
De OudDe Oud
Oud-Rotterdammer Rob Groe-
neveld was vele jaren geleden 
leerling van niemand minder 
dan Koos Postema. Hij zocht 
zijn oude meester, die dit jaar 
90 jaar werd, op bij hem thuis 
in Soest en schreef daarover 
een leuk verhaal voor De Oud-
Rotterdammer. Op visite bij 
‘Meester Koos’.

Ik bel aan en de deur gaat open. Daar 
staat hij, de nog kwieke Koos Pos-
tema, net 90 jaar geworden.
“Hallo meester, hoe gaat het?”
“Kom binnen Rob, ga zitten.”
Ik steek meteen van wal. “Nou, dat is 
lang geleden zeg dat we elkaar gezien 
hebben. Dat was bij de reünie van de 
4e, 5e en 6e klas van de Openbare 
Lagere School ‘Oud Mathenesser’. De 
reünie was 39 jaar geleden in Eethen, 
in het Land van Heusden en Altena 
bij Arjan van Dijk Catering. De tijd 
vliegt. Daar zijn we het over eens. 
Kijk, hier heb ik de foto van die reünie 
in 1983. Een jaar daarvoor had ik je 
ontmoet in Maastricht. Ik was toen 
lid van Junior Kamer Brabant. Junior 
Kamer had zijn jaarlijkse sympo-
sium en jij was daar uitgenodigd als 
dagvoorzitter.
Koos: “Ik had een schnabbel…”
Ik: “We raakten in gesprek en ik 
vroeg je of je het leuk zou vinden als 
ik een reünie zou organiseren. Onder 
één voorwaarde: ‘jij moet in ieder 
geval komen’, zei ik. Shake hands, 
antwoordde je. Ik kom 100 procent. 
Toen ging ik het regelen. Na onze 
reünie in 1983 kwam je niet veel later 
met het enorm succesvolle programma 
‘Klasgenoten’ op TV. Was onze reünie 
aanleiding voor dat programma?”
Koos: “’Ja, ik heb het toen wel met 
onze regisseur Jef Rademakers be-
sproken. Het zou best kunnen!’

Zweedsestraat
Terug naar Rotterdam, waar Koos 
na de Kweekschool als leraar terecht 
kwam op de Openbare Lagere School 
‘Oud Mathenesser’. 45 Leerlingen 
in één klas was toen heel normaal, 
allemaal babyboomers. Opeenvol-
gende klassen zaten vol met broers en 

zussen.
Koos Postema woonde in de 
Zweedsestraat 165-A. Een straat 
die voor de oorlog de Duitsestraat 
heette en later, om voor de hand lig-
gende redenen, werd omgedoopt tot 
Zweedsestraat. Onder luid gejuich 
van de straatbewoners werd het bord 
Duitsestraat weggehaald.

Vanaf 1946 tot en met 1958 woonde 
Koos in de Zweedsestraat en in 1957 
trouwde hij met Ineke. Voelt hij zich 
nog steeds Rotterdammer?
Koos: “Nou en of, dat gevoel gaat 
nooit meer weg.”
Maar hoe komt het dat hij, wonend 
op loopafstand van het Sparta kasteell 
toch Feyenoorder is geworden?

Koos: “Nou, dat is niet helemaal waar. 
We zijn later verhuisd naar Kralingen, 
waar Ruud Lubbers ook in de buurt 
woonde. Daar speelde Excelsior, de 
derde club van Rotterdam.”
Koos komt nu helemaal los, zoals we 
hem kennen van televisie in program-
ma’s als Achter het Nieuws, Een klein 
uur U, Klasgenoten en op de radio met 

Langs de Lijn, samen met zijn collega 
Willem Ruis. Hij praat enthousiast 
en je ziet hem genieten. Het doet me 
deugd, mijn oude meester zo te zien.

Geliefd
Koos was zeer geliefd op onze school, 
de meisjes vonden hem allemaal leuk. 
Eén van de meisjes, Christa de Boer, 
kan hij zich nog goed herinneren. 
Dat komt ook door haar vader die in 
het eerste van Sparta speelde: Henk 
de Boer. Christa is later fotomodel is 
geworden.

Bij de jongens was Koos ook bijzon-
der geliefd. Straf gaf hij nooit en in 
de hoek staan ‘hattie’ nog nooit van 
gehoord en paste ook niet bij hem. 
Koos was ook onze elftalleider en 
trainer en ging met ons mee naar de 
schoolvoetbal-toernooien. We trainden 
in de Spaanse Polder. Dat was toen 
nog één grote weide. Alleen Van 
Nelle, de Gilda Snoepfabrikant en een 
DAF-depot waren er gevestigd.

Lees verder op pagina 3.  
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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.

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

BARENDRECHT - DORDRECHT - LEERDAM - PAPENDRECHT - RIDDERKERK - ROTTERDAM - ZWIJNDRECHT

JAARLIJKSE VEILING
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022

VANAF 13:30 UUR

van 12 november tot 19 november (tot 13:00 uur) kijkdagen!

Opnieuw & Co Dordrecht, Merwedestraat 52-54

THEATEROPHETWATER.NL THEATEROPHETWATER.NL 
OF BEL NAAR 0187 - 642 090

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   
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   
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 

WANNEBIEZZ FEESTAVOND

Inclusief 3-gangen dinerbuffet | Live muziek en entertainment

ZATERDAG 12 NOVEMBER

Inclusief 3-gangen dinerbuffet | Live muziek en entertainmentInclusief 3-gangen dinerbuffet | Live muziek en entertainment

ZATERDAG 12 NOVEMBER

20:00uur - 23:15uur

WANNEBIEZZ FEESTAVOND
v.a. € 74,50

DAGTOCHTEN
Dec       Gouda Dec      Dordrecht16 17

MIDDAG CRUISE
Nov          Nov      Winter Cruise16 24

 REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

WINTER CRUISE

16:00uur - 19:00uur

 REDERIJFORTUNA.NL OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

Uitgebreid stamppottenbuffet | Koffie of thee met gebak| Live muziek en entertainment

16:00uur - 19:00uur      DONDERDAG 24 NOVEMBER
v.a. € 57,50

BEREN-BOOT.NL
OF BEL NAAR 010 - 4361911

Sint Vaart

12:00 - 14:30 & 15:30 - 18:00  
ZONDAG 20 & 27 NOVEMBER

    Vanaf 

€ 24,95

SINTERKLAASVAART

Bingo Cruise



(vervolg van voorpagina)

Harinkie happen
Terugkijkend op zijn leven kan 
Koos zeggen dat hij natuurlijk heel 
veel in Rotterdam heeft meege-
maakt. We halen wat herinnerin-
gen op. Zo hield hij een speech 
in de Gouden Snor van eigenaar 
Joop Zijlaard bij het huwelijk van 
Leontien van Moorsel en Michael 
Zijlaard, de zoon van Joop.

Ook kwam hij in Bierhandel-
Restaurant ‘De Pijp’, waar ‘tout’ 
Rotterdam kwam eten en drinken. 
Dan zat hij zomaar naast Ruud 
Lubbers en zijn vrouw Ria.
Met regelmaat ging Koos een 
harinkie happen in Oud Mathe-
nesse in de Engelsestraat bij Jan 
Vellekoop en zijn zoon Fred. Koos: 
“Voor haring mag je me wakker 
maken, daar ben ik nog steeds gek 
op.”

Tevreden
Koos ziet er best tevreden uit. Na-
tuurlijk mist hij zijn vrouw Ineke 
die in 2020 is overleden. Over 
gebrek aan bezoek heeft Koos niets 
te klagen. Behalve zijn dochters en 
kleinkinderen, krijgt hij regel-
matig bezoek van oud-collega’s. 
Vaste bezoeker is André van Duin, 

gewoon om ‘effe te komen ouwe-
hoeren’.

Na bijna drie uur praten met Koos 
neem ik afscheid. Koos: ‘Rob ik 
vond het heel gezellig en je bent 
altijd welkom’.
Ik zal zeker nog een keer langs-
komen!

Rob Groeneveld
robgroeneveldsr@gmail.com

Reacties op dit artikel zijn van harte 
welkom. Rob Groeneveld zorgt dat ze 
bij Koos Postema terechtkomen.
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 De onderwijzers van Rob in de jaren vijftig op de openbare lagere school ‘Oud Mathenesser’.. 
Koos Postema staat als zesde vanaf links gezien.   

 De Zweedsestraat, waar Koos Postema van 1946 tot en met 1958 woonde. In de oorlog heette de 
straat nog de Duitsestraat.   

CCtjeCCtje

Maar dat monument wordt prachtig. Het 
komt te staan in het plantsoentje aan de 
Maas voor de Ballentent. Het stelt een 
mannen- en een vrouwenfi guur voor die 
wreed van elkaar gescheiden zijn, dat zie je 
aan twee “kale” plekken op hun lichaam, 
ik kan het niet zo goed uitleggen, u zult 
het zelf wel zien mettertijd. De fi guren zijn 
vier meter hoog, en dat is in de open lucht 
niet zoveel als het in dat atelier leek. Ze 
waren er met een man of acht aan bezig. 
De plaats waar het komt te staan is een ver-
wijzing naar Oost, West en Zuid, en omdat 
de Maas ook nog naar Schiedam, dat ook 
slachtoffer was, stroomt ook daar naar toe, 
als u begrijpt wat ik bedoel.

Het tochtje er naar toe, naar de kunstenares 
bedoel ik, was aller genoeglijkst. Eerst een 
kopje koffi e op het S.S. Rotterdam. Het is 
zoals u weet een betrekkelijke lijdensweg 
geweest maar nou ligt dat schip er toch 
maar. Als u er nog nooit geweest bent dan 
moet u dat eens heel gauw doen. Je krijgt 
een aardige indruk van de luxe die de 

passagiers vroeger beleefden. En je kunt 
er lekker eten en drinken. Het is het schip 
beter vergaan dan bijvoorbeeld de Willem 
Ruys, die is onder een andere naam wel 
“vergaan”, en beter dan zusterschip de 
Nieuw Amsterdam, die volgens de kenners 
nog veel mooier was maar die roemloos in 
Taiwan is gesloopt.

Het Scheepvaartmuseum heeft nog enkele 
geredde kunststukken in zijn collectie, 
ook zeer de moeite waard om eens te gaan 
bekijken.

Toen voeren we met de onvolprezen wa-
tertaxi naar de overkant. We moesten zijn 
in de Waalhaven, althans (dat is met een h, 
in tegenstelling tot nochtans, weet u nog?) 
op de wallekant dan. Ik vind varen over 
de Maas altijd weer een sensatie. Ik denk 
dan ook met weemoed terug aan de drie 
Regatta’s die we in de zomers van ik dacht 
1990, ’91 en ’92 in een productie van good 
old Martin Hanson hebben gehouden. Ik 
weet niet of u zich die nog herinnert. (Die 

regatta’s bedoel ik.)

Bij het gezelschap waar ik in verkeerde 
werd er discreet op gewezen dat er nog 
wat knaken tekort zijn om het monument 
te kunnen betalen. Mochten er kapitaal-
krachtige lezers onder u zijn, aarzel niet de 
poeplap te trekken, waar het geld naar toe 
moet moet u maar even goegelen.

De razzia van ’44 zelf blijft een bizar 
gebeuren.

Hoe langer het geleden is hoe onwaar-
schijnlijker het lijkt dat een bezetter 
gewoon vijftigduizend mannen van de 
straat kan plukken en naar Duitsland kan 
deporteren. Nergens in Europa is er een 
grotere razzia geweest. En denk eens aan 
de achterblijvers, vrouwen zonder man, ge-
zinnen zonder kostwinner en dan ook nog 
eens de hongerwinter. Het is een oorlogs-
misdaad zonder weerga.

Dat doet je denken aan wat nu in Oekraïne 
gebeurt. In gebieden die de Russen hebben 
veroverd worden mensen nu gedwongen 
gedeporteerd naar Rusland, waar ze hele-
maal niet leven willen. En met wat voor 
een soort geweld gebeurt dat? Ik denk dat 
de Russen nog wel een gewetenlozer soort 
schoften zijn dan de Moffen.

Om een beetje positief te eindigen: de 
onvolprezen Roland Vonk van Radio 
Rijnmond, hij noemt zich geloof ik “De 
muzikale voddenman”, in ieder geval 
zoiets dergelijks, heeft natuurlijk weer 
allerlei muziek en liedjes, die bijvoorbeeld 
door de weggevoerde mannen werden 
gezongen om de stemming er in te houden, 
opgespoord en heeft daar een programma 
van gemaakt dat te zien en te horen is op 
tien november, ik dacht in Walhalla. Ook 
leuk om naar toe te gaan.  

 De razzia   
Binnenkort is het weer tien november en herdenken wij wederom de 
grote razzia van november 1944. Dat gebeurt in de Kuip en ik zal daar 
helaas niet bij zijn. In plaats daarvan ben ik wel enige weken geleden 
met een select gezelschap op bezoek geweest in het atelier van de kun-
stenares die het gedenkmonument aan het maken is en wier naam me 
helaas niet te binnen wil schieten.
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 Reünie van de vijfde klas 1983. Koos staat geheel rechts naast juffrouw Kuipers en juffrouw Apon.   
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 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!

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

100% gratis  juridische bijstand 
& advies bij letselschade& advies bij letselschade

Maximaal resultaat
Betrouwbaar en persoonlijke
aandacht voor zorgeloos herstel
Actief in heel Nederland
Al 25 jaar bewezen succesvol

Vragen? Wij staan voor u klaar.
U kunt ons bereiken op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 09:00 
tot 18:00 uur. Zaterdag alleen op afspraak.
Of bezoek onze website www.letseladvies.nl  voor meer informatie.

Rotterdam:
Telefoonnummer:
Email:

Goudse Rijweg 400, 3031 CK
010 766 0035
info@letseladvies.nl

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

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 32 boekingskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 7698-daagse busreis
Kerst tussen de Elzas en Zwitserland

vanaf p.p.

€ 599 www.dejongintra.nl/kdtri015-daagse busreis
Kerst in Trier en aan de Moezel

www.dejongintra.nl/kdmhe01www.dejongintra.nl/kdmhe01

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

vanaf p.p.

€ 1379www.dejongintra.nl/kdmtm02www.dejongintra.nl/kdmtm0213-daagse busreis
Kerst en oud en nieuw in Toscane

vanaf p.p.

€ 629www.dejongintra.nl/kdnih016-daagse busreis
All inclusive kerst in het Teutoburger Wald

vanaf p.p.

€ 579www.dejongintra.nl/kdber035-daagse busreis
Kerst in het centrum van Berlijn

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

 

 
    

    € 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



Ken je dit nog? 

 273   

 275   Nr.

Nr.

H

Ken je dit nog? Theater Zuidplein! dat kun je lezen aan de gevel. Heeft u er leuke en/of bijzondere her-
inneringen aan? Aan bijzondere voorstellingen of belevenissen? Wij zijn weer razend nieuwsgierig! Zet 
uw herinneringen op papier of in een mail en stuur die ons toe, zodat we het in een volgende afl evering 
kunnen delen met de lezers. Mail naar: info@deoudrotterdammer.nl of schrijf naar Redactie De Oud-
Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de website www.deoudrotter-
dammer.nl kunt u de foto in groter formaat bekijken.  

De gemeente Rotterdam meende in de jaren 
dertig voor de school een rustig plekje gevonden 
te hebben: het Land van Hoboken. Dat was 
toen misschien zo, maar in de naoorlogse jaren 
waren we hier vaak vergeven van het lawaai. 
Als er niets gebeurde op de Wijtemaweg stond 
daar alleen de Pontiac van natuurkundeleraar 
Willemse. Voor rijschoolhouders een mooie 
gelegenheid hun leerlingen de parkeersteek te 
laten oefenen. Aangezien dit de heer Willemse 
niet beviel kreeg hij het voorrecht zijn voertuig 
op de binnenplaats te parkeren. Zijn voorletters 
JAHLstonden volgens een klasgenoot van mij 
dan ook voor: “Jezus, Al die Helse Lesauto’s”. 
Voor het overige waren wij overgeleverd aan tal 
van bronnen van lawaai, zoals de uitbreiding van 
het aangrenzende Unilever (2x), de manifestatie 
E55 en de bouw van het (toen nog gemeentelijk) 
ziekenhuis Dijkzigt . Toch hebben velen hier 
hun eindexamen gehaald. De school staat er nog 
altijd en is uitgebreid van 300 tot ruim 1200 
leerlingen.”

Piet Duivestein: “De school van 273...was dat 
niet de Logemanschool aan de Koraalstraat 17 
in Hillegersberg? De voorgevel komt me heel 
bekend voor maar een schoolplein...”

Theo van der Burg: “Natuurlijk (her)ken ik 
de achterin- en uitgang van mijn oude school 
aan de Wytemaweg. Toevallig is vorige maand 
bijgaand artikel van mijn hand verschenen in 
Tolle belege, een uitgave van Semper Floreat, de 

oud-leerlingenvereniging van onze school. In de 
tweede alinea beschrijf ik hoe wij in de lagere 
klassen in de ochtendpauzes (die 20 minuten 
duurden) de op de foto getoonde achteruitgang 
van de school verlieten, de binnenplaats betra-
den en vervolgens tegen de wijzers van de klok 
in rondjes om het plantsoen gingen lopen. Dat 
deden we in de klassen 1 tot en met 4. Merk-
waardigerwijs liepen wij in de klassen 5 en 6, op 
precies dezelfde wijze om het Unilevergebouw 
heen. Iets heel anders tot besluit: ik ontdekte dat 
ons Gymnasium over 6 jaar, in 2028, niet minder 
dan zevenhonderd jaar bestaat!”

Theo van der Burg schreef onderstaand artikel over 
zijn vroegere school in Tolle belege, de oud-leer-
lingenvereniging van de school, dat een mooi beeld 
geeft van het Erasmiaans Gymnasium::

“Het lijkt mij een goed idee om eens te beschrij-
ven hoe de omgeving van de Wytemaweg er 
omstreeks 1960, inmiddels alweer 62 jaar gele-
den, eigenlijk uitzag. Wat zagen wij om ons heen 
wanneer we op de fi ets of brommer naar school 
reden of het schoolgebouw verlieten?
In de klassen 1-4 liepen wij in de korte pauzes 
steevast tegen de wijzers van de klok in rondom 
het plantsoen op de binnenplaats van de school.
Merkwaardigerwijs liepen wij in de klassen 5 en 
6, toen we blijkbaar volwassen genoeg werden 
geacht om het schoolterrein in de pauzes te kun-
nen verlaten, op precies dezelfde wijze om het 
Unilevergebouw heen. Niet andersom. Ik volg 

daarom gewoontegetrouw dezelfde route.
We verlaten het gebouw door de deftige 
hoofdingang, wat destijds voor ons leerlingen 
ten strengste verboden was. Recht tegenover de 
school staat de Ahoyhal, waar meteen in septem-
ber elk jaar de Femina wordt gehouden. Zoals de 
naam al doet vermoeden, is dit een beurs voor 
(huis)vrouwen, vele jaren later veranderd in een 
beurs voor ‘consumenten’. Van elkaar horen we 
in de lagere klassen dat je er gratis soep kunt 
krijgen. In de lunchpauzes van onze twee lange 
schooldagen, woensdag en vrijdag, proberen we 
dat uit.
Links van de Ahoyhal ligt ons sportveld, waar 
we in de lagere klassen bij mooi weer slag- of 
kastiebal spelen en in de hogere klassen softbal. 
‘Jongelui, klaarmaken voor buitengymnastiek’, 
horen we P.P. Moerman dan luid en duidelijk 
aankondigen, terwijl we de gymnastiekzaal 
betreden en de wenteltrap op lopen. Het verschil 
tussen binnen- en buitenkleding ging volgens 
mij niet verder dan gymschoenen in plaats van 
blote voeten bij buitengym. Verder het witte 
shirt en de witte korte broek met een Erasmi-
aanse groene bies aan de beide zijkanten.
Achter het sportveld staat uiteraard Museum 
Boijmans-Van Beuningen, met ertegenover de 
Remonstrantse Kerk. Links van de Kerk ligt 
de Jongkindstraat. Deze straat maakte op mij 
destijds meer de indruk van een bomen- en 
daardoor lommerrijk plein. Op dit plein treffen 
we een busstation aan van de lijnen 35 en 36, 
alsmede een benzinestation van Shell. Dat het 
niet de bedoeling is om het benzinestation als 
snoepwinkel te gebruiken, begrijpen we zodra 
we in de hoogste klassen de tank van onze 
brommer voor 38 of 44 cent van ons zakgeld 
willen vullen met mengsmering. ‘Het is hier 
geen snoepwinkel’, waarschuwt dan de man aan 
de kassa goedmoedig met gespeelde veront-
waardiging. Het tankstation bevindt zich op de 
hoek van de Rochussenstraat. We steken over 
en volgen deze straat langs het vooroorlogse 
gedeelte van het Unilevergebouw. Het dateert 
uit 1931 en bestaat uit twee scharnierende lange 
kantoorvleugels, de ene langs de Wytemaweg, 
de andere aan de Rochussenstraat. In 1962, wij 
zitten dan al een paar jaar op school, wordt de 
elf verdiepingen tellende witte hoogbouw van 
Unilever aan het oudere gedeelte toegevoegd.
Onze wandeling door de Rochussenstraat brengt 
ons precies in het midden van het Unilever-

gebouw bij een echte snoepwinkel. Daarin 
verkoopt Unilever zijn eigen versnaperingen. 
We vervolgen onze wandeling en passeren de 
zijkant van de eerdergenoemde nieuwbouw van 
Unilever. Voor dit hoge gebouw ligt een vijver 
en ook staat er de bronzen sculptuur ‘Belichaam-
de Eenheid’ van Wessel Couzijn, tegenwoordig 
te vinden voor de ingang van het nieuwste 
Unilevergebouw aan het Weena. Dit kunstwerk 
wordt door de Rotterdammers oneerbiedig de 
Schroothoop genoemd.
De hei- en bouwactiviteiten aan de 11 etages 
hoge nieuwbouw, die vrijwel gelijktijdig plaats-
vinden met die aan het voor die tijd enorme 
Dijkzigt-ziekenhuis, opgeleverd in 1961, zijn 
aan ons schoolgebouw allerminst onopgemerkt 
voorbijgegaan. Moerman toont ons telkens 
nieuwe scheuren die in de muren van zijn gym-
zaal zijn ontstaan.
Recht tegenover Unilever ligt het Burgemeester 
s’Jacobplein (de apostrof staat in de familienaam 
s’Jacob op een onverwachte plaats). Daar staat 
het Maritiem Museum Prins Hendrik. Het ge-
bouw uit 1948 is zonder pardon afgebroken om 
plaats te maken voor metrostation Dijkzigt.
We laten het plein aan onze rechterhand liggen 
en slaan linksaf de Zimmermanweg in. Voorbij 
de vijver en de schroothoop zien we aan de 
linkerkant de achterzijde van onze bouwval-
lige fi etsenstalling, die binnen niet al te lange 
tijd hetzelfde lot zal moeten ondergaan als het 
Maritiem Museum. Voorbij de stalling passeren 
we op nummer 8 de ambtswoning waarin onze 
respectieve clavigers huisden. Tijdens onze 
schooljaren waren dat de heren O. Blouw en 
H.C. Hoppe.
Op de hoek van de Zimmermanweg en de 
Wytemaweg slaan we nogmaals linksaf en 
staan dan opnieuw voor de statige hoofdingang 
van het GYMNASIVM ERASMIANVM, die 
tegenwoordig tot onze verbazing door iedereen, 
zelfs door de allerjongste leerlingen, zonder 
enig probleem mag worden betreden. Recht 
voor de ingangsdeuren staat inmiddels niet één 
blauw straatnaambord, maar staan er twee boven 
elkaar. Op het onderste staat Wytemaweg en 
erboven Dr. Molewaterplein. Dit nieuwe plein is 
het adres van het nieuwe Erasmus Medisch Cen-
trum, dat nog vele malen groter is dan het goede 
oude en vertrouwde Ziekenhuis Dijkzigt.”  

Zo ging dat op het Erasmiaans Gymnasium
Herman van ’t Hoogerhuijs: “De foto toont niet zozeer een schoolplein, 
maar – als ik het wel heb – de ingang van het Erasmiaans Gymnasium 
aan de Wijtemaweg. Als ik het mis heb slaat u het volgende maar 
over. Wanneer de foto gemakt is valt moeilijk na te gaan, maar in de 

jaren dat ik daar onderwijs genoot (1951-1957) werd de hoofdingang nooit ge-
bruikt en gingen we naar binnen via de binnenplaats. Het grote trappenhuis was 
dan voor de klassen 1-4 en het kleine voor 5-6. 
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

Vraag dan een vrijblijvend en gratis adviesgesprek aan. 
We hebben contracten met alle zorgverzekeringen.
Vergoedingen varieren van 75% tot 100% uit de 
(basis) verzekering.  
  
Behandeling aan huis mogelijk!

Prachtig loflied voor 
Rotterdamse mantelzorgers

10 november: Dag van de Mantelzorg 2022
Elk jaar is het op 10 november de Dag van de mantelzorg. 
Op en rondom deze dag worden er door heel Rotterdam verschillende 
activiteiten georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. 
Mantelfoon heeft het muzikale duo Sanne & Joyce gevraagd een muzikale ode 
te maken voor mantelzorgers. Samen met Jeroen Naaktgeboren hebben zij een 
prachtig loflied voor Rotterdamse mantelzorgers gemaakt: 

Jij Maakt De Dagen
Ik zie je elke dag dat stapje extra zetten
op duizend en twee dingen letten
Je doet het gewoon maar     
Ik zie je ongemerkt van rol wisselen
zal iets in jou het oude missen
Het gebeurt gewoon maar    
Hoe je er staat, ziet en raakt   
hoeveel je geeft, meebeweegt 

Door te doen wat je doet
Maak je de dagen
Zonder vragen goed

Dit is slechts een voorproefje van het mantelzorgloflied. 
Wilt u van het hele lied genieten? Dat kan! In de week van 7 t/m 11 november treden 
Sanne & Joyce op in diverse wijken van Rotterdam. 
Bovendien zijn er verschillende leuke en ontspannende activiteiten voor mantelzorgers. 
Bekijk voor het gehele overzicht van activiteiten op mantelfoon.nl/dvdmz

0800 - 777 33 33
24/7 GRATIS   |  www.mantelfoon.nl

Mantelzorg is mooi en waardevol én kan soms moeilijk 
zijn. Mantelfoon helpt mantelzorgers verder. 
We luisteren naar je, denken mee en geven advies.

10 november: Dag van de Mantelzorg 2022

Op en rondom deze dag worden er door heel Rotterdam verschillende 
activiteiten georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. 
Mantelfoon heeft het muzikale duo Sanne & Joyce gevraagd een muzikale ode 
te maken voor mantelzorgers. Samen met Jeroen Naaktgeboren hebben zij een 

Wilt u van het hele lied genieten? Dat kan! In de week van 7 t/m 11 november treden 

Bovendien zijn er verschillende leuke en ontspannende activiteiten voor mantelzorgers. 
Bekijk voor het gehele overzicht van activiteiten op mantelfoon.nl/dvdmz

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

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



Jaren geleden heeft een al-
leenstaande vriend van mij 
gevraagd of ik de nalaten-
schap van hem wil afwikke-
len. Ik heb toen bevestigend 
geantwoord. Onlangs is hij 
overleden en nu blijkt dat ik 
inderdaad tot executeur ben 
benoemd in zijn testament. Ik 
ben echter zelf ook al ouder 
en niet zo gezond meer en 
eigenlijk zie ik het niet zitten 
om deze rol op me te nemen. 
Mag ik weigeren?

Het antwoord op uw vraag is: ja, u 
mag uw benoeming weigeren. En 
hoewel u zich hier mogelijk bezwaard 
onder voelt, is het in uw situatie ook 
erg begrijpelijk. Voordat u als de 
executeur van de overleden vriend aan 
de slag zou gaan, zal u van de notaris 
eerst het verzoek krijgen of u uw be-
noeming wel of niet wilt aanvaarden. 
Door aan te geven dat u deze taak niet 
wilt aanvaarden, bent u dus ook geen 
executeur. Is er in het testament een 
opvolgend executeur benoemd dan 
komt deze vervolgens in aanmerking 

om de benoeming wel of niet te aan-
vaarden. Is deze opvolgend executeur 
er niet dan moeten de erfgenamen 
samen de nalatenschap afwikkelen of 
een boedelgevolmachtigde benoemen 
die het voor hen doet. 

Er is overigens nog een andere moge-
lijkheid waarbij u toch enigszins uw 
belofte waar kunt maken. U zou de 
taak van executeur kunnen aanvaar-
den maar vervolgens een persoon, be-

drijf, erfcoach of notaris vinden die de 
afwikkeling voor u en/of samen met u 
verzorgt. Het testament van uw vriend 
moet deze mogelijkheid wel bieden. 
Op die manier houdt u zich aan uw 
belofte en houdt u ook grip op de 
afwikkeling. De kosten van de door u 
gevonden adviseur kunt u – mits deze 
redelijk zijn gezien de hoogte van de 
nalatenschap en de ingewikkeldheid 
van de afwikkeling – ten laste van de 
nalatenschap brengen.

N.B. Het komt regelmatig voor dat 
een ooit toegezegde belofte om de 
nalatenschap af te willen wikkelen 
door het verloop van de tijd niet meer 
waar gemaakt kan worden. De vriend-
schap is stuk gegaan of de executeur 
is te oud of te ziek. Het is daarom dat 
wij (en het notariaat) adviseren om 
het testament zo nu en dan eens tegen 
het licht te houden. Aanpassingen 
kunnen nodig zijn omdat de executeur 
aangegeven heeft de taak niet langer 
te kunnen vervullen. Maar vaker gaat 
het om nieuwe belastingwetten of 
bijvoorbeeld het voorkomen van de 
eigen bijdrage zorg. Of er zijn nu wel 
kleinkinderen en bij het opstellen van 
het testament nog niet. Ook verandert 
er zo nu en dan wat in de regels van 
de erfbelasting door wetswijzigingen 
of gerechtelijke uitspraken.

De vriend die u in zijn testament de 
taak van executeur heeft gegeven, kan 
dit testament niet meer veranderen. 
Met de bepalingen uit het testament 
van uw vriend kunt u bepalen wat de 
mogelijkheden zijn om anderen aan 
u te binden als executeur, mag dat 
allemaal niet dan kunt u wellicht het 
beste afzien van deze taak.  

 De executeur is te oud?   
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Over de rekening beschikken
Na een overlijden moeten er nog 
allerlei zaken betaald worden die te 
maken hebben met het leven van de 
overledene of de afwikkeling van de 
nalatenschap. Om dit te kunnen doen 
van de rekening van de overledene is 
een verklaring van erfrecht nodig of – 
als de overledene een executeur heeft 
benoemd in het testament – een akte 
van executele. De laatste is meestal 
sneller opgesteld dan de verklaring 
van erfrecht maar er gaat altijd tijd 
overheen. Daarna heeft de bank tijd 
nodig om alles in orde te maken. Het 
kan zo twee maanden duren voordat u 
over de rekening van een overledene 
kunt beschikken. Informeer daarom 
tijdig de schuldeisers over de periode 
dat de betaling nog op zich laat wach-
ten en voorkom zo problemen.

Legaat zo groot als legitieme
Krijgt een kind per testament al-
leen een legaat ter grootte van de 
legitieme portie dan is dit kind in het 
testament direct of indirect onterfd. 
Door een legaat toe te kennen is het 
kind schuldeiser geworden en mag 
hij/zij zich niet met de afwikkeling 
van de nalatenschap bemoeien. Bo-
vendien heeft dit kind recht op geld 

en niet op spullen. De berekening van 
de grootte van dit legaat is dezelfde 
als die van de legitieme.

Gelijkwaardige erfgenamen
Zonder testament zijn alle erfge-
namen gelijkwaardig en hebben 
dezelfde rechten. Is er geen executeur 
benoemd in het testament dan moeten 
erfgenamen gezamenlijk de nalaten-
schap afwikkelen of een boedelge-
volmachtigde benoemen die deze 
taak op zich neemt. Erfgenamen die 
zonder overleg met andere erfge-
namen aan de slag gaan, schofferen 
het recht van andere erfgenamen en 
mogen daarop aangesproken worden 
inclusief eventuele schadeclaims. 
Beter is het dus (ook bij slechte ver-
houdingen) om met elkaar afspraken 
te maken wie wat doet en wie de 
coördinerende rol op zich neemt (dat 
mag ook een buitenstaander zijn). 

Schenken als erfgenaam
Bent u de erfgenaam van een nalaten-
schap en schenkt u aan personen 
een item uit de nalatenschap of een 
bedrag omdat u vindt dat die persoon 
ook recht heeft op iets uit de erfenis, 
dan komt dat bedrag niet uit de erfe-
nis maar uit uw eigen portemonnee. 
Schenkt u een item of een bedrag met 
een grotere waarde dan €2.274 dan 
is over het meerdere geen erf- maar 
schenkbelasting verschuldigd.

Verpanden van spullen
Het pandhuis is terug van nooit 
helemaal weggeweest. U kunt bij 
een pandhuis spullen in bewaring 
geven en u krijgt daar een bepaald 
bedrag voor terug, dat u later weer 
terug moet betalen. Over het tijdelijk 
ontvangen bedrag betaalt u rente. Die 
rente mag niet meer zijn dan 4,5% 
per maand.

Uit de praktijk 

De meeste ouders vinden dat wanneer 
je aan het ene kind schenkt je dan de 
andere kinderen ook én evenveel moet 
schenken. Om allerlei redenen kan dat 
anders lopen dan bedoeld is. Het kan 
fi nancieel even tegenzitten of het ene 
kind heeft pech in het leven terwijl 
de anderen juist geluk hebben. Mocht 
er anders geschonken zijn dan ooit 
bedoeld, is dan is dit meestal eenvoudig 
recht te trekken.
Zo ook bij de ouders die aan twee 
kinderen wel schenkingen deden maar 
niet aan het derde kind, want bij hem 
zou de huurtoeslag vervallen als hij de 
schenkingen zou ontvangen. Omdat 
bij de schenkingen die de kinderen 
al wel hadden gekregen nooit iets is 
vastgelegd in een overeenkomst kon het 
corrigeren alleen nog per testament. In 
dit testament bepaalden de ouders dat 
de schenkingen van de twee kinderen 
bij overlijden van de langstlevende 
moesten worden ingebracht in de 
erfenis; dus opgeteld bij datgene dat 
de (langstlevende) ouder nalaat. Die 
fi ctief hogere nalatenschap wordt 
dan door drie gedeeld en ieder krijgt 
daarvan een derde. De eerder ontvangen 
schenkingen komen in mindering op het 
erfdeel van het kind dat de schenking al 
ontving. Zo krijgt het derde kind alsnog 
z’n deel. Het is aan te bevelen schen-
kingen zowel bij leven als bij overlijden 
met uitsluiting te doen zodat ze altijd 
privébezit blijven en bij echtscheiding 
niet gedeeld hoeven te worden met een 
aanstaande ex-echtgenoot/partner. Wij 
vertellen u graag meer hierover.  

?

Geld terug van box 3
De regering heeft besloten om 
alleen de spaarders te compenseren 
die meededen aan de rechtszaak te-
gen de staat in verband met teveel 
betaalde belasting in box 3. Dat 
is veel spaarders in het verkeerde 
keelgat geschoten en daarom heeft 
de Bond voor Belastingbetalers het 
initiatief genomen om massaal het 
eisen van de teruggave van teveel 
betaalde belasting te organiseren. 
Op hun site staat een voorbeeld-
brief die gratis te downloaden is 
en waarmee u – als u belasting 
betaalde in box 3 – de teveel be-
taalde belasting terug kunt vragen. 
Succes is niet gegarandeerd maar 
“niet geschoten is altijd mis”. 
Het kost u slechts een brief een 
postzegel en wat moeite. U vult het 
informatieformulier in en ontvangt 
de voorbeeldbrief. Vervolgens 
houdt de bond op u de hoogte van 
verdere ontwikkelingen.

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

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)

Budgetmaatjeworden?
Geldproblemen kunnen je leven beheersen.
Slapeloze nachten, brieven die niet meer worden
geopend, aanmaningen die blijven liggen en
schulden die zich opstapelen. De problemen
komen nooit alleen en gaan meestal van kwaad tot
erger. Veel mensen lukt het niet om er zelf uit te
komen. Een Budgetmaatje kan het verschil maken!

Budgetmaatjes010wilRotterdammersdieproblemenhebben
methunfinanciën,helpenweergripophungeldtekrijgen.Zij
wordengekoppeldaaneenvrijwilliger,hetBudgetmaatje.Het
Budgetmaatjekomt1dagdeelindeweekbijeenhulpvrager
thuisenhelptominzichttekrijgenindeinkomsten,uitgavenen
schulden.

Jekijktmeewatrealistischebetalingsregelingenzijnof
ondersteunt,indiennodig,bijdeaanmeldingbijdeKredietbank
Rotterdam.Jebiedteenluisterendoor,steuntjeinderug,
motiveertenleertiemandzijnfinanciëleredzaamheidte
vergroten.AlsBudgetmaatjehelpjeiemandin1,maximaal2
jaar,weergripopzijnofhaargeldtekrijgen.

Voorjeaandeslaggaat,krijgjeeersteentrainingenvragen
wejeVOGaan.Eenmaalgekoppeld,staanwevoorjeklaarbij
vragen,neemjedeelaanintervisiesenbijscholing.

EnthousiastomBudgetmaatjete
worden?Kijkvoormeerinfoop
budgetmaatjes010.nl.Meldjeaanvia
info@bm010.nlof0103161716

Budgetmaatje worden?
Geldproblemen kunnen je leven beheersen.
Slapeloze nachten, brieven die niet meer worden
geopend, aanmaningen die blijven liggen en
schulden die zich opstapelen. De problemen
komen nooit alleen en gaan meestal van kwaad tot
erger. Veel mensen lukt het niet om er zelf uit te
komen. Een Budgetmaatje kan het verschil maken!

Budgetmaatjes 010 wil Rotterdammers die problemen hebben
met hun financiën, helpen weer grip op hun geld te krijgen. Zij
worden gekoppeld aan een vrijwilliger, het Budgetmaatje. Het
Budgetmaatje komt 1 dagdeel in de week bij een hulpvrager
thuis en helpt om inzicht te krijgen in de inkomsten, uitgaven en
schulden.

Je kijkt mee wat realistische betalingsregelingen zijn of
ondersteunt, indien nodig, bij de aanmelding bij de Kredietbank
Rotterdam. Je biedt een luisterend oor, steuntje in de rug,
motiveert en leert iemand zijn financiële redzaamheid te
vergroten. Als Budgetmaatje help je iemand in 1, maximaal 2
jaar, weer grip op zijn of haar geld te krijgen.

Voor je aan de slag gaat, krijg je eerst een training en vragen
we je VOG aan. Eenmaal gekoppeld, staan we voor je klaar bij
vragen, neem je deel aan intervisies en bijscholing.

Enthousiast om Budgetmaatje te
worden? Kijk voor meer info op
budgetmaatjes010.nl. Meld je aan via
info@bm010.nl of 010 3 16 17 16

Budgetmaatjtjt e worden?
Geldproblemen kunnen je leven beheersen.
Slapeloze nachten, brieven die niet meer worden
geopend, aanmaningen die blijiji ven liggen en
schulden die zich opstapelen. De problemen
komen nooit alleen en gaan meestal van kw kw k aad tot
erger. Veel mensen luktktk  het niet om er zelf uf uf it te
komen. Een Budgetmaatjtjt e kan het verschil maken!

Budgetmaatjtjt es 010 wil Rotterdammers die problemen hebben
met hun financiën, helpen weer grip op hun geld te krijiji gen. Zijiji
worden gekoppeld aan een vrijiji williger, het Budgetmaatjtjt e. Het
Budgetmaatjtjt e komt 1 dagdeel in de week bijiji een hulpvrager
thuis en helpt om inzicht te krijiji gen in de inkomsten, uitgaven en
schulden.

Je kijiji kt mee wat realistische betalingsregelingen zijiji n of
ondersteunt, indien nodig, bijiji de aanmelding bijiji de Kredietbank
Rotterdam. Je biedt een luisterend oor, steuntjtjt e in de rug,
motiveert en leert iemand zijiji n financiële redzaamheid te
vergroten. Als Budgetmaatjtjt e help je iemand in 1, maximaal 2
jaar, weer grip op zijiji n of haar geld te krijiji gen.

Voor je aan de slag gaat, krijiji g je eerst een training en vragen
we je VOG aan. Eenmaal gekoppeld, staan we voor je klaar bijiji
vragen, neem je deel aan intervisies en bijiji scholing.

Budgetmaatje worden?
Geldproblemen kunnen je leven beheersen.
Slapeloze nachten, brieven die niet meer worden
geopend, aanmaningen die blijven liggen en
schulden die zich opstapelen. De problemen
komen nooit alleen en gaan meestal van kwaad tot
erger. Veel mensen lukt het niet om er zelf uit te
komen. Een Budgetmaatje kan het verschil maken!

Budgetmaatjes 010 wil Rotterdammers die problemen hebben
met hun financiën, helpen weer grip op hun geld te krijgen. Zij
worden gekoppeld aan een vrijwilliger, het Budgetmaatje. Het
Budgetmaatje komt 1 dagdeel in de week bij een hulpvrager
thuis en helpt om inzicht te krijgen in de inkomsten, uitgaven en
schulden.

Je kijkt mee wat realistische betalingsregelingen zijn of
ondersteunt, indien nodig, bij de aanmelding bij de Kredietbank
Rotterdam. Je biedt een luisterend oor, steuntje in de rug,
motiveert en leert iemand zijn financiële redzaamheid te
vergroten. Als Budgetmaatje help je iemand in 1, maximaal 2
jaar, weer grip op zijn of haar geld te krijgen.

Voor je aan de slag gaat, krijg je eerst een training en vragen
we je VOG aan. Eenmaal gekoppeld, staan we voor je klaar bij
vragen, neem je deel aan intervisies en bijscholing.

Enthousiast om Budgetmaatje te
worden? Kijk voor meer info op
budgetmaatjes010.nl. Meld je aan via
info@bm010.nl of 010 3 16 17 16

Enthousiast om Budgetmaatjtjt e te
worden? Kijiji k voor meer info op
budgetmaatjtjt es010.nl. Meld je aan via
info@bm010.nl of 010 3 16 17 16

Leven met schulden
is niet makkelijk.
Als Budgetmaatje kun
jij het verschil maken.

Leven met schulden
is niet makkelijk.
Als Budgetmaatje kun
jij het verschil maken.

Viku Carpet cleaning
www.viku.nl | Tel. 085 - 486 63 39

Viku Dienstverlening beschikt over ruim tien jaar ervaring in 
specialistische reiniging van tapijten en meubelstoffen. 
Vakbekwaam en goed opgeleid personeel staan klaar om u te 
voorzien van een goede service en reiniging.

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

Geïnteresseerd in een vrijblijvende offerte
of demonstratie kijk dan op www.viku.nl

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl
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Speciaal voor onze jongeren: Henk 
Schouten was een van de legendari-
sche spelers uit het Feyenoordteam 
van de jaren vijftig/zestig van de 
vorige eeuw. Een onbetwiste groot-
meester op de vierkante meter, ooit 
een gevreesde linkervleugel vormend 
met ons aller Coen Moulijn. Henk 
was de man die het presteerde in 
een  competitiewedstrijd de bal maar 
liefst 9 maal (!) achter een volstrekt 

kansloze keeper te deponeren. Een 
prestatie die zonder enige twijfel nooit 
meer geëvenaard, laat staan verbeterd 
zal gaan worden.
Henk Schouten, een speler met een 
artisticiteit en balvaardigheid die vele 
malen groter was dan die van de totale 
Feyenoordselectie van dit moment. 
Mogelijk wat gechargeerd, ik ben het 
me bewust, maar ik durf het toch aan. 
Tegenspraak is welkom in deze.
Wanneer je zo’n artikel onder ogen 
krijgt, gaan onwillekeurig je gedach-
ten terug naar de periode waarin De 
Kuip elke 14 dagen volstroomde met 
echte voetballiefhebbers. Echte sup-
porters die in deinende drommen over 
de luchtbrug naar het “droomvoetbal” 
kwamen kijken, zoals een Rotter-
damse krant het in een euforische bui 
ooit betitelde. Een periode waarin de 
rood-witte brigade uit Mokum nog 
ongenadig op z’n falie kreeg met 
scores, waarbij de “speedwaycijfers” 
uit de kast moesten worden gehaald. 
Voor alle duidelijkheid dient vermeld 
te worden, dat dit slechts de wed-
strijden betrof binnen de beschutte 

rondingen van De Kuip. Wanneer de 
stadsgrens maar met een teenlengte 
werd overschreden, verschrompelde 
dit “wonderteam” tot een zielig zootje 
wanhoop en ellende.

Onderbroekenniveau
Maar gelachen werd er wel. Heel veel 
en heel erg hard, meestal ten koste 
van een ander. De grappen en grollen 
waren niet van de lucht, hoewel, de 
eerlijkheid gebiedt het te zeggen, het 
onderbroekenniveau nauwelijks werd 
ontstegen. Op dit onderdeel onder-
scheidde Henk Schouten zich even-
eens als een grootmeester. Vooral de 
nieuwkomers, vaak uit de provincie, 
waren een gewild doelwit. Schouten 
legde met feilloze precisie en een 
bijna satanisch genoegen de kwetsbare 
plekken bloot.
Jan Klaassens was daar een sprekend 
voorbeeld van, maar Jan was niet klein 
te krijgen. Klaassens dreef een piep-
klein sigarenzaakje in Venlo, waarvan 
Schouten zei, dat wanneer daar een 
zonnestraal naar binnen viel, Jan de 
winkel uit moest. Jan lachte hartelijk 
mee, maar bleef onverstoorbaar en 
voltooide meer dan 50 interlands, in 
die tijd een topscore.

Bizarre gewoonte
Ook Gerard Bergholz, afkomstig 

van het gemoedelijke “us MVVke” 
hield zich dapper staande. Gerard had 
de liefl ijke bijnaam “Pummy” mee 
uit Maastricht genomen en ontwik-
kelde een snelheid die de geluidgrens 
doorbrak. Helaas liep zijn voetbalin-
zicht niet helemaal parallel. Volgens 
Schouten was het maar goed dat er 
hekken om het stadion stonden, anders 
had men Bergholz menigmaal pas in 
de buurt van de Barendrechtse Brug 
teruggevonden.
Pummy beet ferm van zich af en ging 
zelfs over tot de tegenaanval. Hij 
maakte er een bizarre gewoonte van 
om zijn voetbalmaten na afl oop van 
een training nat te spuiten. Cor van 

der Gijp maakte aan deze vreemde 
strapatsen op waarlijk briljante wijze 
een einde. Terwijl hij voor de spiegel 
zijn das stond te strikken, werd hij 
door Bergholz met de brandslang 
onder vuur genomen. Tot verbijstering 
van diezelfde Bergholz vertrok Cor 
geen spier, trok de natte kleding uit en 
hing deze op de haken van Bergholz. 
Daarna trok hij zijn eigen droge kleren 
aan.
Pummy heeft nooit meer gespoten.

Cees Bruijs
bruij868@planet.nl  

 Weet je nog van vroeger?   
“Onvree met het heden doet omzien naar het verleden”. Aan die 
bijna filosofische woorden van mijn veel te vroeg overleden va-
der moest ik denken, toen ik bij het opruimen van een zolderkast 
een in okerkleur verschoten krant vond met daarin een pagina-
groot interview met Henk Schouten. 

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. Inmiddels 
is er een waardig opvolger, die 
nog wat 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.  

 20 augustus 1964. Rotterdam Buizengat. Kralingen van oost naar west met Maasboulevard, Oostmaaslaan, Buizengat richting Boerengat en Boerengatbrug 
met rechts de Admiraliteitskade. Rechts lopen de Honingerdijk en Oostzeedijk richting Oostplein, Haringvliet en Groenendaal en ligt bij de Oostzeedijk Be-
neden de Sint Lambertuskerk (1878, architect Evert Magry). Links zijn de � ats aan de ‘s-Landwerf in aanbouw en aan de Oostmolenwerf � at de Hoge Wiek. 

Ook vindt daar een verbouwing en uitbreiding plaats van het Havenziekenhuis. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester 

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 ‘Pummy’ Bergholz schiet op het doel. 1961   

 Cor van der Gijp (zittend) en Henk Schouten.   
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Rotterdamse iconen 
Maandkalender 2023

De jaarlijkse maandka-
lender van Herco Kruik 
pakt ook dit jaar weer uit 
met fraaie foto’s van Rot-
terdamse iconische gebouwen van ‘toen en nu’. Historische en 
actuele foto’s naast elkaar dus. En natuurlijk voldoende ruimte 
om op elke dag afspraken of verjaardagen te noteren.

Groeten uit 
IJsselmonde 
deel 2

In dit tweede deel van 
Groeten uit IJssel-
monde gaat het over 
het westelijk deel van de deelgemeente. De 
foto’s en teksten in het boek geven een beeld van dit gebied tus-
sen 1894 en 1941, maar ook van de naoorlogse jaren. De ma-
kers nemen u mee door de wijken Lombardijen, Kreekhuizen, 
Sportdorp, Zomerland en Klein Zomerland. Veel van de foto’s 
zijn van de bekende Rotterdamse fotograaf J.F.H. Roovers.

100 Jaar Elektri-
sche tram deel 2

Een fraai fotoboek 
over 100 jaar elektri-
sche trams die door 
Rotterdam reden. In dit deel gaat het over de pe-
riode van 1955 tot 2005, de tijd die velen van ons in hun jeugd 
hebben meegemaakt in Rotterdam. Met unieke foto’s, onder 
andere van fotograaf en elektrische tramkenner Henk Mertens.

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

   
Thee of koffie op z’n Rot-
terdams
(onderzetters)

Een set van zes geinige onder-
zetters voor thee of koffie met 
grappige Rotterdamse teksten, 
iconische plaatjes van de Maas-
stad. Die mogen bij u thuis 
natuurlijk ook niet ontbreken. De 
onderzetters zijn alleen per set te bestellen.

   
Rotterdam 
Scheurkalender 2023
Ja hoor, daar is-ie weer! De 
jaarlijkse Rotterdamse Scheur-
kalender. De elfde editie al-
weer van maker Herco Kruik, 
die uitpakt met leuke Rot-
terdamse weetjes, anekdotes, 
grappen, typisch Rotterdam- se 
uitdrukkingen, pakkende 
citaten en chauvinistische 
teksten. Scheuren maar weer! Leuk cadeautje voor verjaardagen 
en feestdagen!

   
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 Rotterdamse vlag met de tekst ‘De Rotterdamse Natte 
T-Doek’. De kwalitatief hoogwaardig gewoven theedoek met 
ophanglus is van 100 procent katoen, meet 50x70 cm, is opge-
vouwen 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!

€ 12,95
€ 19,95

€ 22,95

€ 39,95

  

 14,95

€ 15,95 € 9,95 € 9,95
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 1 november 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:

Rijnmond 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  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     7,95
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus onderzetters  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,25
De Oud-Rotterdammer Koffiemok .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,25
Groeten uit IJsselmonde deel 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 19,95
100 jaar Rotterdamse tram 1905-2005 deel 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 22,95
Rotterdam Scheurkalender   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 15,95
Rotterdamse iconen Maandkalender 2023  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 12,95
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Alle andere bewoners, ook vrouwen 
en kinderen, moeten in de huizen 
blijven totdat de actie ten einde is. De 
mannen die bij een huiszoeking nog 
in huis worden aangetroffen, worden 
gestraft, waarbij hun particulier eigen-
dom wordt aangesproken.
Bewijzen van vrijstelling van burger-
lijke of militaire instanties moeten ter 
controle worden meegebracht. Ook 
zij, die in het bezit zijn van zulke 

bewijzen, zijn verplicht zich op straat 
te begeven.

Uitzondering
De middenstand neemt een bijzondere 
uitzonderingspositie in bij de dwang-
arbeid in Duitsland. Alhoewel er ook 
veel winkeliers voor de Arbeitseinsatz 
worden opgeroepen wil de bezetter 
er toch voor waken dat de verzorging 
van de burgers, juist in oorlogstijd, in 

gevaar komt. Dat geeft de midden-
stand en daarbij ook het voor die tijd 
grote Rotterdamse kruideniersbedrijf 
Luyendijk’s, met vestigingen aan de 
Nieuwe Binnenweg, Zwart Janstraat 
en Schepenstraat (noodwinkel van de 
op 14 mei 1940 gebombardeerde win-
kel aan de Kruiskade en in 1955 defi-
nitief gevestigd aan de Schieweg) een 
voordeel ten opzichte van de overige 
beroepsbevolking. Over de ontheffing 
van de Arbeitseinsatz vindt zoals uit 
bijgaande historische briefkaart blijkt, 
correspondentie plaats tussen mijn 
grootvader Jan Luijendijk, directeur 
van het levensmiddelenbedrijf Luyen-
dijk’s, met de hoofdafdeling Voeding 
(Ernährung) en Landbouw (Landwirt-
schaft) van het departement Financiën 
en Landbouw.

Onderduikers
Op de briefkaart staat aangegeven 
dat het voor Luyendijk’s verantwoor-
delijke Arbeidsbureau (Arbeitsamt) 
binnenkort (demnächst) over het ont-
vangen verzoek van Luyendijk’s zal 
beslissen, zo wordt door de Rijkscom-

missaris voor de bezette Nederlandse 
gebieden aangegeven. Mijn vader 
(destijds 25 jaar) en een leidingge-
vende funtie bij het familiebedrijf in 
levensmiddelen ontkomt aan tewerk-
stelling in Duitsland. Mijn grootvader 
geeft zijn vrienden Hans en Maarten 
Bronder, Frans Stehouwer en Wout 
Stam gelegenheid om onder te duiken 
in het magazijn van de winkel aan de 
Schepenstraat. Zo ontkomen zij allen 
aan de razzia.

Een prachtig verslag van deze 
onderduikervaring, geschreven door 
onderduiker Hans Bronder, is te lezen 

in mijn vorig jaar uitgebrachte boek 
“Rotterdamse kruidenierswinkels van 
Luyendijk’s in de 20e eeuw (1906-
1975) ”

Bert Luijendijk, 
kleinzoon van vm. directeur levens-
middelenbedrijf Luyendijk’s
bert.luijendijk@hetnet.nl

Middenstander ontliep Arbeitseinsatz
Tussen 10 en 14 november 1944 vindt de razzia van Rotterdam plaats en worden jonge mannen 
weggevoerd en tewerkgesteld in Duitsland. Op bevel van de Duitse Weermacht moeten alle mannen 
in de leeftijd van 17 t/m 40 jaar zich voor de arbeidsinzet aanmelden. Hiervoor moeten mannen van 
deze leeftijd onmiddellijk na ontvangst van dit bevel met de voorgeschreven uitrusting op straat 
gaan staan.

Briefkaart over arbeitseinsatz

Iedere (oud)-Rotterdammer met enig 
historisch besef is bekend met de 
Vredesengel die al een eeuw lang de 
stadhuistoren siert. Het met een dun 
goudlaagje bedekte koperen beeld 
schittert immer in het zonlicht. Het 
grappige is dat echt niemand het beeld 
van dichtbij onder ogen heeft gehad. 
Gelukkig is de levensgrote engel – 
dankzij de vleugels meer dan drie me-
ter hoog – in 1919 in een hal van het 
stadhuis gefotografeerd. De originele 
foto werd mij in 1987 geschonken 
door mevrouw E.H.M.A. Kok-Ansink, 
woonachtig aan het Bentinckplein. Zij 
beheerde het archief van gemeentear-
chitect A.J.Th. Kok, verantwoordelijk 
voor de bouw van ons Stadhuis. Ik 
kreeg van haar een hele serie foto’s, en 
die heb ik uiteraard bewaard. Waarom 
zij mij de fotocollectie schonk? Zij 
volgde indertijd mijn historische 
rubriek in Het Vrije Volk. Het is wel 
een kick dat het om de originele foto’s 
gaat, keurig geplakt op stevig donker 
karton. Wat deze foto juist zo interes-
sant maakt is de dame die vlak bij het 
beeld staat. Zo ontdek je de grootte 
van de engel. De Vredesengel moest 

wel zo’n forse creatie zijn, want hjj 
staat immers pontificaal op het aller-
hoogste punt. Ik schreef indertijd dat 
in 1979 de engel opnieuw is verguld 
met 1600 velletjes bladgoud.. Kosten? 
6000 gulden. Enfin, dáárom schittert 
ie nog steeds! De Vredesengel is een 
creatie van beeldhouwer Johan Keller. 
Van hem staan nog een tweetal andere 
creaties in het Raadhuis. Overigens is 
het bekendste kunstwerk de immens 
grote blote David die pontificaal de 
centrale hal van het stadhuis siert. De 
nooit aanhoudende grap moge bekend 
zijn. Pasgetrouwde stelletjes worden 
dikwijls voor het beeld gefotografeerd, 
en er is altijd wel een loljanus die dan 
met zijn hoge hoed het forse geslacht 
van David afschermt. Zo krijgt hij de 
lachers op zijn hand. Ach ja, moet ook 
kunnen op zo’n vrolijke huwelijksdag. 
Met dank aan makelaar Juriaan Kok 
voor de info.

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

Vredesengel

Mededeling van de ‘Reichscommissar’ over de aangevraagde ontheffing voor de Arbeitseinsatz 
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Drie herfstconcerten in Fonteinkerk
  In de Fonteinkerk worden op de zaterdagmid-
dagen van 5 en 19 november en 3 december 
herfstconcerten gegeven. De bedoeling is, dat 
zoveel mogelijk mensen drempelvrij kennis kun-
nen maken met in dit geval kleinschalige uitvoe-
ringen van klassieke muziek met hier en daar een 
lichte toets. In het eerste van deze drie concerten 
wordt onder andere muziek van Mozart en Men-
delssohn ten gehore bracht en zijn Trio Ritornello 
en Blaaskwintet Beaufort aan zet. In het tweede 
concert op brengt het Barokensemble Camerata 
Capelle een afwisselend programma met muziek 
van onder andere Charpentier en Handel. In het 
derde concert tenslotte brengt het Trio Mendels-
sohn een werk van Clara Schumann, de weduwe 
van Robert, en eindigt de concertreeks met 
Mendelssohn. (Zie ook elders op deze pagina’s.)

Jong en oud samen in bijzondere voorstelling
  Muziek brengt iedereen, dus ook jong en oud samen. Op 20 en 27 november gebeurt dat letterlijk als de ouderen van Ha-
venstad Operette uit Rotterdam samen met de kinderen van Studio Gwendolyn, dans- en muziekschool uit de Hoeksche 
Waard twee optredens verzorgt. Ze willen laten zien dat met een beetje aandacht voor elkaar je meer gemeen blijkt te 
hebben dan op het eerste gezicht lijkt. Zie ook elders op deze pagina’s.

Van Laura Fygi tot een ode aan The Everly Brothers
  In De Doelen in Rotterdam opent de reeks zondagoch-
tendconcerten 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 fe-
bruari 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
In World Forum Theater Den Haag worden de zondag-
ochtendconcerten op 3 februari vervolgd met ‘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. (zie ook elders op deze 
pagina’s).

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

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 zilve-
ren 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.

 Zaterdag 5 november

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

Museumremise voor de laatste keer geopend
  Stichting RoMeo houdt op zaterdag 5 november de laatste museumdag van het jaar in de 
museumremise. Museumbussen brengen je van o.a. Zuidplein, Station Zuid, Noorderei-
land, Station Alexander, Capelsebrug en Kralingse Zoom naar de Kootsekade en terug.
Alle tram- en busritten zijn inbegrepen in de toegangsprijs dus je hoeft niet met eigen 
vervoer te komen. Vertrektijden en -haltes: www.stichtingromeo.nl
De museumremise is open van 10.00 tot 16.00 uur. Adres: Kootsekade 19, 3051 PC 
Rotterdam
Toegangsprijs € 5,- (junior en senior € 3,-) RotterdamPas gratis. (Zie ook elders op deze 
pagina’s.)

    Zaterdagen 5 en 19 november en 3 december

Hillegersbergse Herfstconcerten in Fonteinkerk
  Op particulier initiatief 
vinden onder de naam 
Hillegersbergse Herfstcon-
certen een drietal concerten 
plaats op drie zaterdagmid-
dagen in het najaar in de 
Fonteinkerk in Hillegers-
berg. De toegang tot deze 
concerten is gratis. Op 
zaterdagmiddag 5 november 
treden Trio Ritornelle en 
Blaaskwintet Beaufort op. 
Het tweede concert op 19 
november wordt verzorgd 
door Barokensemble Camerata Capelle. Het derde concert op 3 december speelt het Trio 
Mendelssohn. Aanvang alle concerten: 15.00 uur, kerk open om 14.30 uur. Het adres van 
de Fonteinkerk: Terbregselaan 3, 3055TE, Rotterdam.

    Vrijdag 18 en maandag 28 nov., zaterdagen 3 en 10 dec.

Taxatie van oude boeken door taxateur Arie Molendijk
  Taxatie van oude boeken is weer mogelijk in Oud-Beijerland, Capelle a/d Ijssel, Slie-
drecht, Ridderkerk en Rotterdam Alexander. Vrijdag 18 november in de bibliotheek van 
Oud-Beijerland in het Oude Raadhuis Waterstal 1. Liefst op afspraak met de bibliotheek 
van 14.00 tot 16.00 uur. Maandag 28 november in restaurant In den Boekenkast in 
Capelle a/d IJssel, Stadsplein 3 van 14.00 tot 16.30 uur. Vrijdag 2 december in de biblio-
theek van Sliedrecht, Scheldelaan 1 van 13.00 tot 15.30 uur. Zaterdag 3 december in 
het Van der Valk Hotel in Ridderkerk, Krommeweg 1 van 9.30 tot 12.00 uur links bij de 
ingang in het restaurant. Zaterdag 10 december in restaurant Belle Sorelle, Prinsenlaan 
481 in Rotterdam Alexander van 13.00 tot 15.30 uur. Zie ook elders op deze pagina’s.

    Vrijdag 18 november

Het Indisch Interieur
Bezoek dit bijzondere familiedrama met topacteurs Hans Dagelet en Bodil de Parra. De 
pater familias van een Indische familie wil zijn erfenis verdelen. Maar elk erfstuk is een 
stille getuige van een complex verleden. Tickets 26,50 euro via www.theaterzuidplein.nl

  Zondag 20 november

Cappella Gabrieli zingt polyfonie van de Noordelijke Nederlanden
  Het koor zingt werken van Manchicourt, Lassus, Praetorius en Palestrina. Zondag 20 
november 15:00 uur, Eendrachtskapel, Eendrachtsstraat 95, Rotterdam. Entree €17.50, 
voorverkoop €15 via www.cappellagabrieli.nl. Scholieren en studenten gratis.
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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. Vanaf 1-11-2022 ook pasfoto’s!
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)

A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr                                      
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Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende schilder? Zouden die snuisterijtjes op zolder nog wat opbrengen op een veiling? Herken-
baar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak gekregen van familie, vrienden 
of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? Om die vraag te 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.

Arie Molendijk taxeert oude boeken
  Taxateur Arie Molendijk taxeert op vrijdag 18 en 
maandag 28 november en op zaterdag 3 en 10 
december in de regio weer uw oude boeken zoals 
oude (staten)bijbels, atlassen, geïllustreerde werken 
en reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, 
ansichtkaarten en prenten.
De landelijk bekende taxateur werkt al jaren samen 
met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek 
en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. 
Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te 
taxeren voorafgaand aan een veiling. Molendijk: “De 
taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd 
op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal 
op veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op 
mijn taxatiedagen, dus niet via foto’s, telefoon of per 
e-mail.”
De kosten voor een taxatie zijn vijf euro voor één tot 
ongeveer tien boeken of seriewerken. De taxatiekos-
ten van grotere collecties/bibliotheken, die meer tijd 
in beslag nemen, variëren van 25 tot vijftig euro. Een 
taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen 
voor waardevolle boeken met een waarde vanaf 200 
euro en tegen een van tevoren afgesproken tarief. 
Voor data en locaties zie elders op deze pagina’s. 
Meer Informatie: www.molendijkboeken.nl

Laatste museumdag van het jaar bij RoMeo
  Op de laatste museumdag 
van 2022 bij RoMeo, op 
zaterdag 5 november, zijn 
er bijzondere attracties. Er 
is eenmalig een uniek histo-
risch diorama te zien van het 
Proveniersplein (achterzijde 
Rotterdam CS) rond 1965, 
met rijdende modeltrams. 
Bijzondere trams die zelden 
het museum verlaten rijden 
(onder voorbehoud) voor de 
museumbezoekers tussen 
Rotterdam Centraal en de 
Kootsekade:  Parkwagen 192
uit 1921 en  Kleine Schindler
15 uit 1957. Zie ook elders 
op deze pagina’s. 

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

    Zondagen 20 en 27 november

Havenstad Operette en Studio Gwen-
dolyn treden samen op
  De ouderen van Havenstad Operette en de kin-
deren vn dans-en muziekschool Gwendolyn ver-
zorgen samen twee optredens. Op 20 novem-
ber in De Buurvrouw in Rotterdam Schiebroek 
en op 27 november in de Eendrachtshoeve in 
Zuid-Beijerland. Kaartverkoop voor beide data 
via 010 – 21 22 307, Dieuwke Wezenaar of via 
havenstadoperette@gmail.com of wezenaar5@
gmail.com Voor 20 november ook online bij de 
Buurvrouw.

    Zondag 20 november en daarna

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

    Elke woensdag

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

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar 
kunt u gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tus-
sen 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 inlichtin-
gen: 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

50+ OOGZORGWEKEN GGRRAATTIISSOOOOGGZZOORRGGCCOONNSSUULLTTtt//mm 3300--1111--22002222

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!
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Service Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing DakService Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing Dak

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN 

895,-

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

1298,-

 

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

VANAF 
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         cvu.nl/ons-verhaal

Herdacht worden
zoals u bent

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

3037 EN

Rotterdam

010 – 466 11 00
info@cvu.nl

Uitvaartcentrum Bergweg

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

Ontwerp uw
droomsieraad

 Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een

tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

Of weet u niet wat te doen met oud
goud? Jewel Trend Juweliers Ridderkerk

kunt u hierbij helpen!
Wij hebben namelijk een eigen atelier en kunnen als

goudsmeden uw visie omtoveren tot een prachtig
sieraad. Van het restylen van een trouwring en het
laseren van een handschrift, tot het verwerken van
een vingerafdruk, niets is ons te gek! Bovendien zijn

wij ook gespecialiseerd in assieraden. Met vele
mogelijkheden die wij u bieden, wordt het een uniek

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

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

Ontwerp je eigen 
gedenksieraad al vanaf € 169

WAT ZIJN ASSIERADEN?
Een assieraad is een tastbare herinnering 
in de vorm van een sieraad. Iedereen 
verwerkt gebeurtenissen op zijn eigen ma-
nier en voor sommige mensen is het een 
prachtig concept om op deze manier hun 
dierbare dichtbij te kunnen houden. 

Mensen kiezen het vaakst voor een asring, 
asarmband of ashanger. Wil je liever wat 
anders dan bieden wij ook de mogelijkheid 
om je eigen ontwerp in te leveren.

Ontwerp uw
droomsieraad

 Uniek sieraad met een
bijzondere waarde en een

tastbare herinnering

Heeft u een bepaald ontwerp voor een
sieraad in gedachte?

Of weet u niet wat te doen met oud
goud? Jewel Trend Juweliers Ridderkerk

kunt u hierbij helpen!
Wij hebben namelijk een eigen atelier en kunnen als

goudsmeden uw visie omtoveren tot een prachtig
sieraad. Van het restylen van een trouwring en het
laseren van een handschrift, tot het verwerken van
een vingerafdruk, niets is ons te gek! Bovendien zijn

wij ook gespecialiseerd in assieraden. Met vele
mogelijkheden die wij u bieden, wordt het een uniek

sieraad met een bijzondere waarde.

In ons eigen atelier kunnen wij uw
perfecte sieraad ontwerpen!

www.jeweltrendmemorials.nl 
www.jeweltrend.nl

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

 

 
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 

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

Met onze kennis adviseren wij u
Met ons hart begeleiden wij u

Met onze schouders ondersteunen wij u
Met ons gevoel zijn wij er voor u

Met onze ervaring maken wij van iedere uitvaart,
een waardig afscheid.

Mocht u vragen hebben of heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
010 4651120 / 06 51606587

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

De koffie of thee staat geheel vrijblijvend voor u klaar.
Rusthoflaan 52 te Rotterdam.

Voor IEDER BUDGET een PERSOONLIJK afscheid,
ongeacht waar of op welke wijze u bent verzekerd.

Afscheid op maat, omdat 
geen mens hetzelfde is…

Wendy en Joyce zijn 24/7 
bereikbaar op 010 – 304 6373

www.bijzondervaarwel.nl
info@bijzondervaarwel.nl

In de voorbereiding of als het 
moment daar is. Bijzonder 
Vaarwel organiseert een passend 
en uniek afscheid, geheel naar 
jullie wensen.

Voor meer informatie;
bel 010 - 304 63 73 of mail
info@bijzondervaarwel.nl

Afscheid op maat, omdat geen mens hetzelfde is...

www.BijzonderVaarwel.nl

- gedenktekens -
• graniet, hardsteen, glas, rvs, hout 

• compleet van ontwerp tot plaatsing

Gedenkstenen
Goedereede

• graniet, hardsteen, glas, rvs, hout e.a.
• compleet van ontwerp tot plaatsing

• 30 jaar vakmanschap
Tel. 0187-496471 www.glas-steen.nl

Vrijblijvend bezoek op afspraak
Ontwerpen kunnen digitaal worden besproken, materialen uit voorraad leverbaar

Glas en Steen van der Bok

Maatwerk in gedenktekens
Vrijblijvend bezoek op afspraak.

• graniet, glas, hardsteen, rvs e.a.
• van ontwerp tot plaatsing
• 30 jaar vakmanschap

www.glas-steen.nl
ellen@glas-steen.nl
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Wij verzorgen en begeleiden  begrafenissen en crematies in de regio 
Hoeksche Waard, Rotterdam en omstreken.
De kosten van de uitvaart zijn afhankelijk van uw wensen en worden 
bepaald door de keuzes die u daarbij maakt.
Hieronder vindt u de kosten van vier pakketten die wij aanbieden, 
het is altijd mogelijk om een pakket tegen meerprijs uit te breiden.

Vanuit het hart een ‘eigen’ afscheid

PAKKET KLAVER

Uitvaart zonder 
afscheid

v.a. € 1.900,-

PAKKET ROOS

Volledig verzorgde 
uitvaart met 

afscheidsplechtigheid

v.a. € 4.550,-

PAKKET BLOESEM

Uitvaart met afscheid
in familiekamer

max. 10 personen

v.a. € 2.900,-

PAKKET 
ZONNEBLOEM

Begrafenis met 
afscheidsplechtigheid

v.a. € 5.200,-

06 41 32 07 45  24 uur, dag en nacht bereikbaar ingrid@hartensvelduitvaartzorg.nl
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Afscheidshuis Hess Hartensveld Uitvaartzorg
Afscheidshuis Hess is een kleinschalig 
uitvaartcentrum met twee familieka-
mers – de eigen huiskamer voor nabe-
staanden tot de dag van de uitvaart 
– en een aula waarin in kleine kring het 
afscheid kan plaatsvinden. 

Bij een opbaring in een van de familiekamers ont-
vangt u een sleutelpas zodat u de overledene kunt 
bezoeken wanneer en zo vaak als u dat uitkomt: ’s 
avonds, in het weekend of wanneer u dat wenst. 
Bij een afscheid in besloten kring, condoleancebe-
zoek of een afscheidsplechtigheid kunt u gebruik 
maken van de keukens, voor alles van een kopje 
koffie/thee, complete koffietafel tot luxe catering 

met hapjes en drankjes in receptiestijl.

Maak een afspraak om afscheidshuis Hess te be-
zichtigen en/of voor een vrijblijvend gesprek.

T 010 418 23 33 uitvaartzorg@hess.nl www.hess.
nl/afscheidshuis-hess/

Als uitvaartverzorger sta ik dicht bij de familie die afscheid 
neemt van hun dierbare.  Samen nemen we alle beslissingen 
om het afscheid zo in te vullen dat het naar wens is van de 
nabestaanden en dat recht doet aan de overledene. In alle rust 
en met oprechte aandacht geef ik advies, denk mee   en maak 
ruimte voor eigenheid. Afscheid nemen kan op vele manieren, 
maar het biedt troost wanneer de nabestaanden weten dat zij de 
laatste wens van hun dierbare hebben vervuld. Neem de regie 
in eigen handen, ontzorg uw nabestaanden en maak een vrijblij-
vende afspraak om uw wensen te bespreken.
Een uitvaart is te regelen voor ieders budget. Ik verzorg en be-
geleid begrafenissen en crematies in de regio Hoeksche Waard, 
Rotterdam en omstreken.

www.hartensvelduitvaartzorg.nl/

zijn misschien zeldzaam. Maar ze bestaan. Joke 
Dubbelt Uitvaartzorg is er het levende bewijs van.
Een onderneming die alles perfect regelt en 
verzorgd en u niet zakelijk, maar persoonlijk 
benadert. Met groot respect voor u en uw dierbare 
overledene zorgen zij ervoor, dat ook bij het 
afscheid, een herinnering wordt geboren!

Welkom bij Joke Dubbelt Uitvaartzorg
Wanneer er iemand is overleden van wie u ziels-
veel houdt dan valt de bodem onder uw bestaan 
vandaan. Dan zit u dus niet te wachten op een on-
dernemer die u ziet als één van de velen. U heeft 
behoefte aan steun en oprechte betrokkenheid. U 
wenst een arm om uw heen en een schouder om 
op te huilen. Daar heeft u ook recht op. Komt nog 
eens bij dat er allerlei verplichte zaken geregeld 
moeten worden. Haast niet te doen wanneer uw 
hart zo’n pijn doet en u vol zit met woede, ver-
driet en allerlei andere verwarrende emoties.

Bestaan ze nog: van die uitvaartverzorgers die 
echt naast u gaan staan? Die het stuur even van u 
over nemen en die begrijpen hoe u zich voelt? Ze 

Een uitvaart is een uitdrukking van liefde en respect voor degene 
die is overleden. Een uiterst persoonlijke gebeurtenis die bij alle 
betrokkenen een warme, mooie herinnering achterlaat. Hier zetten 
wij ons al vijf generaties met hart en ziel voor in. Ieder mens is uniek 
en daarmee ieder afscheid. Wij vertellen u graag meer over de 
mogelijkheden. 

Verzekerd van kwaliteit en service
Alle diensten rond de uitvaart onder één dak
Gediplomeerd en vakkundig personeel

 Volledig ontzorgd: zowel voor, tijdens als na de uitvaart

Heeft u vragen? Of wilt u uw wensen graag persoonlijk bespreken? 
Neem dan contact met ons op.

010 – 447 99 00  |  vanderspekuitvaart.nl

SINDS 1888

EEN WAARDEVOL AFSCHEID, 
EEN DIERBARE HERINNERING

SINDS 1888

Rusthoflaan 34
3034 XL R’dam (Crooswijk)
010 412 98 16

www.silent-stones.nl
Meer dan 15 jaar ervaring

Creatief & betrokken
5         beoordeling op Google

Ook op zaterdag open

gedenkstenen • urnen • assieraden

De mooiste gedenkwinkel in R’dam
Vanuit het hart een “ eigen” afscheid
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ons kunnen steunen en wij adviseren in zowel 
emotionele als praktische zaken die zij op dat 
moment nodig hebben. 

www.budget-uitvaartverzorging.nl  

 Budget Uitvaart Van Wijngaarden   
U kent ongetwijfeld het gezegde: “goede wijn 
behoeft geen krans”.  Toch voelen wij de be-
hoefte om u bij te praten over de ontwikkelingen 
van de laatste jaren.  Alweer 27 jaar geleden zijn 
wij begonnen met van Wijngaarden Uitvaartver-
zorging.

 Anno 2022 zijn we ondertussen al vele jaren 
verder en maakt u gebruik van onze  ruime 
ervaring, een gevarieerd aanbod van diensten en 
producten. Wij verzorgen eerlijke geprijsde en 
uitstekend verzorgde uitvaarten.

Onze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat wij fa-
milies die te maken krijgen met een overlijden, op 

  

 
 

 

  

   

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 € 4425,-

Budget uitvaart  € 1575,-

Basis uitvaart
v.a € 3675,-

‘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

gedenkstenen • urnen • assieraden

Bezoek onze stijlvolle winkel in Rotterdam Crooswijk voor een 
ruim assortiment aan gedenkstenen, urnen en assieraden. Voor 
ieder budget en voor iedere smaak bieden wij de mooiste 
producten. Met zorg door ons geselecteerd of met liefde voor 
jou gemaakt. Samen geven wij vorm aan de persoonlijke 
herinnering die jouw geliefde levend houdt.

Rusthoflaan 34
3034 XL Rotterdam (Crooswijk)
010 412 98 16

www.silent-stones.nl

Meer dan 15 jaar ervaring
Creatief & betrokken

5         beoordeling op Google

De mooiste gedenkwinkel in R’dam

Ook op zaterdag open

Aan het woord is Martin Timmerman, 
samen met Harry Heun eigenaar van 
familiebedrijf Timmerman Natuursteen 
in Nieuwerkerk (Zeeland). “We werken 
al meer dan 180 jaar met natuursteen 
en zijn als Zeeuws bedrijf al meer dan 
50 jaar in Rotterdam gevestigd”, vertelt 
Martin. “Veel is in die tijd veranderd, 
maar één ding blijft onze aanpak ken-
merken: ambachtelijk maatwerk.”

Wij zijn bijna iedere dag te vinden op 
één van de begraafplaatsen in Rotter-
dam om grafgedenkstenen te plaatsen. 
Iedere grafsteen die wij maken is uniek. 

Of het nu gaat om een tegel op een 
gemeentegraf of een familiegraf. Samen 
gaan we op zoek naar een ontwerp 
dat past bij de overledene. Kom 
gerust eens langs voor een vrijblijvend 
gesprek.

Showroom
Nieuwe Crooswijkseweg 66B
3034 PS Rotterdam
010-4136910
info@timmerman-natuursteen.nl

Wij zijn een bedrijf met traditie, 
maar met de blik naar voren gericht. Vakmanschap sinds 1839

GEDENKSTENEN

TIMMERMAN NATUURSTEEN

showroom
Nwe Crooswijkseweg 66 b
Rotterdam
telefoon 010 413 69 10

showroom
Rijksstraatweg 35
Hellevoetsluis
telefoon 0181 33 73 95

e-mail | website

info@
timmerman-natuursteen.nl

hoofdvestiging
Vierbannenstraat 1
Nieuwerkerk (Zeeland)
telefoon 0111 64 17 98

traditioneel en eigentijds  |  in alle prijsklassen  |  deskundig advies
natuursteen en/of glas, hout, rvs, cortenstaal



 Dinsdag 1 november 2022    pagina 19   

tieplechtigheid worden hier georganiseerd. Voor 
kleine en grote gezelschappen zijn restaurants 
aanwezig voor een hapje en een drankje. En de 
huiselijk ingerichte familiekamers bieden nabe-
staanden de dagen voor de uitvaart nog een intiem 
samenzijn met hun overleden dierbare.
Op Memoriam bevindt zich ook een informatie-
centrum waar urnen en assieraden kunnen worden 
uitgezocht. Dus voorafgaand aan, tijdens én na 
een uitvaart vinden mensen bij Memoriam steun 
om het verlies van een dierbare een plek te geven. 
Agnetha: “Voor ouderen is het enorm fi jn dat zij 
geen meerdere taxiritten hoeven te regelen op de 
dag van de uitvaart tussen verschillende locaties. 
Dat alles op Memoriam aanwezig is geeft ieder-
een meer rust.”

Voor alle wensen en culturen
Agnetha is ervan overtuigd: iedere buurtbewoner 

kent Memoriam wel. Memoriam staat namelijk 
middenin Zuidwijk. Om alle Rotterdammers te 
kunnen bedienen, zijn er voor alle culturen en 
diens rituelen mogelijkheden bij Memoriam. 
Agnetha: “Het is hier als thuiskomen. We kunnen 
rituele bewassingen en vuurdiensten uitvoeren en 
houden rekening met specifi eke dieetwensen qua 
catering. We kunnen eigenlijk aan iedere kleine of 
grote vraag voldoen.”

Agnetha is als uitvaartverzorger het eerste aan-
spreekpunt voor de familie die een uitvaart moet 
regelen van een dierbare. Deze mensen ontzorgen 
is voor haar het belangrijkst. Agnetha: “Mensen 
zitten vaak vol vragen, weten niet hoe ze moeten 
beginnen. Ze vinden het belangrijk dat de uitvaart 
geregeld wordt zoals de overledene was, op een 
locatie waar ze zich welkom voelen. Dan vind 
ik het als uitvaartverzorger heel fi jn dat er een 
locatie is als Memoriam die hen alles kan bieden 
waar ze behoefte aan hebben.”

Heeft u vragen over Monuta Memoriam als uit-
vaartlocatie? Bel: 010 – 293 04 22

 Thuis bij Monuta Memoriam    Calla Uitvaartzorg   
Uitvaartcentrum Memoriam op de 
Langenhorst in Rotterdam is vorig jaar 
verbouwd en heeft nu een elektrische 
crematie oven. Memoriam is hierdoor 
uitvaartcentrum & crematorium in één 
geworden. Hierdoor kan een com-
plete uitvaart op deze locatie wor-
den georganiseerd. We spreken met 
uitvaartverzorger Agnetha Varela over 
waarom Memoriam zo’n bekende en 
unieke uitvaartlocatie is in Rotterdam 
en omgeving.

Memoriam heeft nu dus álle faciliteiten voor een 
uitvaart in huis. De condoleance en de crema-

Een mooie uitvaart hoeft niet heel duur te zijn, details 
maken het verschil

Hoe denkt u over het laatste afscheid? Een uitvaart is een eerbetoon aan 
degene die is overleden. Het is een gevoel, en dat gevoel moet kloppen 
bij de laatste gedachten aan de overledene. Daarom geef ik de overlede-
ne en nabestaanden de tijd en aandacht die ze verdienen, zodat ondanks 
het verdriet de uitvaart als een warme en mooie herinnering achterblijft. 
Aandacht en luisteren naar de wensen van de nabestaanden, samen de 
uitvaart vormgeven, samen toewerken naar de dag van de uitvaart: 
ik help, ondersteun en begeleid. Het gaat er niet om wat gebruikelijk 
is maar wat past bij de overledene. Zolang jullie maar afscheid nemen 
op de manier die goed voelt. Door het gebruikelijke los te laten,  en 
het op jullie eigen manier te doen ontstaat er een mooie, betekenisvolle 
uitvaart. “Vier het leven” www.callauitvaartzorg.nl  

we meer dan ons best om omstandig-
heden te creëren waarin nabestaanden 
hun verlies een plaats kunnen geven.”

De dood is al lang geen taboe meer. Toch blijft het 
een lastig gespreksonderwerp. Biemans uitvaart-

zorg helpt. met alles. Om de nabestaanden de 
ideeën van de overledene zo goed mogelijk te la-
ten verwoorden. Om zorgen uit handen te nemen. 
Om verdriet een plek te kunnen geven.

Meer informatie op www.biemans-uitvaartzorg.nl/  

 Biemans uitvaartzorg   
“Zorg en aandacht, betrokkenheid en 
medeleven bestaan niet meer zoals 
vroeger? Misschien zijn wij dan wel ou-
derwets. Daar hebben we geen enkel 
probleem mee.” Biemans uitvaartzorg 
staat voor goede zorg met het juiste 
gevoel. “Omdat we weten dat we 
verdriet niet kunnen wegnemen, doen 

Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant

       Wij informeren u daar tweewekelijks over 

allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht, 

waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

of als erfgenamen vooral wijzen op onze persoonlijke en 
vakkundige werkzaamheden rondom de afwikkeling van 
een nalatenschap. Na het overlijden van een dierbare 
moet - naast het verwerken van de emoties - veel geregeld 
worden. Nico van Scheijndel en mr. Nicole Goud (beiden 
RegisterExecuteur) van Akto helpen u graag bij alle - 

Dit doen wij zowel in de voorbereiding als na een overlijden 
bij de afwikkeling.

Wilt u meer weten, maak dan eens een afspraak of kom naar een 
van onze vrijblijvende erfcoach-spreekuren.
Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en ervaring.

In de voorbereiding kunt u denken aan:
• komt uw nalatenschap op de juiste plek
• betalen uw erfgenamen niet te veel 

erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen 

bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en 

testament

Na het overlijden kunt u denken aan:
• Akto als (adviseur van de) executeur of 

als adviseur van de erfgenamen of als 
boedelgevolmachtigde

• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen

• adviseren bij een afwikkeling waar een 
onterving speelt

• en nog meer...

Kernwoorden voor ons zijn: 

transparant, persoonlijk en betrouwbaar

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

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

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

Foto: Rene Bakker
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Die conclusie valt te trekken na het 
lezen van het boek ‘Van boeren-
meid tot politievrouw’, geschreven 
door ex-politieman Joop van der 
Hor. In Hoogvliet, waar hij uitein-
delijk inspecteur en persvoorlichter 
was, werkte hij via bureau Sorong-
straat (verdwenen) ook met haar. 
Maar niet samen in de beruchte en 
beroemde politiewagen C10, want 
dat mocht niet. Ook niet tijdens 
een nachtdienst met Marja (Mieke) 
Mulderij – Van Looij, want het is 
haar levensverhaal.
Soms liep ik als journalist voor Het 
Vrije Volk haar tegen het lijf bij 
een Hoogvliets evenement, waar 
ze toezicht hield. Ik vond haar 
wel aardig, al ging de ontmoeting 
niet verder dan een glimlach van 
herkenning. Gepraat hebben we 
niet een keer. Dat de 88-jarige een 
echte Zeeuwse babbelaar is, bleek 
op de presentatie op 29 september 
van haar onverbloemde biografi e 
in Theater Zuidplein. Ze praatte 
honderduit.

Voortrekkersrol
Marja werd geboren in 1934 en 

werkte in haar jonge jaren 
als ‘boerenknecht met 
tieten’ op de boerderij 
van haar ouders in Sint 
Jansteen nabij Antwerpen. 
Haar eerste vriendje was 
de door alle politiekorp-
sen en Interpol gezochte 
Willy Verdurme. Later 
kreeg ze een heftige relatie met 
een vijftien jaar oudere, getrouwde, 
rijkspolitieman. En dat in het zwaar 
katholieke Zeeuws-Vlaanderen. 
Samen met haar geliefde smok-
kelde ze boter, sigaretten en andere 
goederen over de grens van België. 
Haar leven kreeg een onverwachte 
wending toen meneer pastoor haar 
op een cruciaal moment elke hulp 
weigerde. Ze verloor op dat mo-
ment het vertrouwen in het met de 
spreekwoordelijke paplepel inge-
goten roomse geloof. Ze besloot in 
1960 naar de grote stad Rotterdam 
te gaan om daar als een van de eer-
ste vrouwen bij de politie te gaan 
werken. Ruim dertig jaar vervulde 
Marja een voortrekkersrol binnen 
het korps. In ‘Van Boerenmeid tot 
politievrouw’ doet ze letterlijk een 

boekje open over 
haar ervaringen en belevenissen 
binnen en buiten het politiekorps. 
Ze werkte bij de verkeersbrigade 
van de bureaus Raam en Haag-
seveer, Straatweg, Boezembocht, 
Nassaukade, Linker Veerdam en 
Hoogvliet. Van haar overgang 
naar Hoogvliet heeft ze nog steeds 
spijt. Door mannelijke collega’s 
werd ze als 54-jarige uitgemaakt 
voor ‘oud wijf’ en ook gepest en 
getreiterd. Haar latere auteur Joop 
van der Hor maakte zich er niet 
schuldig aan, vertelde Marja bij de 
presentatie. In het boek noemt ze 
enkele namen van plaaggeesten. Ze 
herinnert zich een storing van de 
verkeerlichten op de drukke krui-
sing Aveling-Groene Kruisweg. “Ik 
vroeg om een paar jongens om het 

verkeer te regelen. Het antwoord 
was, ga er zelf maar staan, jij komt 
toch van de Verkeerspolitie. Met 
alle macht probeerden ze mij uit 
hun werkgebied weg te krijgen.’’
“Wat een klein en achenebbisj 
was het bureau in de Sorongstraat. 
Eigenlijk mocht het de naam poli-
tiebureau niet eens dragen. Het was 
weinig meer dan een wachtruime 
in een voormalige garagebox met 
twee cellen, een bovenetage met 
een mini-kantine, administratiehok 
en een plekje voor twee recher-
cheurs. Wanneer een arrestant 
werd binnengebracht, werd deze 
in een hokje geplaatst, dat in mijn 
beleving meer op een fl inke kast 
leek. Hadden we meer dan twee 
arrestanten, dan werd nummer drie 
met handboeien aan de trapleuning 
vastgezet.’’

Tv-kamertje
In de kelder was in een piepkleine 
kamer een televisiezender ingericht 
waarmee je rechtstreeks kon ‘inbre-
ken’ op de nationale tv-zender. Dat 
was voor als zich een calamiteit in 
het Botlekgebied zou voordoen, 
zoals een chemische ramp of een 
terroristische aanslag. Zelf heb ik 
dat nimmer meegemaakt, maar ik 
hoorde wel dat bij het testen van de 
apparatuur ineens beeld in de huis-
kamer verscheen. Dat moet voor de 
argeloze kijker wel schrikken zijn 
geweest, ineens een politieman op 
de buis.’’
Het voorwoord in het 216 pagina’s 
omvattende boek is geschreven 
door Jan Struijs, voorzitter van de 
Nederlandse Politiebond en ex-col-
lega van Joop van der Hor en Marja 
Mulderij – van Looij. “Een boek 
om in één adem uit te lezen,’’ is 
zijn bevinding. En gelijk heeft hij. 
Joop van der Hor mag zich scharen 
in het rijtje ex-politiecollega’s die 
tijdens of na hun dienstverband 
de schrijfpen hebben opgepakt. 
Denk hierbij aan commissaris 
Jan Blaauw (1928-2020) die een 
tiental boeken schreef en net als 
Han Karels regelmatig schreef in 
De Oud-Rotterdammer. Reacties: 
reinwol@outlook.com

Ze waren een bezienswaardigheid in 1960, de zes 
geüniformeerde vrouwelijke agenten in het Rotter-
damse straatbeeld. Anno nu kijken we daar niet meer 
van op. Het is een begrip geworden dat ook vrouwen 
van Hermandad zorgen voor veiligheid en bijstand in 
het dagelijkse leven. Was hun werktaak eerst weinig 
meer dan het regelen van verkeer of het oplossen van 
kleine incidenten, nu staan ze op alle plekken binnen 
het korps voor een evenredige, belangrijke en verant-
woorde taak.

 Op het bureau met collega’s 
(v.l.n.r) Siep van der Pal, Piet 

Hendriks, Ad Wiercks, Marja van 
Looij en Jan Tak. Foto boek Van Boeren-

meid tot politievrouw.   

 Agent Marja 
was een voorbeeld   

 Commissaris Jan Blaauw bij een boekuitreiking in 2006 in het Politiemuseum. Rechts van hem Jan Hofs, ook een politieman én auteur. 
Foto Rein Wolters   

 Marja siert de omslag van haar biogra� e.   

Zwartjan 
de vakman (1)
Op de vraag van Gerard Cox in het 
vorige nummer van De Oud-Rot-
terdammer  inzake ZwartJan de 
Vakman kan ik antwoord geven.

Ik ben in 1947 in het Oude Noorden gebo-
ren en ik herinner mij dat sinds mijn jeugd 
ZwartJan de Vakman gevestigd was in een 
winkelpand aan de Zwartjanstraat, nabij de 
Tweede Pijnackerstraat. Het was een winkel 
die kolenhaarden verkocht.

Boodschappen
Het centrum van de stad lag er nog desolaat 
bij en ons gezin deed de boodschappen 
in de Benthuizerstraat, ZwartJanstraat en 
Noordmolenstraat. Huishoudelijke artikelen 
bij Iburg, parfum bij Raats, schoenen bij 
Van Haaren, kantoorartikelen bij Aartsen 
enzovoort. Daarom kwam ik vaak langs 
ZwartJan de Vakman.

Revue
Toen in april 1965 de Sint Hildegardiskerk 
75 jaar bestond werd er voor de parochianen 
een revue opgevoerd over de geschiedenis 
van de kerk en de wijk het Oude Noorden. 
Ik mocht toen een kleine rol spelen als 
ZwartJan. Daarom is ZwartJan de Vakman 
in mijn herinnering opgeslagen.

Brand
Sinds de opkomst van het aardgas, was zijn 
assortiment uitgebreid met gashaarden en 
later ook met witgoed, zoals koelkasten. 
Voor die uitbreiding had de eigenaar het 
hoekpand op de Tweede Pijnackerstraat bij 
zijn zaak betrokken. In 1982 ben ik in de 
ZwartJanstraat gaan wonen, recht tegenover 
ZwartJan de Vakman. Het moet ergens in 
1984 of 1985 zijn geweest, dat zijn zaak in 
brand is gevlogen.
Na het dichttimmeren van de etalagerui-
ten heb ik vanuit mijn woning een foto 
gemaakt, die ik heb bijgesloten. Uiteindelijk 
is de winkel wel opnieuw geopend.
In 1987 ben ik verhuisd en weet niet op 
welk moment ZwartJan de Vakman de-
fi nitief is verdwenen. De huidige Zwart-
Janstraat is niet meer te vergelijken met de 
gezellige winkelstraat van vroeger.

Aad Koster
a.koster47@gmail.com

Zie ook de pagina’s ‘Oproepjes’ en ‘Tante Post’ 
voor meer reacties over Zwartjan de vakman.

 Het dichtgetimmerde pand van Zwartjan na de 
brand. (foto: Aad Koster)   
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Allanfabriek
De Bewoners Organisatie Kleiweg-
kwartier (BOK) is op zoek naar 
familieleden van de laatste directie 
van de fabriek van Allan. De straat-
namencommissie van de gemeente 
Rotterdam heeft op voorstel van 
een betrokken bewoner besloten het 
fi etspad dat loopt van de Kleiweg naar 
de Melanchtonweg (evenwijdig aan 
de oostelijke kant van Randstadrail) 
de naam Allanpad te geven. Van 1913 
tot en met 1959 was op een steenworp 
afstand de fi rma Allan gevestigd. Die 
bouwde trams en treinen, maar staakte 
de bedrijfsvoering in 1959 waarna 
het terrein werd gekocht door de 
gemeente Rotterdam ten behoeve van 
de RET, die er de centrale werkplaats 
vestigde. Het fi ets- en wandelpad dat 
na 2006 werd aangelegd had tot nu toe 
geen naam. Voor de onthulling van het 
straatnamenbord (binnenkort) nodigen 
we graag de nazaten van de laatste 
directie van Allan uit.

Chris Mast
info@bokrotterdam.nl

Naam dansschool
Bij het lezen van de diverse bijdragen 
over dansscholen ben ik op zoek ge-
gaan naar mijn vroegere dansschool. 
Ik zat van 1960 tot 1963 op de ULO 
in de Gashouderstraat en vanuit de 
school kon je je opgeven voor dansles 
in een straat aan de andere kant van 
de Oudedijk. Ik weet helaas de naam 
van die dansschool niet meer (in een 
souterrain) en de straat moet geweest 
zijn Jericholaan of IJsclubstraat. Je 

had een les op dinsdagmiddag en 
een op donderdagmiddag. Ik deed ze 
allebei omdat er in de andere groep te 
weinig jongens waren. Zijn er mensen 
die mijn geheugen kunnen opfrissen? 
Heel graag!

Aad Brand
tel. 06-12301300

Dirigent en accordeonist 
gezocht
Wij zijn shantykoor De Walzangers en 
zijn op zoek naar een dirigent en ac-
cordeonist. Wij oefenen iedere woens-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 

het Huis van de Wijk Het Lage Land, 
Remmet van Milplaats in Rotterdam. 
Voor informatie: bel Bart Okkerse tel. 
06-17492388 of mail naar: bartok-
kerse24@gmail.com

Vraag over Witte Dorp
Al een aantal malen is er in De Oud-
Rotterdammer over het Witte Dorp 
geschreven en steeds wordt daar dan 
vermeld dat de eerste woningen in 
1926 gereed waren. Mijn ouders zijn 
in oktober 1923 getrouwd en ik heb 
altijd begrepen dat hun eerste woning 
na hun huwelijk in het Witte Dorp 
was, Karveelstraat 13. Ik bezit nog 

twee ansichtkaarten aan hun adres ge-
zonden, de een afgestempeld in 1924 
en de andere in 1925. Klopt het dus 
dat het Witte Dorp van 1923 is?

Theo Roelofs
Hesseplaats 303
3069 EA Rotterdam
theomiriamroelofs@gmail.com

Foto’s Van Brienenoordbrug
Naar aanleiding van foto nr. 272in 
Ken je dit nog en de reacties daarop in 
De Oud Rotterdammer het volgende. 
Mijn man werkte van 1960 tot 1965 
als technisch ambtenaar van Rijkswa-

terstaat bij de bouw van de 1ste Van 
Brienenoordbrug. Ik heb uit die tijd 
nog 7 mooie foto’s die gemaakt zijn 
door de fotograaf van Rijkswaterstaat. 
Ik heb dit een paar maanden geleden 
doorgegeven aan het archief in Rot-
terdam maar heb daar nooit iets meer 
over gehoord. Als er iemand belang-
stelling voor deze foto’s heeft kan hij/
zij kontakt met mij opnemen.
Mijn emailadres is: benardboogaard@
gmail.com

Janny Benard-Boogaard

Boekje gezocht
Wie heeft voor mij het kleine witte 
vierkante fotoboekje van Hansje de 
Reuver, “Rotterdamse Mensch”. Ik 
wil het graag van u overnemen.

Adriaan Zijlmans
adriaanzijlmans@outlook.com

Politieman
Jaren geleden is er een agent omgeko-
men door een schietincident. Met zijn 
vader, ook bij de politie, heb ik nog 
omgang gehad in de vijftiger jaren. Is 
dit ooit nog opgelost?( En...zou zijn 
vader Wim nog leven?

Mevr. F.van der Leer- Münsterman,
destijds uit Schiedam,
friedavan75@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.

Rotterdamse Kerstverhalen

  In gedachten zijn we al een beetje met 
de Kerst bezig. Rond die tijd willen we 
in De Oud-Rotterdammer ruimte maken 
voor een aantal echte Rotterdamse 
Kerstverhalen. We kregen er na een 
eerste oproep al een paar binnen, maar 
daar mag nog veel meer bij! heeft u een 
herinnering aan Kerst in Rotterdam en 
wilt u ‘m op papier zetten? Stuur ‘m ons! 
Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl 
of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan 
den IJssel.   

Zwartjan de vakman
Gerard Cox vroeg in zijn 
CCtje (dinsdag 18 0ktober) 
hoe hij toch aan de uitdruk-
king ‘Zwartjan de vakman’ 
is gekomen. In elk geval 
was er in de Zwartjanstraat 
jarenlang een winkel met die 
naam… er werden o.a. veel 
kachels verkocht, maar ook 
wasmachines. Wellicht oor-
spronkelijk alleen kachels, 
maar later ook andere huis-
houdelijke apparaten? Die 
winkel was niet alleen in het 
Oude Noorden een begrip, 
maar in heel Rotterdam!

  Willem Alblas
w.alblas8@upcmail.nl   

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Ech wel!
Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?

Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?
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Herenkledingzaken
ik ga vaak terug naar mijn kinderjaren 
(geboren 1943), de jaren vijftig en 
zestig. In het bijzonder herinner ik mij 
de grote hoeveelheden herenkleding-
zaken. Vanaf mijn achtste levensjaar 
werd er voor de zondag een plusfour 
met colbert aangeschaft. De eerste 
bezochte kledingzaak was Esders 
aan het eind van de Walenburgerweg. 
Toen ging vader nog mee voor de 
aankoop. Esders verdween en toen 
werd er gekocht bij Berrevoets op 
de Hoogstraat. ‘Voor iets goeds naar 
Berrevoets’. Ik vergaapte me aan 
de lange rijen kledingrekken met 
kostuums en overjassen. Omdat vader 
jong was overleden werd mijn enige 
zus ingeschakeld om iets nieuw voor 
mij aan te schaffen. Die had maling 
aan mijn keuze en keek alleen naar de 
prijs. Nou ja, we kwamen er wel uit. 
Inmiddels zijn ook de zaken van Ber-
revoets verdwenen. Let wel: er waren 
in totaal wel 14 fi lialen. Toen ik de 
militaire dienst had vervuld en tot het 
familiebedrijf was toegetreden, kon 
ik zelf mijn kleding wel aanschaffen. 
Er was nog steeds een keur aan he-
renkledingzaken. Er werd gekocht bij 
City House aan de Kruiskade, met de 
bekende verkoper Ton van der Steen 
die later op de Karel Doormanstraat 
zijn eigen zaak opende. Tot in lengte 
van jaren ben ik daar klant gebleven. 
Ja en tegenwoordig word er niet meer 
zo snel een kostuum aangeschaft. Niet 
meer werkend behoren de pakken tot 
het verleden. Ik blijf me echter ook 
tot in de lengte van dagen de lange 
kledingrekken in de al lang verdwenen 
herenmodezaken herinneren.

Jan Dammes
tel. 010-5220030
thejadammes@kpnmail.nl

Hildegardiskerk (2)
Aan deze schitterende kerk bewaar 
ik hele fi jne herinneringen. Ik kwam 
daar, in ieder geval iedere zondag, 

heel veel. Ik zat naast de kerk op de 
bewaarschool bij zuster Engelberta en 
daarna op de lagere school de St. Jan-
school aan de Hammerstraat. Ik ben in 
deze kerk gedoopt en heb er ook mijn 
eerste communie gedaan. Voor in de 
kerk waren de banken met vaste plaat-
sen voor een aantal gelovigen. Die 
hadden hun naamplaatje op de kerk-
bank staan zodat ze iedere zondag op 
dezelfde plek konden zitten tijdens de 
kerkdienst. Het was als kind een im-
posant gebouw. Aan de zijmuren ston-
den de biechtstoelen en aan de muur 
hingen de collectezakken. Met een 
lange stok zodat iedere kerkbezoeker 
er een duit in kon doen. Mijn vader, 
Piet Vermeer, zat op het kerkkoor dat 
alleen uit mannen bestond en tijdens 
de hoogmis op zondag de liederen de 
kerk in schalde. Het koor werd bege-
leid door de organist die zich achterin 
boven in de kerk zat. Ook van daaruit 
zong het koor. Wij, kinderen van de 
koorlieden mochten, alleen als we 
muisstil waren ook boven bij het koor 
de mis volgen. Wat een voorrecht. Het 
mooiste was als mijn vader, met het 
koor, de nachtmis moest zingen. Eerst 
naar bed en er dan bijtijds uit om op 
tijd, 00.00 uur in de kerk klaar te staan 

omdat precies om middennacht de mis 
ging beginnen. Prachtig. Ik ruik nog 
de wierookfl arden. Na afl oop liep ik 
aan de hand van mijn vader naar huis, 
waar mijn moeder op ons wachtte. Zij 
had de tafel feestelijk versierd en er 
brandden overal kaarsjes. Heel gezel-
lig en een warm thuis. Dit was een van 
de hoogtepunten uit mijn jeugd.

Willem Vermeer
vermeerw@hotmail.com

Zwartjan de vakman (2)
Betreft vraag van Gerard Cox over 
Zwartjan de Vakman. Dat was 
inderdaad een zaak in kachels op de 
hoek van de Zwartjanstraat en 2e 
Pijnackerstraat. Ik woonde er schuin 
tegenover.

L.Stoopman
la.vinke@telfort.nl

Zwartjan de vakman (3)
Zwartjan de Vakman was een kachel/
haardenwinkel, op de hoek van de 
Zwart Janstraat en de 2e Pijnac-
kerstraat in het Oude Noorden. Na 
de moord op John F. Kennedy op 22 
november 1963 stond er op zaterdag 

een t.v.-toestel in de etalage aan. Nu 
worden er tussen Zwart Janstraat en 
Gerard Scholtenstraat een vestiging 
van de supermarkt Jumbo en wonin-
gen gebouwd, waarbij de gevels van 
de voormalige scholen blijven staan. 
In de Tachtigjarige Oorlog vielen 
de Spanjaarden door de Oostpoort 
Rotterdam binnen en de eerste Rot-
terdammers die sneuvelden waren de 
smid Swart Jan en burgemeester Roos, 
naar wie een zijstraat van de Zwart 
Janstraat is genoemd. Nog even een 
anekdote: In 1973 had u, Gerard Cox, 
uw auto geparkeerd in de Van Olden-
barneveldtstraat. Aan de overkant liep 
een ouder echtpaar en de man riep: 
‘Hé, Gerard!’ En u zei: ‘Meneer Cox 
voor u.’ En ik fi etste net langs.

Dirk Mout
dwnmout@gmail.com

Zwartjan de vakman (4)
Ik lees de vragen van Gerard Cox over 
Zwartjan de Vakman en Kitje Kool – 
Marconiplein. De winkel van Zwartjan 
de vakman was in de Zwart Jansstraat 
(Rotterdam-Noord). Er werden haar-
den en kolenkachels verkocht. Toen 
de Lijnbaan werd geopend hebben ze 

ook een winkel in de Korte Lijnbaan 
gehuurd. Maar toen na een aantal 
jaren de hele Lijnbaan werd ‘verkocht’ 
aan de Arabieren werd de winkelhuur 
zo hoog, dat het niet rendabel was 
er te blijven. In de Zwart Jansstraat 
werden ze ‘ingehaald’ door de tijd. 
De komst van het Groningse aardgas. 
De kolenkachels gingen de deur uit 
en werden eerst vervangen door de 
olie- en daarna de gashaard. Kitje 
Kool stond op het ‘bestelkantoor’ van 
een kolenhandelaar voor kolen aan 
particulieren, die in huis een kolenkist 
hadden waar in het najaar de voorraad 
kolen voor de winter werd opgesla-
gen. Uit deze ‘huisvoorraad’ werden 
kolen overgeschept in een kolenkit 
(zie lijf van kitje kool) die naast de 
kachel stond en waaruit de kolen in de 
‘brandende’ haard werden gegooid. Ik 
heb ergens nog een fotoserie waarop 
de kolenboer, met paard en wagen, in 
de jaren ‘50 de jute zakken met kolen 
thuis bezorgt en na de komst van de 
oliehaard, de ‘oliewagen’ langskomt 
voor levering van petroleum.

Hans Ruizeveld
hruizeveld@kpnmail.nl  

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

Lichtreclames
Mijn moeder werkte in die jaren in het op de luchtfoto van Hofmeester zichtbare rechtse van 
die twee witte panden op de kop bij het Haringvliet. Vanuit dat kantoor maakte ze een foto van 
de overburen met de ooit grootste lichtreclame van Europa op het dak. Vanuit het westen werd 
Rotterdam ‘bestraald’ met een reusachtige lichtreclame op de nieuwe Van Nellefabriek in de 
Spaanse Polder, vanuit het oosten met deze reclame. Er was nauwelijks hoogbouw, dus deze re-

clames waren zichtbaar 
in de hele stad. Deze 
constructies vergden 
fl ink wat onderhoud 
en zo zien we hier in 
diezelfde jaren enkele 
leden van de Van Nelle-onderhoudsploeg aan het werk met uitzicht op het industrieterreintje 
linksboven op de luchtfoto van Hofmeester. Hun steigertouwtjes voldoen zeker niet aan de 
ARBO-wet. Maar ja, andere tijden.

  Leonard Kooy   
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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 € 69,95 
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 

  Witte Huis. ©Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester    

 Foto: (archief stichting Werelderfgoed Van Nellefabriek)   



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. muziekonderricht; 7. gewrichtsontsteking; 12. Chinese vermicelli; 13. vishaakje; 14. op hoge leeftijd; 15. Noord-
Holland (afk.); 17. dapper; 19. takkewijf; 21. uitroep van pijn; 22. niet goed wijs; 24. bekende zeevis; 27. spoedig; 28. 
deel van boom; 30. getemd; 31. oude vochtmaat; 32. gepleegde handeling; 33. etmaal; 35. Hongaarse componist; 37. 
raamscherm; 38. insect dat tjilpt; 41. gevangenis; 42. deel van een breukgetal; 44. deel van trap; 46. dappere strijder; 
47. opkomende gedachte; 48. deel van gelaat; 49. droogvloer; 50. siergordel; 52. deel van de hals; 54. oprispingen; 
56. de eeuwige verdoemenis; 58. gesproken brief; 61. tuimeling; 62. manspersoon; 64. voertuig; 65. haarstreng; 67. 
laagte tussen bergen; 68. boomsoort; 70. boterton; 72. plaaggeest; 73. nachtverblijf van een leger; 76. muurholte; 77. 
persoonlijk voornaamwoord; 78. ploegsnede; 79. gepelde gerst; 81. bekende Nederlandse motorrace; 82. oude lap; 
83. verdieping; 84. nachtroofvogel; 86. fornuis; 87. aandrift (opwelling).

Verticaal
  1. kinderspeelplaats; 2. maanstand (afk.); 3. stof met dodelijke werking; 4. ondeskundige; 5. Indische specerij; 6. 
insecteneter; 7. offertafel; 8. bindmiddel; 9. zonder geld; 10. of dergelijke (afk.); 11. land in Zuid-Amerika (afk.); 16. 
dierenverblijf; 18. mannetjesschaap; 20. alcoholische drank; 21. bontgekleurde papegaai; 23. insectenlarve; 25. ei-
kenschors schillen; 26. tijdperk; 27. inwendig orgaan; 29. zitje op een dak; 32. Schots blaasinstrument; 34. gerefor-
meerd (afk.); 36. pistoolfoedraal; 37. dierenverblijf; 39. cowboyfeest; 40. tijdelijk iets gebruiken; 42. stekelige plant; 
43. plaats in Duitsland; 45. rivier in Utrecht; 46. deel van schoen; 51. dun en mager; 53. eikenschors; 54. aanrijding; 
55. wild zwijn; 56. noodkreet; 57. grondsoort; 59. land in Azië; 60. positief (voordelig); 62. woestijndier; 63. jokken; 66. 
recht stuk vaarwater; 67. mannetjes bij; 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71. mollengang; 73. niet langdurig; 
74. plaats in Noord-Holland; 75. kledingstuk; 78. sluw dier; 80. onbepaald groot aantal; 82. den lezer heil (Lat. afk.); 
85. Chinese munt.   

De oplossing van de puzzel in de vorige krant had wederom te maken met de stijgende energieprijzen en luidde:

Hopen op een zachte winter

Dat leverde weer vele goede ingezonden oplossingen op. En uit al die inzendingen kozen we vijf prijswinnaars die 
ieder een exemplaar van het Groot Rotterdams Molenboek deel 2 over de Rotterdamse molens in Noord, Oost en 
West krijgen toegezonden. De winnaars zijn: Carla Vollebregt, Jaap Mulder, B. Burgstad-Krijgsman, W.J. Goudriaan 
en L. Snoey.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie prijzen. Driemaal 
een waardebon van 30 euro van restaurant en partycentrum De 
Theetuin in Rijsoord, te besteden bij de huur van een bowling-
baan of fl uisterboot.
Wilt u ook een kans maken op deze prijs? Zorg dan dat uw oplos-
sing van de puzzel voor donderdag 10 november 12.00 uur bij 
ons binnen is. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdam-
mer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den 
IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl  
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61 21 48 29 53

86 39 14 75 49 68 77 62 6 58 72

56 83 19 59 5 16 11 44 87 7 26 13 31 18

Horizontaal  1. muziekonderricht; 7. gewrichtsontsteking; 12. Chinese vermicelli; 13. vishaakje; 14. op
hoge leeftijd; 15. Noord-Holland (afk.); 17. dapper; 19. takkewijf; 21. uitroep van pijn; 22. niet goed wijs;
24. bekende zeevis; 27. spoedig; 28. deel van boom; 30. getemd; 31. oude vochtmaat; 32. gepleegde
handeling; 33. etmaal; 35. Hongaarse componist; 37. raamscherm; 38. insect dat tjilpt; 41. gevangenis;
42. deel van een breukgetal; 44. deel van trap; 46. dappere strijder; 47. opkomende gedachte; 48. deel
van gelaat; 49. droogvloer; 50. siergordel; 52. deel van de hals; 54. oprispingen; 56. de eeuwige verdoe-
menis; 58. gesproken brief; 61. tuimeling; 62. manspersoon; 64. voertuig; 65. haarstreng; 67. laagte tus-
sen bergen; 68. boomsoort; 70. boterton; 72. plaaggeest; 73. nachtverblijf van een leger; 76. muurholte;
77. persoonlijk voornaamwoord; 78. ploegsnede; 79. gepelde gerst; 81. bekende Nederlandse motor-
race; 82. oude lap; 83. verdieping; 84. nachtroofvogel; 86. fornuis; 87. aandrift (opwelling).

Verticaal  1. kinderspeelplaats; 2. maanstand (afk.); 3. stof met dodelijke werking; 4. ondeskundige; 5.
Indische specerij; 6. insecteneter; 7. offertafel; 8. bindmiddel; 9. zonder geld; 10. of dergelijke (afk.); 11.
land in Zuid-Amerika (afk.); 16. dierenverblijf; 18. mannetjesschaap; 20. alcoholische drank; 21. bontge-
kleurde papegaai; 23. insectenlarve; 25. eikenschors schillen; 26. tijdperk; 27. inwendig orgaan; 29. zitje
op een dak; 32. Schots blaasinstrument; 34. gereformeerd (afk.); 36. pistoolfoedraal; 37. dierenverblijf;
39. cowboyfeest; 40. tijdelijk iets gebruiken; 42. stekelige plant; 43. plaats in Duitsland; 45. rivier in
Utrecht; 46. deel van schoen; 51. dun en mager; 53. eikenschors; 54. aanrijding; 55. wild zwijn; 56. nood-
kreet; 57. grondsoort; 59. land in Azië; 60. positief (voordelig); 62. woestijndier; 63. jokken; 66. recht stuk
vaarwater; 67. mannetjesbij; 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71. mollengang; 73. niet langdurig;
74. plaats in Noord-Holland; 75. kledingstuk; 78. sluw dier; 80. onbepaald groot aantal; 82. den lezer heil
(Lat. afk.); 85. Chinese munt.

KRUISWOORDPUZZEL

Zwartjan de vakman (5)
Als oud Rotterdammer (geboren 1939) moet ik 
wel reageren op de oproep van Gerard Cox. Ge-
boren en opgegroeid in het oude noorden de Vin-
kenstraat was de slogan “Zwartjan de vakman” 
heel bekend. In de Zwartjanstraat zat inderdaad 
een kachelzaak die zo heette en die slogan dus 
gebruikte. Na de oorlog was er nogal eens een 
feestje met optocht door de ‘KIT’, zoals wij toen 
de Zwartjanstraat en Noordmolenstraat noemden 
in de volkstaal. Als kind ben ik toen tijdens zo’n 
feestelijke optocht enorm geschrokken, want in 
die optocht liep een grote man in een soort apen-
pak verkleed als Zwartjan de vakman en liet je 
behoorlijk schrikken. Op latere leeftijd gingen wij 
als opgroeiende jongeren op zaterdagavond naar 
de KIT om naar meiden te kijken en dan mocht je 
niet blijven staan van de politie in de portieken, 
het was doorlopen geblazen anders kreeg je een 
knal met de lange lat, dit even terzijde.

J.A.de Munnik
jan.de.munnik@kpnmail.nl

Zwartjan de vakman (6) 
Zwartjan de Vakman was mijn vader. Een hele 

lieve, zorgzame vader die helaas in 2012 is 
overleden op 77-jarige leeftijd. Hij had een 
winkel in kolenkachels en gashaarden en later 
ook witgoed. De naam van de zaak komt van 
een een vroegere kachelsmit die Zwartjan heette. 
Zwartjan de Vakman is opgericht door mijn opa 
in de Zwartjanstraat .Mijn vader is daar gaan 
werken om vervolgens het bedrijf over te nemen. 
Bij de oprichting van de Lijnbaan in 1953 is er op 
de Korte Lijnbaan nog een fi liaal geopend en later 
nog een op de Beijerlandselaan. In het Rotterdam 
museum hangt nog een foto van Zwartjan de Vak-
man gemaakt op de Femina huishoudbeurs. De 
man op die foto is mijn opa. Zwartjan de Vakman 
was een begrip in Rotterdam en heeft ruim 50 jaar 
bestaan.
 Een leuke bijkomstigheid is dat mijn vader gek 
was op honden. Dus meneer Cox blijf uw hond 
bij zijn bijnaam Zwartjan de Vakman noemen. 
Mijn vader zou het een eer vinden.

Sylvia Schoon, dochter van Zwartjan de Vakman
schoon.sylvia@gmail.com

NASCHRIFT REDACTIE: Dank ook aan alle an-
dere 48 lezers die reageerden over dit onderwerp.  

Waterstokerij
Bij familiebezoek of voor het bijwonen van begrafenissen 
van vrienden proberen we – als oud-Rotterdammers – ook 
altijd een toertje Rotterdam te maken. Dit keer wilde we 
graag Het Depot bezoeken. Prachtig! We sluiten het toertje 
meestal af met een bezoek aan ons oude huis. Een oude 
waterstokerij – door ons gebruikt als atelier/woning – in de 
Oostmaasstraat. Een leuk geveltje en een stukje geschiede-
nis... Maar helaas, het was er niet meer. Kunststof kozijnen...
dubbel glas en baksteen...daar moesten we het mee doen. 
Zijn wij de enigen die dat jammer vinden? Eventuele reacties 
kunnen naar hansbode@hotmail.nl

  Hans Bode   

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

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.nl
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Horizontaal  1. muziekonderricht; 7. gewrichtsontsteking; 12. Chinese vermicelli; 13. vishaakje; 14. op
hoge leeftijd; 15. Noord-Holland (afk.); 17. dapper; 19. takkewijf; 21. uitroep van pijn; 22. niet goed wijs;
24. bekende zeevis; 27. spoedig; 28. deel van boom; 30. getemd; 31. oude vochtmaat; 32. gepleegde
handeling; 33. etmaal; 35. Hongaarse componist; 37. raamscherm; 38. insect dat tjilpt; 41. gevangenis;
42. deel van een breukgetal; 44. deel van trap; 46. dappere strijder; 47. opkomende gedachte; 48. deel
van gelaat; 49. droogvloer; 50. siergordel; 52. deel van de hals; 54. oprispingen; 56. de eeuwige verdoe-
menis; 58. gesproken brief; 61. tuimeling; 62. manspersoon; 64. voertuig; 65. haarstreng; 67. laagte tus-
sen bergen; 68. boomsoort; 70. boterton; 72. plaaggeest; 73. nachtverblijf van een leger; 76. muurholte;
77. persoonlijk voornaamwoord; 78. ploegsnede; 79. gepelde gerst; 81. bekende Nederlandse motor-
race; 82. oude lap; 83. verdieping; 84. nachtroofvogel; 86. fornuis; 87. aandrift (opwelling).

Verticaal  1. kinderspeelplaats; 2. maanstand (afk.); 3. stof met dodelijke werking; 4. ondeskundige; 5.
Indische specerij; 6. insecteneter; 7. offertafel; 8. bindmiddel; 9. zonder geld; 10. of dergelijke (afk.); 11.
land in Zuid-Amerika (afk.); 16. dierenverblijf; 18. mannetjesschaap; 20. alcoholische drank; 21. bontge-
kleurde papegaai; 23. insectenlarve; 25. eikenschors schillen; 26. tijdperk; 27. inwendig orgaan; 29. zitje
op een dak; 32. Schots blaasinstrument; 34. gereformeerd (afk.); 36. pistoolfoedraal; 37. dierenverblijf;
39. cowboyfeest; 40. tijdelijk iets gebruiken; 42. stekelige plant; 43. plaats in Duitsland; 45. rivier in
Utrecht; 46. deel van schoen; 51. dun en mager; 53. eikenschors; 54. aanrijding; 55. wild zwijn; 56. nood-
kreet; 57. grondsoort; 59. land in Azië; 60. positief (voordelig); 62. woestijndier; 63. jokken; 66. recht stuk
vaarwater; 67. mannetjesbij; 69. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 71. mollengang; 73. niet langdurig;
74. plaats in Noord-Holland; 75. kledingstuk; 78. sluw dier; 80. onbepaald groot aantal; 82. den lezer heil
(Lat. afk.); 85. Chinese munt.

KRUISWOORDPUZZEL
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Rondje Rotterdam
met Spido

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

Boek tickets 
op spido.nl

Van skyline tot aan het havengebied

Rotterdam 
Havenrondvaart

75 minuten
Volwassenen € 15,75

Kinderen € 9,25

de leukste
rondvaart 

BOEK 
NU

Dag- en Thema Cruises
• High Wine Cruise  5/11

• Rolling Stones Tributeband  26/11

• Uitgebreide rondvaart 26/11

Prijs is inclusief een cruise van 3 uur, 

kerstbrunch en welkomstdrankje.

• Dagtocht Tweede Maasvlakte  23/10 – 27/11

• Seafood Dinner Cruise  19/11

• New Years Eve Cruise  31/12

25 december 2022

Christmas 
Brunch

59.95
per 

persoon

volwassenen

53.95
per 

persoon

senioren 65+

39.95
per 

persoon

kinderen 4-11
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