie de 
bijlage). Ik neem aan dat er 
mensen zijn die kunnen be-
vestigen dat dit het bewuste 
schip was. Alvast bedankt!

Nico Booij
nb.kiko@gmail.com

Onze oproepjes nu ook bij 
Radio Rijnmond 

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Juni 
agenda 
Rondvaarten, Dag- 
en Thema Cruises

  

• Diverse dagtochten 

  

in juli en augustus

• FutureLand Experience   10/7 & 24/7

 

Kijk op spido.nl 
voor tijden en tickets.

‘t leukste 
uitje 

op het 
water

Rotterdam 
Havenrondvaart

75 minuten
Volwassenen € 15,75

Kinderen € 9,25

• 

 

Uitgebreide Havenrondvaart 
Iedere zaterdag in juli en augustus 

• Tweede Maasvlakte 
Iedere dinsdag en zondag in juli en augustus
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Stokvis
Ik woon in Bergen op Zoom en krijg 
ieder jaar de Rotterdam Scheurka-
lender van mijn dochter cadeau. 
Het artikel daarin over “Stokvis” op 
vrijdag 10 juni 2022 riep bij een leuke 
herinnering op. Ik was 14 jaar oud een 
had een nieuwe R.S. Stokvis fi ets ge-
kregen. Regelmatig fi etste ik van Rot-
terdam naar Vlaardingen v.v. samen 
met mijn vriendin over de Westzee-
dijk. Na korte tijd kwamen er op het 
stuur van mijn fi ets roestvlekken . een 
Toen wij weer eens naar Vlaardingen 
fi etsten kwamen wij langs Stokvis aan 
de Westzeedijk. Ik dacht waarom zal 
ik niet aanbellen en mijn fi ets met de 
roestplekken laten zien? De deur werd 
geopend en wij mochten in de werk-
plaats binnen komen. En het wonder 
gebeurde; ik kreeg een nieuw stuur op 
mijn fi ets. Wat een service! Door het 
artikel in de scheurkalender kwam dit 
gebeuren weer in mijn gedachten. Ik 
ben nu 87 jaar en voel mij nog steeds 
met Rotterdam verbonden.

Wijna Zoutendijk-de Keyzer
jo-en-wijna@ziggo.nl

Oude Maas
In de vorige afl evering van mijn 
rubriek ‘De gevoelige plaat’ is een 
topografi sch foutje geslopen. De 
Pernis-foto werd niet vanaf Vlaardin-
gen geschoten, maar vanaf de andere 
kant van Shell Pernis. Precies, vanaf 
de oever van de Oude Maas. In de drie 
woningen woonden indertijd directie-
leden van Shell.

Joris Boddaert 

Het Jagershuis
Het is al weer jaren geleden dat ik, op 
een mooie zonnige zomerdag, op het 
terras van Het Jagershuis zat. Mijn 
zuster werkte toen bij een drukkerij/
uitgeverij waar regelmatig buitenland-
se zakenrelaties op bezoek kwamen. 
Mij werd dan soms gevraagd om die 

mensen een dagje mee te nemen en 
wat van ons land te laten zien. Deze 
keer waren het twee Zwitserse heren. 
Ik vroeg of ze iets speciaal wilde zien. 
Tot mijn verbazing zeiden ze dat ze 
nog nooit de zee hadden gezien. Dus 
vertrokken we richting Hoek van 
Holland. Nadat ze met verbazing en 
verwondering de zee gezien hadden, 
stelde ik voor om op het terrasje van 
het Jagershuis te gaan zitten om zee-
schepen de Nieuwe Waterweg in- en 
uit te zien varen. Van mijn vader wist 
ik dat de eigenaar van het Jagershuis 
Toon de Jager heette, vandaar de 
naam. We hadden al ons tweede kopje 
koffi e op en nog geen schip gezien, 
toen Toon de Jager kwam vragen of 
alles naar wens was. Ik zei dat de 
koffi e prima was, maar dat ik mijn 
Zwitserse gasten beloofd had dat we 
naar de in- en uitvarende zeesche-
pen konden kijken, maar dat we er 

nog geen gezien hadden. Oh, zei De 
Jager, dan bel ik wel even of ze er een 
sturen. Nog geen vijf minuten daarna 
zagen we een enorm zeeschip voorbij 
varen richting zee. Ik had sterk de 
indruk dat de Zwitsers echt geloofden 
dat dat aan het telefoontje van Toon de 
Jager lag.

Kees van ‘t Hoft
hoft.cc@kpnmail.nl

Snoephandel
Tijdens mijn middelbare schooltijd 
in de jaren ‘48/’58 reed ik regelmatig 
mee met de bezorgauto van Smulders 
Snoepfabriek bestuurd door de zoon 
van de eigenaren van de waterstokerij 
die hij met zijn ouders in de Wil-
lem van Hillegaersbergstraat runde. 
Via deze zoon die bevriend was met 
John Smulders, de laatste eigenaar/
directeur, kon ik een vakantiebaan bij 

deze snoepjesfabriek bemachtigen en 
werd in de expeditie te werk gesteld. 
Deze afdeling werd geleid door een 
wat oudere man in een karakteristieke 
stofjas die mij met veel geduld de 
kneepjes van het vak leerde. Een van 
de bekendste, misschien wel het be-
kendste product, waren de anijsblok-
jes die in platte vurenhouten kistjes 
werden verpakt en die ik met hamer 
en kleine spijkers dicht spijkerde. 
Waarna de soms lange reis door heel 
Nederland aanving om de producten 
bij de groothandels af te leveren. Aan 
het einde van zo’n dag gaf de zoon 
mij dan soms een handgeschreven 
en dichtgevouwen boodschap voor 
mijn zus mee. In mijn onschuld had 
ik niet in de gaten dat hij een oogje 
op mijn oudste zus had en mij als 
stiekeme tussenpersoon gebruikte. 
Het is overigens nooit iets tussen die 
twee geworden. Gelukkig maar want 

hij stond toen bekend, begreep ik later, 
als een ladykiller.

Ton Stoffels
antoniusmarie2voor12@gmail.com

Countryzanger
De ingezonden stukjes over de Pel-
grimvaderskerk in het vorige nummer 
van DOR herinnerden me ineens aan 
een concert, dat de Amerikaanse coun-
tryzanger George Hamilton IV jaren 
terug hier gaf, samen met de met hem 
bevriende Nederlandse countryzanger 
Wim Pols. Aanleiding was het feit, dat 
verre voorvaderen van de Amerikaan 
hier destijds te scheep gingen. Buiten 
zingen deed Hamilton IV uitleg wat er 
zich had afgespeeld. Er is hiervan een 
DVD uitgebracht, maar of deze nog 
ergens te vinden is, is de vraag.

CJ de Groot
jaisy52@gmail.com

Boekenbeurs
Op zaterdag 2 juli van 10.00 tot 13.00 
uur houdt Stichting Ons Rotterdam 
weer een boekenbeurs aan de Kerk-
wervesingel 53, Rotterdam-Pendrecht. 
Voor informatie e-mail: boeken@ons-
rotterdam.nl en/of tel: 010-4804513 
Kijk ook eens op onze vernieuwde 
website: www.onsrotterdam.nl en op 
onze facebookpagina.

De P.T.T.
Nooit hadden wij kunnen denken dat 
de PTT ooit zou worden opgeheven. 
Post-Telegraaf-Telefoon. Wat was het 
heerlijk als je op je verjaardag een 
eigen vulpen had gekregen. En wat is 
het mooi oude brieven van vroeger te 
lezen. Je schreef ‘U’ aan je moeder. 
Je likte aan de postzegel en bracht je 
epistel naar de brievenbus op de hoek.
Echt waar: e-mails zijn beter en snel-
ler, maar een brief had iets moois.

Anton de Man
ademan@planet.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.TANTE POST

De Smiezels en The Hooks

  Luuk Bonthond reageerde in DOR op het artikel over de koepels in de voormalige gasfabriek aan het Mallegat. Ken je 
dit nog nummer 262. Hij herinnerde zich een optreden in de jaren ‘70 of ‘80 en vroeg zich af of dat met de Smiezels 
was. Inderdaad. Jammer dat de opname van ons optreden is verdwenen. Trouwens, we bestaan nog steeds. Alleen heten 
we nu The Hooks en maken we jaren zestig-muziek. We repeteren iedere woensdag en iedereen die van jaren zestig-
muziek houdt is welkom. Wel even vooraf bellen. 

    Joop Smiezels (Joop den Ouden)
tel. 06-22932730   

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

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

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

Willy van der Voort
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail: willy@deoudrotterdammer.nl 

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

Foto’s bestellen:
Uitgeverij De Oude Stad bv, 
0180-322575 of info@deoudrotterdammer.nl

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

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

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via 
automatische incasso De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 64,95 
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 



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

Horizontaal
  1. waarde bepalen; 7. bladerdeeg gebakje; 12. dunbladig gesteente; 13. metalen vat met hengsel; 14. gehoororgaan; 15. 
lengtemaat (afk.); 17. deel van het gelaat; 19. putemmer; 21. familielid; 22. samentrekking van het middenrif; 24. eerste 
bladzijde; 27. boterhamsmeersel; 28. openbaar vervoermiddel; 30. loterijbriefje; 31. verwaande houding; 32. deel van een 
broek; 33. oude wijnmaat; 35. interest; 37. maat voor aardappelen; 38. band om het middel; 41. Ned. omroep stichting 
(afk.); 42. Japans gewaad; 44. melkklier; 46. schoonmaakgerei; 47. noeste arbeid; 48. telwoord; 49. schrijfvloeistof; 50. 
bakplaats; 52. spits toelopend; 54. uitvoeriger; 56. algemeen voorschrift; 58. uitrusting van een bruid; 61. mannetjes 
bij; 62. christelijke feestdag; 64. paleis in Apeldoorn; 65. persoonsaanduiding; 67. nachtgewaad; 68. kloosterzuster; 70. 
grote zanggroep; 72. plakmiddel; 73. bak onder de waterkraan; 76. gevangenis; 77. kilowatt (afk.); 78. hooimaand; 79. 
zangvogeltje; 81. mobiele eenheid (afk.); 82. voordeel opleverend; 83. verdieping; 84. getand wiel; 86. doe-het-zelver; 87. 
terugkerende liedtekst.

Verticaal
  1. telwoord; 2. grote kledingmaat (afk.); 3. lidwoord; 4. oevergewas; 5. eerwaarde grijsaard; 6. niet erg breed; 7. metalen spijl 
voor een raam; 8. durf en lef; 9. duw of zet; 10. ondernemingsraad (afk.); 11. haarwasmiddel; 16. Russisch ruimtestation; 
18. nachtroofvogel; 20. voertuig; 21. pasvorm; 23. bewaarkorf voor vis; 25. voedsel nuttigen; 26. platte schop; 27. oosterse 
vechtsport; 29. miniatuurstad bij Den Haag; 32. politiewapen; 34. bloeimaand; 36. pinda’s; 37. Chinese vermicelli; 39. wa-
terkant; 40. inwendig orgaan; 42. bazige vrouw; 43. blootje; 45. rivier in Nederland; 46. schaakterm; 51. op grote afstand; 
53. anticonceptiemiddel; 54. hoofdstad van Thailand; 55. plaats in Noord-Holland; 56. handschoen zonder vingers; 57. 
kampeerverblijf; 59. familielid; 60. stuk grond (kabel); 62. souteneur; 63. deel van een breuk; 66. pensioenuitkering (afk.); 
67. aardkluit; 69. ontkenning; 71. familielid; 73. holle steekbeitel; 74. deel van een boom; 75. bladader; 78. vleesnat; 80. 
plaaggeest; 82. heden; 85. lidwoord.   

De oplossing van de puzzel in de vorige krant luidde:

Lekker lezen in de zomermaanden

Dat hadden weer veel mensen goed, getuige de vele goede oplossingen die bij ons binnenkwamen. Daaruit hebben 
we weer drie prijswinnaars geloot die ieder een waardebon van 30 euro krijgen toegezonden van restaurant en party-
centrum De Theetuin in Rijsoord, te besteden bij de huur van een bowlingbaan of een fl uisterboot. De prijswinnaars 
zijn: Christa Garten, E.J. Sanders en S.J. Pille.

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 7 juli 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  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

46 50 63 39 67 61 83 26 71 40

59 3 60 55 25 75 62 13 7 78 83 14 53

Horizontaal 1. waarde bepalen; 7. bladerdeeg gebakje; 12. dunbladig gesteente; 13. metalen vat met
hengsel; 14. gehoororgaan; 15. lengtemaat (afk.); 17. deel van het gelaat; 19. putemmer; 21. familielid;
22. samentrekking van het middenrif; 24. eerste bladzijde; 27. boterhamsmeersel; 28. openbaar ver-
voermiddel; 30. loterijbriefje; 31. verwaande houding; 32. deel van een broek; 33. oude wijnmaat; 35.
interest; 37. maat voor aardappelen; 38. band om het middel; 41. Ned. omroep stichting (afk.); 42.
Japans gewaad; 44. melkklier; 46. schoonmaakgerei; 47. noeste arbeid; 48. telwoord; 49. schrijfvloei-
stof; 50. bakplaats; 52. spits toelopend; 54. uitvoeriger; 56. algemeen voorschrift; 58. uitrusting van een
bruid; 61. mannetjes bij; 62. christelijke feestdag; 64. paleis in Apeldoorn; 65. persoonsaanduiding; 67.
nachtgewaad; 68. kloosterzuster; 70. grote zanggroep; 72. plakmiddel; 73. bak onder de waterkraan; 76.
gevangenis; 77. kilowatt (afk.); 78. hooimaand; 79. zangvogeltje; 81. mobiele eenheid (afk.); 82. voor-
deel opleverend; 83. verdieping; 84. getand wiel; 86. doe-het-zelver; 87. terugkerende liedtekst.

Verticaal 1. telwoord; 2. grote kledingmaat (afk.); 3. lidwoord; 4. oevergewas; 5. eerwaarde grijsaard; 6.
niet erg breed; 7. metalen spijl voor een raam; 8. durf en lef; 9. duw of zet; 10. ondernemingsraad (afk.);
11. haarwasmiddel; 16. Russisch ruimtestation; 18. nachtroofvogel; 20. voertuig; 21. pasvorm; 23.
bewaarkorf voor vis; 25. voedsel nuttigen; 26. platte schop; 27. oosterse vechtsport; 29. miniatuurstad bij
Den Haag; 32. politiewapen; 34. bloeimaand; 36. pinda’s; 37. Chinese vermicelli; 39. waterkant; 40.
inwendig orgaan; 42. bazige vrouw; 43. blootje; 45. rivier in Nederland; 46. schaakterm; 51. op grote
afstand; 53. anticonceptiemiddel; 54. hoofdstad van Thailand; 55. plaats in Noord-Holland; 56. hand-
schoen zonder vingers; 57. kampeerverblijf; 59. familielid; 60. stuk grond (kabel); 62. souteneur; 63. deel
van een breuk; 66. pensioenuitkering (afk.); 67. aardkluit; 69. ontkenning; 71. familielid; 73. holle steek-
beitel; 74. deel van een boom; 75. bladader; 78. vleesnat; 80. plaaggeest; 82. heden; 85. lidwoord.

KRUISWOORDPUZZEL

Middelland ULO
In de editie Jaargang 17, nr.12 van 
De Oud Rotterdammer stond op 
pagina 22 een heel erg leuk verhaal 
geschreven door Joop Maissan over de 
Middelland ULO, waar ik in die klas 
ook deel van uitmaakte van 1960 tot 
1964. Veel leerlingen ken ik nog van 
naam zoals Jeane Versnel, Rob Hel-
ders, Joop Maissan, Bert Broekhuizen, 
Wil van Klaveren, Beppie Boerdam, 
Mary de Bruin, Jannie Lodewijks, 
Arie Gleym. Ewoud Koolmees die 
werkte bij een zaak op de hoek van 
de Middellandstraat met gegrilde kip-
petjes en dan had je Hoki Poki met de 
lekkerste kroketten. Met Rob Helders 
en Arie Gleym trok ik veel op om de 
studievakken door te nemen. Meester 
Dusseldorp was mijn klasseleraar met 
zijn grijze pak, die hem een paar ma-
ten te groot was; hij kon het niet laten 
om vaak aan zijn gulp te kriebelen, 
haha. Juffrouw Visser, gaf volgens mij 
Aardrijkskunde en was een heel aardig 
mens.

Dan had je nog leraar Addiks (Alge-
bra) die 1 ½ tand /kies in zijn mond 
had en, bij het uitleggen met krijt op 
het bord, vaak gepest werd als hij 
belaagd werd met papieren propjes. 
Hij werd dan laaiend en liep rood aan 
en dan dat gezicht met die ander-
halve tand, lachen was dat. Dat had 
je vroeger, dat je van je ouders met 
stropdas naar school moest; en dat 
zag je veel terug op foto’s in die jaren. 
Kortom een erg leuke tijd! Daarom 
zou het heel leuk zijn als mijn oud 
schoolvrienden, die hopelijk nog le-
ven, zouden reageren en er een reünie 
georganiseerd zou kunnen worden.

Hans Gebuis
tel. 06-14743973
gebuis@kabelfoon.nl

Wafeltjesfabriek
In DOR las ik met veel plezier uw 
artikel over de wafeltjesfabriek op 
het Noordereiland. Ik ben daar in 
1953 geboren aan de Maaskade 63 B 

, dus aan de kant van het eiland waar 
deze fabriek stond en wij als gezin 
moesten vertrekken in 1968 vanwege 
het slopen van deze huizen vanwege 
de aanleg van de spoortunnel. Ik had 
boven die fabriek een vriendje wonen 
en wanneer vooral op warme dagen, 
de deuren open werden gezet om 
de extreme hitte wat uit de fabriek 
te laten ontsnappen, gingen wij als 
knulletjes vaak stiekem naar binnen 
om wafelrestanten te pikken. Thuis 
waren we met z’n achten en het was 
er bepaald geen vetpot. Weliswaar kon 
je ook soms restanten in zakjes kopen 
maar daar hadden wij t geld niet voor. 
Stonden de deuren 
open dan kwam er 
een heerlijke vanille 
geur naar buiten 
,die je al van veraf 
kon ruiken en dan 
waren wij altijd van 
de partij om iets te 
gappen. Uiteraard 
zijn wij ook wel een 

paar keer gesnapt met als resultaat een 
fl inke schop onder je kont. 
Achter de fabriek liep een brandgang 
die bereikbaar was door twee poorten 
waarboven huizen waren gebouwd. In 
dat straatje zag je veelvuldig muizen 
en ratten lopen. Vanwege de maas wa-
ren er vaak ratten die langs de muren 
omhoog konden klauteren. Zo woonde 
ik boven de opslag van Mennens 
ijzerwarenhandel waar dagelijks door 
het personeel ratten werden gevangen 
, die dan onder toeziend oog van de 
jeugd in een ijzeren mand in het water 
van de maas werden verdronken. 
Logisch dat ratten ook rond deze wa-

felfabriek te vinden waren. Ik herinner 
me de slogan van die fabriek nog: 
“Op iedere tafel een maasstadwafel”. 
Het huizenblok waar de fabriek in zat, 
bestaat nog steeds en het heeft ook 
architectonisch iets bijzonders. Huizen 
aanbrengen boven een fabriek is een 
merkwaardige combi.
Ik ben op enig moment met mijn 
ouders naar Kralingen verhuisd en heb 
goede herinneringen aan mijn jeugd 
op het eiland overgehouden.

Chris Krediet
tel. 06-22794276  

DIRECT CONTANT GELD VOOR AL UW GOUDEN SIERADEN!

PANDHUIS ROTTERDAM 

maandag t/m vrijdag geopend van 10.00-16.00 uur

Proveniersstraat 66-B 3033 CM Rotterdam
Achterzijde Rotterdam Centraal Station

010-7171777 www.pandhuisrotterdam.nl

HOOGSTE DAGKOERS GEGARANDEERD!

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

Vaste przen!

€50,-
€70,-

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

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

of bel naar
085 0607065

Digitale verwerking naar het CBR
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61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71
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77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

46 50 63 39 67 61 83 26 71 40

59 3 60 55 25 75 62 13 7 78 83 14 53

Horizontaal 1. waarde bepalen; 7. bladerdeeg gebakje; 12. dunbladig gesteente; 13. metalen vat met
hengsel; 14. gehoororgaan; 15. lengtemaat (afk.); 17. deel van het gelaat; 19. putemmer; 21. familielid;
22. samentrekking van het middenrif; 24. eerste bladzijde; 27. boterhamsmeersel; 28. openbaar ver-
voermiddel; 30. loterijbriefje; 31. verwaande houding; 32. deel van een broek; 33. oude wijnmaat; 35.
interest; 37. maat voor aardappelen; 38. band om het middel; 41. Ned. omroep stichting (afk.); 42.
Japans gewaad; 44. melkklier; 46. schoonmaakgerei; 47. noeste arbeid; 48. telwoord; 49. schrijfvloei-
stof; 50. bakplaats; 52. spits toelopend; 54. uitvoeriger; 56. algemeen voorschrift; 58. uitrusting van een
bruid; 61. mannetjes bij; 62. christelijke feestdag; 64. paleis in Apeldoorn; 65. persoonsaanduiding; 67.
nachtgewaad; 68. kloosterzuster; 70. grote zanggroep; 72. plakmiddel; 73. bak onder de waterkraan; 76.
gevangenis; 77. kilowatt (afk.); 78. hooimaand; 79. zangvogeltje; 81. mobiele eenheid (afk.); 82. voor-
deel opleverend; 83. verdieping; 84. getand wiel; 86. doe-het-zelver; 87. terugkerende liedtekst.

Verticaal 1. telwoord; 2. grote kledingmaat (afk.); 3. lidwoord; 4. oevergewas; 5. eerwaarde grijsaard; 6.
niet erg breed; 7. metalen spijl voor een raam; 8. durf en lef; 9. duw of zet; 10. ondernemingsraad (afk.);
11. haarwasmiddel; 16. Russisch ruimtestation; 18. nachtroofvogel; 20. voertuig; 21. pasvorm; 23.
bewaarkorf voor vis; 25. voedsel nuttigen; 26. platte schop; 27. oosterse vechtsport; 29. miniatuurstad bij
Den Haag; 32. politiewapen; 34. bloeimaand; 36. pinda’s; 37. Chinese vermicelli; 39. waterkant; 40.
inwendig orgaan; 42. bazige vrouw; 43. blootje; 45. rivier in Nederland; 46. schaakterm; 51. op grote
afstand; 53. anticonceptiemiddel; 54. hoofdstad van Thailand; 55. plaats in Noord-Holland; 56. hand-
schoen zonder vingers; 57. kampeerverblijf; 59. familielid; 60. stuk grond (kabel); 62. souteneur; 63. deel
van een breuk; 66. pensioenuitkering (afk.); 67. aardkluit; 69. ontkenning; 71. familielid; 73. holle steek-
beitel; 74. deel van een boom; 75. bladader; 78. vleesnat; 80. plaaggeest; 82. heden; 85. lidwoord.

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

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

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

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

Rotterdam door de tijd deel 3: Kralingen
en Kralingseveer

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

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

Een fotoboek met beelden van 
de ontwikkeling van deze wij-
ken van vervlogen tijden tot 
na de Tweede Wereldoorlog. 
Met veel foto’s van de be-
kende Rotterdamse fotograaf 
Jan Roovers, die de wijken 
fotografeerde zoals ze eens waren, maar die ook veel opnames 
maakte van de herbouw van het door het bombardement getrof-
fen gedeelte. Met plattegrond van de wijken.

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

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

Rotterdam door de tijd deel 8:
Charlois

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

Rotterdam door de tijd deel 9:
Kleiwegkwartier en Schiebroek

Fotoboek over de ontwikke-
ling van deze wijken, van 
vervlogen jaren tot na de 
Tweede Wereldoorlog. Je 
proeft de sfeer van het ver-
leden en ziet hoe de wijken 
van nu er vroeger uitzagen. 
Met plattegrond van de wijken. En met veel zwartwitfoto’s 
van hoge kwaliteit. Het Kleiwegkwartier vormde tot 1941 een 
onderdeel van de voormalige gemeente Hillegersberg en voor 
een klein deel van Schiebroek. Het maakte een eigen ontwikke-
ling door en ontwikkelde een eigen identiteit.

€ 22,95 € 22,95 € 22,95

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

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

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

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

€ 22,95 € 22,95
Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Ja, ik bestel:

Dinsdag 28 juni 2022
Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

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

€ 22,95

€ 22,95
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