
Rollator 
nodig?

Schinkelse Baan 6, Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122

Mient 16c • 2903 LC  Capelle aan den IJssel
Tel. 06 - 30 65 26 09 •       Andersgedenkmonumenten

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 418 23 33  |  www.hess.nl

“Watersnood, watersnood, 
watersnood’! Het is febru-
ari 1953 als een man voor 
ons huis staat te schreeu-
wen. Het was midden in een 
koude nacht, het stormde en 
regende, maar wij sliepen in 
ons warme bed. De eerste ge-
dachte was een dronken vent, 
maar mijn moeder zei: “Dat is 
Bijleveldt uit de Lindtstraat.’’

Wij kenden hem goed omdat hij vlak 
bij ons woonde, een keurige man en 
omdat hij werkte bij Bakkerij Jansen 
op de Groene Hilledijk voor zijn 
werk om 4 uur ‘s-ochtends op straat, 
ook die nacht. Het water stroomde 
voortgestuwd door de hevige storm uit 
de Maashaven via Putselaan en Hil-
levliet in grote hoeveelheden de lager 
gelegen Kiefhoekbuurt in. Als het ook 
onze woning aan de Eemstein binnen 
stroomt is de eerste gedachte, boven 
brengen wat mogelijk is. Er is grote 
angst, het water komt al tot de hoogte 
van de tafel, maar wanneer houdt het 
op. Gelukkig komt het niet hoger, de 
kelder luiken drijven door de gang en 
de keuken. De volgende dag brengen 
we boven door in de kou. Mijn 
oplossing, ik trek broek, schoenen en 
kousen uit en waad door het water 
naar de hoger gelegen Hillevliet. Ik 
kleed me aan en ga naar de bioscoop. 
Daar draaide in het Colosseum de 

fi lm Greatest show on earth’’ met 
Tony Curtis gewoon en voor mij een 
paar uur warmte. Het duurde een paar 
dagen voordat het water zakte en toen 
reed daar ineens die taxi.
Ik werkte in die tijd als leerling in een 
drukkerij en ging e´e´n dag in de week 
naar de Grafi sche School. De directeur 
heeft besloten dat we moeten gaan 
helpen in drukkerijen die onder water 
hebben gestaan. Ik ga met een aantal 
klasgenoten naar drukkerij Rouwe 
aan de Parallelweg. De loden letters 

afdrogen die in de natte letterkast lig-
gen. Heeft U ze nog gekend, de houten 
laden met ver over de honderd vakjes 
voor letters en leestekens.

Ontploft
Een week later gaan we naar een 
kleine drukkerij aan de Lange Hille-
weg, dat is vlak bij mij huis. Tussen de 
middag ga ik even naar huis en daar 
zit mijn huilende moeder. Zij heeft de 
hele vieze moddertroep in de kamer 
schoongemaakt, de kachel aangemaakt 

met kolen en wat oude kranten. Alles 
onder controle, maar dan een enorme 
knal een Brasso blikje (met water) 
dat tussen de kranten zat is ontploft. 
Alles onder de koolstof. De mica van 
de raampjes wordt aan de andere van 
de kamer zelfs achter een schilderijtje 
terug gevonden. Reden voor een toe-
gesnelde buurvrouw om mijn moeder 
toch te laten lachen.
Van de nood een deugd maken kon 
ook. Mijn vriend Chris Brandt mocht 
van zijn vader een groot visnet ge-

bruiken om uit het kolenhok in de nog 
steeds onder water staande kelder de 
eierkolen op te vissen. Mijn buur-
vrouw die dat hoorde vroeg bij haar 
ook een emmer vol op te vissen en 
beloonde de hem met twee kwart-
jes. Daar wilden meer meer mensen 
gebruik van maken en zo had Chris 
ineens wel een rijksdaalder of drie 
gulden extra zakgeld.

Cas Driesen
c.driesen@upcmail.nl  
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 1953: Water in de straten van Rotterdam-Zuid.   
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 1 februari 1953   
Mijn gedachten gaan 70 jaar terug. Er werd hard gebeld aan de deur. Het was onze 
buurman, bakker Lakeman. Zijn je broers thuis, vroeg hij. Nee, mijn oudste broer 
was met de vrachtwagen naar Zeeland en naar de eilanden om mensen te helpen. 
Een andere broer was meegereden. De kelder van de bakker stond onder water 
met alle balen bloem.

“Ik kan de zakken niet tillen, ik ga een roeiboot huren in de Maashaven!” zei de bakker. Mijn antwoord 
was: wacht tot morgen, het is toch nat en nu is het donker. Mijn vader werkte bij de spoorwegen als 
rangeerder op Feijenoord. Hij was thuisgekomen over de Putselaan door over de treinbielzen te lopen. 
De straat was niet zichtbaar door het water. Op de Putselaan was een groot gat in de straat. De grond was 
weggespoeld onder de treinrails. Het water stond bij ons in de gang 1 meter hoog. In de huizen op de 
Putsebocht stonden de kelders bol en de brandweer was bezig met pompen. Als een 11-jarige heb ik dit 
bewust meegemaakt. Bij ons op school kwamen kinderen van de eílanden in de klas. Zij waren veel kwijt 
geraakt, ook mensen die verdronken waren. Een trieste boel!

  Aad Onderstal (H.a.onderstal@hotmail.com)   

 Gina was ook in Rotterdam   
 De beroemde Italiaan-
se fi lmster Gina Lol-
lobrigida is maandag 
16 januari op 95-jarige 
leeftijd overladen. Had 
zij iets met Rotterdam 
te maken?    

Jazeker! In 1980 opende ze 
een foto-expositie in het Hilton 
Hotel in de Maasstad. En na-
tuurlijk waren vele van de fi lms 
waarin zij speelde in Rotterdam 
te zien. Heeft u herinneringen 
aan haar komst naar Rotter-
dam? Laat het ons weten!   

Basisuitvaart vanaf € 3.675,-

Een uitvaart op maat voor u 
gemaakt vanaf € 4.775,-

010 – 30 74 895
0181 – 700 265 

   www.obitusuitvaart.nl
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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

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

Vrijdag 27 januari

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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VERHUIZENEN ONTRUIMEN
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Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

VOLG

OP FACEBOOK Tel. 0180-820244Bel Willy of Timo:
Adverteren?



De mensen van het eerste uur zijn ver-
huisd of overleden, jongeren hebben 
geen interesse in biljarten, klaver-
jassen, kaarten maken etc. en onze 
medewerkers zijn ouder geworden 
en hebben moeite om een hele avond 
achter de bar te staan. De groothandel 
brengt de drank niet meer naar de 13e 
etage, dat zou betekenen dat er weer 
gesjouwd moet worden. Dat was 50 
jaar geleden geen probleem maar nu 
is dat onmogelijk geworden. Het is 
voor iedereen die meedeed aan de 
activiteiten en/of medewerker was een 
groot gemis maar we kunnen met veel 
plezier terugkijken op een mooie tijd.
De Europaflat ligt in de wijk Groen-
oord en is ook bekend als een van de 
drie Z-flats, samen met de Beneluxflat 
en de Rijnmondflat. Deze flats zijn 
gebouwd eind jaren 60 en waren in 
1970 gereed. Er zijn 12 verdiepin-
gen en voor een deel was er een 13e 
verdieping bestemd voor de bewoners 
als recreatieruimte. Destijds was dit 

vrij uniek in Nederland, een vereni-
ging in een flat en in een ruimte die 4 
woningen lang is.
Nadat een bestuur was samengesteld 
werd gestart met de inrichting van de 
ruimte, toen nog vrij primitief maar 
later van alle gemakken voorzien. 
Een grote bar, biljart en natuurlijk 
allerhande meubilair, tafels, stoelen, 
barkrukken, een muziekinstallatie en 
ruimte voor een keuken. De meest 
jonge mensen destijds hebben enorm 
veel werk verzet om dit allemaal te re-
aliseren. Een van de eerste activiteiten 
van de vereniging was in december 
1971. In elke hal werd er een kerst-
boom geplaatst en versierd door de 
moeders en kinderen uit de flat met 
zelfgemaakte ballen en slingers.

Activiteiten
De jaren daarop waren er volop acti-
viteiten zoals, biljarten, yoga, bingo, 
bridge en een fotoclub. Twee dagen 
per week was er een crèche, kinder-

bingo, elk jaar een sinterklaasfeest, 
carnaval en kindercarnaval. Naar het 
jaarlijks Kerstdiner kwamen zo’n 100 
of meer bewoners en alle heerlijkhe-
den die op de tafels kwamen waren 
zelf bereid. U begrijpt, voor alle deze 
activiteiten heb je veel mensen nodig. 
Die waren er ook. Toen allemaal nog 
jonge gezinnen die er heel veel plezier 
in hadden en het was natuurlijk een 
heel andere tijd. Zonder computers of 
laptop. Men vond het gezellig om bij 
elkaar te komen en hielp elkaar ook 
veel meer. We hebben heel veel te dan-

ken aan alle medewerkers die zoveel 
werk hebben verricht, als zij er niet 
waren geweest hadden we het niet zo 
lang vol kunnen houden. De mensen 
achter de bar, de catering, clubleiders, 
bestuur, ze waren onbetaalbaar. Stel 
je voor: een Kerstdiner met ruim 100 
personen en geen vaatwasser! Een 
feestavond van het Shantykoor, 80 
man, met zelfgemaakte salades en dan 
afwassen in een kleine keuken…
Elke 5 jaar werd een lustrum gevierd, 
de laatste in 2016 toen de vereniging 
45 jaar bestond. Een geweldig feest 

met een fantastische band van 6 man 
die muziek speelde uit de jaren 60 en 
70. De zaal was gezellig versierd en 
we hadden flink uitgepakt met gebak, 
lekkere hapjes en voor iedereen gratis 
drankjes. Tot over 5 jaar zeiden we 
tegen elkaar, als we 50 jaar bestaan. 
En toen kwam corona. Geen jubileum 
en geen Recreatievereniging meer.

Yvonne Bruijnzeels – van Koppen
yjmbruijnzeels.@gmail.com

Einde van een bloeiende vereniging
Op 18 mei 1971 werd de Recreatievereniging Europaflat in Schie-
dam in het leven geroepen. Vorig jaar werd de vereniging opge-
heven. Het was een heel verdrietige beslissing maar door vele 
omstandigheden is het niet mogelijk meer om nog door te gaan.
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Jubileumfeest in de recreatieruimte
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Maar het kan nog erger. Vanochtend schalde 
het verschrikkelijke “Zai zai zai zai” door 
mijn hersenpan, ik geloof tenminste dat het zo 
heette. Ik geloof van Ben Cramer, een goeie 
zanger maar nou niet bepaald van onbeschei-
denheid gespeend.
Van sommige liedjes weet ik de precieze tekst 
niet helemaal, en ik betrap me er dan op dat 
ik over ben gegaan in het do re mi zingen, 
dat ik nog op het Celleskoor geleerd heb van 
broeder Marcellinus. Dan loop ik mi fa sol-
lend door het pand.

Vroeger, in de jaren vijftig, werden buiten-
landse liedjes ook altijd vertaald en dan voor 
de radio gezongen door Truusje Koopmans, of 
Karel van de Velde, of Marcel Tielemans met 
orkesten als de Skymasters, of de Ramblers, 
of de Zaaiers onder leiding van Jos Clebèr. 
De Ramblers hadden Theo Uden Masman, 
die in zijn afkondiging altijd de gimmick 
gebruikte, “Onze tijd is om, maarrrrrrr… wij 
komen terug enz.” Ja, toen had je nog levende 
mensen die muziek maakten op de antenne, 
zoals de Belgen zeggen, en niet een hoeveel-

heid schreeuwlelijken die alleen maar plaatjes 
zitten te draaien en daar nog beroemd mee 
worden ook.
Vertalingen naar het Nederlands, we wilden 
nog alles verstaan. Niet altijd even briljant 
overigens, “Mia cara Carolina” werd “Het 
torentje van Pisa”, weet u nog?:
“Waarom staat hij zo scheef (pling plong) 
dat torentje van Pisa…” ‘t Moest natuurlijk 
eigenlijk “staat HET zo scheef” zijn, maar 
daar lette kniesoor terecht niet op.
Doris Day, oh waar blijft de tijd, had een 
monsterhit uit een film die zij speelde met 
James Stewart, de naam ben ik vergeten, van 
de film bedoel ik, en dat lied heette “Que sera, 
sera”, hetgeen Spaans is maar zij zong “KAY 
sera sera” maar dat vonden wij helemaal 
niet erg, en ook dat werd vertaald, en op 
Zondagmiddag bij de KRO gezongen door de 
Marketentsters bij “Het Orkest zonder naam”, 
onder leiding van Ger de Roos. Ach mensen 
ik heb het staartje van die tijd nog meege-
maakt, en ik vroeg me wel eens af hoe de 
jongelui tegenwoordig moesten leren zingen 
met een levend orkest, tot ik me realiseerde 

dat dat niet meer hoeft want al die orkesten 
zijn verdwenen in de mist der vergetelheid en 
alles is nu gezellig elektronies en digitaal.

De titels van de films uit het buitenland 
werden toen ook nog vertaald, als u zich dit 
nog herinnert. De eerste film van de Beatles 
van die briljante regisseur, hoe heette hij ook 
alweer, de titel daarvan was als ik mij niet 
vergis “It’s a hard day’s night” maar op de 
bioscoop-reclamepagina van de donderdag-
krant, die pagina met al die beeldend aange-
kondigde films, hoeft nou niet meer, kijk maar 
op goegel of hoe heet het, werd voornoemde 
film aangekondigd als “Yeah yeah yeah, daar 
zijn we..!”
Einde jaren vijftig droegen wij zwarte truien 
en zaten in “De Fles” op de ’s Gravendijkwal 
en waanden we ons Existentialisten, en dan 
kwam er een Franse film en die heette “Les 
Tricheurs”, wat “de Bedriegers” betekent, 
maar de Nederlandse titel luidde: “Zondaars 
in spijkerbroek”, want de tijd dat je zelfs een 
minister in spijkerbroek zou kunnen aantref-
fen was nog ver.
De fantastische Hitchcock-film met Cary 
Grant, u weet wel, als ie op dat landweggetje 
uit de bus stapt en er in de lucht een sproei-
vliegtuigje hangt en een inboorling tegen hem 
zegt: “Strange, there is no corn” en dan valt 
dat vliegtuigje hem even later aan, nou ja, 

die film, die heette “North by North West”, 
maar dat werd vertaald tot “De man die teveel 
wist”, hetgeen overigens meer zei over de 
inhoud van de film dan de Engelse titel.
Nou ja, dat hoeft allemaal niet meer, Engels 
viert hoogtij, hoeft niet meer vertaald te 
worden, en dat is allemaal helemaal niet erg, 
zegt het genootschap “Onze Taal”. Over onze 
taal gesproken.

Taal
Eerder schreef ik al eens hoe rampzalig het is als je ’s ochtends wakker 
wordt met het verkeerde liedje in je hoofd. Ik zou ook niet weten waar dat 
dan vandaan komt. Van de week was dat “”t Zijn de kleine dingen die het 
doen” van Saskia en Serge, overigens twee zeer beminnelijke mensen. Maar 
het lied is nou niet van een genre dat bij mij erg aanslaat.
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Adverteren in ?
Bel Timo: Tel. 0180 - 820244
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Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

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

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

-  Uitvaart c ompleet € 4750,- -  Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
-  Laatste verzorging, verv oerskosten, 
uitvaartk ist, 50 kaarten (incl postzegels), 

Budget uitvaart  € 1575,-

Basis uitvaart
v.a € 3850,-

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Het onderzoek begint met een vragenlijst 
over uw gezondheid. Wanneer u 
deze volledig invult, krijgt u een VVV 
waardebon van €25. Na afloop van 
het onderzoek, vragen we u nog twee 
vragenlijsten in te vullen. U ontvangt dan 
nog twee cadeaubonnen van ieder €15.

Wanneer u meedoet stellen wij samen met u een persoonlijk plan op over uw gezondheid 

en leefstijl. Dit gaat over alle zaken die u belangrijk vindt in uw leven. Een smartwatch en/of 

smartphone kan hierbij behulpzaam zijn, deze kunt u (gratis) lenen indien nodig.

Dit project is gefinancierd door het Horizon 
2020 onderzoek en innovatie programma 
van de Europese Commisie onder 
subsidieovereenkomst nummer 875215

Het Erasmus MC zoekt mensen die een beroerte (TIA of herseninfarct) 
hebben gehad om deel te nemen aan een onderzoek. In dit onderzoek kijken 
we hoe we u het beste kunnen ondersteunen.

Bel ons op 06 83 79 70 27 of email ons op 
projectvaluecare@erasmusmc.nl of scan de QR code 
hiernaast: projectvaluecare.eu/recruitment

Wilt u meer weten?

Bent u of kent u iemand 
die een beroerte (TIA of 
herseninfarct) heeft gehad?

Service Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing DakService Sanitair Verwarming Woning aanpassing Verbouwing Dak

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Vitale Alleenstaande bridge 
spelende 80 – plusser is 
op zoek naar een lat relatie 
(vrouw)

Brief onder nummer 0012023 
De Oud-Rotterdammer | Postbus 113 | 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

WILT U HIER 
ADVERTEREN?

BEL:
0180-820244

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk



Ken je dit nog? 

 279   

 281   Nr.

Nr.

H

Ken je dit nog? Een best luguber plaatje van een trram in brand. Weet u nog waar in Rotterdam? Was u 
erbij? Heeft u herinneringen aan deze of andere trambranden en ongelukken? We zijn benieuwd. Schrijf 
ons, zodat we uw ervaringen kunnen delen met onze lezers. Dat kan naar: info@deoudrotterdammer.
nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de 
website www.deoudrotterdammer.nl is de foto uit te vergroten en nog beter te bekijken.  

Elly Koot-Kerssen: “Dit is de Aelbrechtskolk in 
Delfshaven. Dit is nog echt een oud stukje Rot-
terdam met links het zakkendragershuisje en de 
pelgrimvaarderskerk. Ik woonde in die buurt en 
kwam er regelmatig langs.”

Ria de Graaf-Bakker: “Een prachtig winterta-
fereeltje van de Aelbrechtskolk in Delfshaven. 
Ook de Pelgrimskerk en het “kippen”bruggetje 
is te zien. Ik heb zelf meer dan 40 jaar in Delfs-
haven gewoond. Een geweldige tijd.”

Ruud Kuipers. “Dit is de Aelbrechtskolk in His-
torisch Delfshaven een uniek stukje Rotterdam 
dat als een van de weinige delen van de stad 
het bombardement van 1940 heeft doorstaan 
en daardoor zijn charme behouden heeft. Ook 
voor kunstschilders en tekenaars is dit een heel 
geliefd plekje. Na jarenlang wat in het slop te 
zijn geraakt komen de wijken rondom Historisch 
Delfshaven nu weer helemaal tot bloei.”

Frits de Jong: “Hier kwam bij mij een herinne-
ring terug van circa 65 jaar geleden. Deze foto 
is genomen vanaf de Schiedamseweg en je ziet 
hier de Aelbrechtskolk /Voorhaven met de Piet 
Heijnsbrug die gebouwd is tussen 1908-1910. 
Deze is vernoemd naar de vlootvoogd Piet Heyn 
die links van de brug in het smalle straatje is 
geboren wat nu Piet Heynstraat heet. Links voor 
de brug de vooral in Amerika bekende Pelgrims-
vaderkerk. Ben zelf werkzaam geweest bij Ban-
ketbakkerij E. Labout op de Schiedamseweg 24 
tegenover het Princes Theater. De bakkerij was 
om de hoek in de Schans nr.3. Mijn broer was 

werkzaam bij Cupedo Machinefabriek op de foto 
rechts voor de brug op nr.43. In de gevel staat 
nog steeds de naam vermeld van deze fabriek. 
Boven de bakkerij was een gezin woonachtig 
waarvan moeder niet was gecharmeerd van de 
orgeldraaier in de straat. Wij in de bakkerij wat 
geld verzamelen en vroegen de orgeldraaier een 
stukje muziek drie keer achter elkaar te draaien 
voor de deur. Dat werd niet in dank afgenomen 
door de buren maar wij in de bakkerij hadden 
dolle pret.
Ergens eind 1957 kwam de fi lmster Jayne Mans-
fi eld een fi lm promoten in het Princes Theater 
aan de overkant wat toen 40 jaar bestond. Dit 
was voor ons jonge knullen van 14/15 jaar wel 
een belevenis. Gingen in ons schone bakkerskle-
ding even tussen het publiek door om de fi lmster 
van dichtbij te zien. Men dacht waarschijnlijk 
dat wij bij het ontvangstcomité behoorden. Van-
daar dat we dicht bij haar konden komen.
Na 40 jaar in het buitenland gewerkt te hebben, 
heb ik er weer een kijkje genomen. Ondanks alle 
verbouwingen zijn er veel mooie panden blijven 
bestaan. Zeker het gedeelte tussen de Kolk en 
de Schans daar heb ik mooie herinneringen aan, 
daar hier ook een grote broodbakkerij zat (met 
een prachtige jonge verkoopster) waar wij door 
ons werk ook wel vaak binnen zijn geweest.”

Mevrouw J.H. van Langen: “O, wat vond ik dat 
leuk, ijs op de kolk. Ik heb er dikwijls ge-
schaatst. Het is toch een mooi stukje Rotterdam. 
Wij zijn ook van het ijs gehaald door de politie. 
Wij moesten op de bootjes gaan zitten en de 
politie hielp ons eraf. De grote ijsschots ging 

scheuren, dus dat werd gevaarlijk., want onder 
het kippenbruggetje was het ijs altijd veel dun-
ner. Maar alles ging goed. Een fi jne tijd.”

Sabrine van Maagdenberg: “Wat een leuk plaatje 
van Delfshaven. Ik ben te jong om dat nog 
meegemaakt te hebben denk ik. Ik lees De Oud-
Rotterdammer bij mijn oma Toos. Die heeft dit 
nog wel meegemaakt, zegt ze. Zelf kan ik niet 
goed schaatsen. Ik zak altijd door m’n enkels. 
Maar als er wat vaker ijs lag, zou ik het denk 
ik wel beter kunnen leren. Ik vind deze krant 
heel leuk, omdat het gaat over geschiedenis. En 
mijn oma weet bij alle verhalen altijd wel iets 
extra’s te vertellen. Zo kom je veel te weten over 
hoe dingen zijn ontstaan en wat er allemaal is 
gebeurd in Rotterdam. Ook al woon ik daar niet, 
ik vind het toch wel interessant. Misschien ga ik 
er later wel studeren.” 

A. van Wees: “Dit moet wel Delfshaven zijn. 
In de winter uiteraard, want er ligt ijs. Ik zie 
mensen schaatsen. Dat kun je tegenwoordig 
bijna nooit meer zien, want er ligt amper nog 
ijs. Vorig jaar nog even een paar dagen. Je ziet 
dan dat Nederlanders er nog steeds verzot op 
zijn, want de sloten en plassen lopen meteen 
vol met kinderen en ouders, maar ook ouderen. 
Dan denk ik wel eens: kijk toch uit, oudjes. Een 
pols of een heup is zo gebroken bij een valpartij. 
Maar aan de andere kant: wie het nog kan, moet 

er maar van genieten!”

Sjaak Ouweneel: “Deze foto is uit een tijd dat 
er nog regelmatig ijs lag en bijna iedereen kon 
schaatsen. Dat zal steeds minder worden nu het 
nauwelijks nog streng vriest. Ook de kunstijs-
banen hebben het nu moeilijk, met die hoge 
energiekosten. Vandaag las ik zelfs in de krant 
dat een aantal denkt aan sluiten omdat de kosten 
tot boven een miljoen euro per jaar(!) zijn opge-
lopen. Oei, oei, dan hebben we straks ook geen 
Suzanne Schultings en Jutta Leerdams meer op 
de ijsbanen... Waar moet het toch allemaal naar 
toe. Nee, dan was dit toch wat ijs betreft een 
veel mooiere tijd. Lekker zwieren of een beetje 
imponeren met rondjes draaien op je ijshoc-
keyschaatsen. Of snelheid maken op je noren. 
Machtig was dat.”

Bas Vermeer: “Regelmatig kom ik in jullie krant 
stukjes over Delfshaven tegen. En dit wordt vast 
ook weer een leuke pagina. Want over Delfs-
haven valt veel te vertellen. Of het nu zomer 
of winter was, er was vroeger altijd wel wat te 
beleven. Zoals deze fraaie ijsvlakte bijvoorbeeld. 
Daar gingen we vroeger graag heen. Vooral 
tegen de avond, als de lichtjes aangingen was 
het extra leuk en romantisch. Het is voor mij 
onvergetelijk.”  

 IJspret in Delfshaven was onvergetelijk   
Heel enthousiast. Zo mag je de reacties op de Ken je dit nog-foto van 
vier weken geleden wel noemen. Het ging om een foto van winterpret, 
zeg maar ijspret, die was genomen in Delfshaven. Velen koesteren 

daar nog warme herinneringen aan, zo kunt u lezen op deze pagina.
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 1957: De Amerikaanse � lmster Jayne Mans� eld vertrekt per helikopter van Schiphol naar Rotterdam. Daar bezocht ze 
onder andere het Prinses Theater in Delfshaven. Frits de Jong haalt er een herinnering aan op.   



  De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam Dinsdag 24 januari 2023    pagina 6   

 

 
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 

• LEERBEWERKING

• VULLINGEN VERNIEUWEN

• STOFFEERWERK

• RESTAURATIE VINTAGE / ANTIEK

• ALTIJD 3 JAAR GARANTIE

• MOBIELE SHOWROOM / WERKPLAATS

• ALTIJD EEN VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE

Damstraat 61+61a
3371 AC Hardinxveld-Giessendam

info@jandeleerman.nl
www.jandeleerman.nl

0184 63 61 55
06 25 45 33 19

Geopend op afspraak. 
Telefonisch bereikbaar 

Ma. t/ vrij. van 08:00 - 20:00 uur 
Zaterdag van 10:00 - 17:00 uur

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
 

 

Negen Rotterdamse duo’s, fotografen en schrijvers, niet allemaal professioneel, laten je de ‘rotstad’ door 
hun ogen zien. Hun blik – die zeker niet alledaags is – neemt je mee langs de mooiste, rauwste, liefste, 
modernste en oudste zielen van Rotterdam. Persoonlijk, intens en oprecht. Gecombineerd met mooie 
vormgeving en typografie. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, maar woord en beeld zijn samen 
nóg veel sterker.

Geniet en wees groos wanneer je dwaalt langs de Lijnbaan, het Potlood, de Gasfabriek, de Nieuwe Maas,
Zadkine, het Blaakse Bos, het Oude Noorden, Zuid, de Kuip, de Koopgoot, Delfshaven, Crooswijk, het Witte 
Huis en kijk in de ogen van hen die ervoor gezorgd hebben dat er een goede basis kwam voor wat onze 
stad nu is. Een thuis voor een multiculturele bevolking, een thuis voor ons samen.

GENIETEN VAN DIE 
ROTSTAD DOE JE SAMEN.

Het Rotterdams Warenhuis
Frits Ruysstraat 46D-48A
3061 MG Rotterdam
010 302 15 55
hetrotterdamswarenhuis.nl

GENIETEN VAN DIE 

Gelimiteerde oplage (500)
en met de handgenummerd.

“Samen” is een 
concept en creatie 

van Carnero.

carnero.nl

TE BESTELLEN VIA 
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL/

WEBSHOP
VOOR 

€ 45,-

Uitgegeven door

Stad B.V.SS

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

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

THEE OF KOFFIE
OP Z’N ROTTERDAMS



Binnenkort gaat onze moeder 
naar een verzorgingshuis. Zij 
heeft op dit moment nog een 
eigen huis zonder hypotheek. 
Hoe moeten we rekening hou-
den met haar huidige woning 
voor de fiscus (inkomsten-
belasting) en voor het CAK 
(eigen bijdrage)?  

Wij begrijpen uit uw vraag dat uw 
moeder geen partner (meer) heeft. 
Daar gaan we bij de beantwoording 
dan ook van uit. Het is vervolgens van 
belang om twee situaties te onder-
scheiden.

De eerste is de situatie dat de woning 
leeg blijft, uw moeder de woning 
aanhoudt en dus niet te koop zet, 
omdat zij bijvoorbeeld verwacht 
daar ooit weer terug te keren. Gevolg 
daarvan is dat de woning nog twee 
jaar aangemerkt wordt als een eigen 
woning (een box 1 woning). De 

woning is daardoor voor de Belasting-
dienst nog geen vermogen voor box 3 
en voor het CAK nog geen vermogen 
dat meetelt voor de berekening van de 
eigen bijdrage. Als de woning na twee 
jaar nog steeds leeg staat, komt deze 
in box 3 terecht. Vanaf de eerstvol-
gende peildatum (1 januari van het 
jaar daaropvolgend) is dit voor de 
Belastingdienst vermogen dat in box 
3 moet worden opgegeven. Het CAK 
gaat voor haar berekening echter uit 
van de situatie van twee jaar terug. 
Daardoor duurt het nog eens twee jaar 
voordat de woning meetelt voor de 
eigen bijdrage zorg.

Voorbeeld:  uw moeder verhuist 
medio februari 2023 en de woning 
blijft leeg en staat niet te koop. Medio 
februari 2025 wordt de woning box 3 
vermogen, die vanaf 2026 (peildatum 
1 januari 2026) in de aangifte In-
komstenbelasting als vermogen moet 
worden opgegeven. Vanaf 2028 telt de 
woning mee voor de berekening van 
de eigen bijdrage zorg. 

Daarnaast is er ook nog de situatie 
dat de woning van uw moeder na haar 
verhuizing verkocht gaat worden. 
Zolang de woning leeg te koop staat, 
blijft deze nog drie jaar box 1 vermo-

gen. Ervan uitgaande dat de woning 
gedurende deze drie jaar niet verkocht 
wordt, kunt u dus een jaar optellen bij 
het hierboven geschetste voorbeeld.

Wordt de woning op enig moment 
verkocht dan is de verkoopopbrengst 
vanaf 1 januari daaropvolgend ver-
mogen voor box 3 en duurt het ook 
dan weer nog twee jaar voordat dit 
gevolgen heeft voor de eigen bijdrage 
zorg.

Stel: de woning wordt in de loop van 
2023 verkocht dan telt de verkoop-
opbrengst op 1 januari 2024 mee als 
vermogen in box 3 en in 2026 bij 
de berekening van de eigen bijdrage 
zorg.
Er zijn vervolgens nog verschillende 
mogelijkheden om de eigen bijdrage 
zorg nog verder te beperken waarbij 
een goed plan van schenkingen nog 
de meest gebruikte vorm is.

Ziet u door de bomen het bos niet 
meer, maak dan eens een afspraak 
bij ons. Wij helpen u graag verder. 
U kunt hiervoor met ons bellen: 
0103130823 of naar ons mailen via: 
info@akto.nu  

 Opname verzorgings-
huis en eigen bijdrage   
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Legitieme portie opeisen
Bent u onterfd of denkt u dat de 
nalatenschap van de overledene door 
veel schenkingen kleiner is dan de 
legitieme portie dan moet u bij de 
erfgenamen of bij de persoon of 
personen die de nalatenschap afwik-
kelen (executeur) uw legitieme portie 
opeisen. In de eerste situatie bent u 
door een bepaling in het testament 
onterfd. De tweede situatie is een 
stuk lastiger. U moet dan namelijk 
het vermoeden hebben dat er door 
de overledene veel geld of goederen 
uit het vermogen van de potentiële 
nalatenschap zijn geschonken. U 
moet daarbij wel bedenken dat ook 
aan u gedane schenkingen uiteraard 
meetellen. Wilt u vanwege de gedane 
schenkingen een beroep doen op uw 
legitieme portie, zorg dan eerst dat u 
goed zicht heeft op wat u zonder de 
schenkingen had kunnen erven. Ook 
wordt hetgeen u heeft geërfd of had 
kunnen erven op de legitieme portie 
in mindering gebracht.

Ongelijk verdelen
Nergens staat in de wet dat alle 
erfgenamen gelijk moeten erven. Wel 
staat in de wet dat alle erfgenamen 
in principe allen gelijkwaardig zijn. 

Wilt u als erfl ater de verdeling van 
uw nalatenschap anders dan de wet 
voorschrijft dan moet u die verdeling 
vastleggen in een testament. Het is 
voor de erfgenamen fi jn wanneer u 
in uw testament ook de reden van die 
aangepaste verdeling opneemt. Het 
maakt het de erfgenamen makkelijker 
om te accepteren dat zij bepaalde 
zaken wel of juist niet ontvangen uit 
de nalatenschap.

Plaatsvervulling
Is een erfgenaam vooroverleden dan 
treden volgens de wet de kinderen 
van de vooroverleden erfgenaam in 
zijn of haar plaats. Samen verkrijgen 
ze dan het erfdeel dat hun vader of 
moeder zou hebben ontvangen. Als 
u overlijdt mét een testament, vindt 
plaatsvervulling alleen plaats als u 
dat in uw testament heeft geregeld. 
Dit plaatsvervullingsrecht kunt u dan 
desgewenst weer beperken; bijvoor-

beeld alleen voor de eigen kinderen 
en niet bij de kinderen van de tweede 
echtgenoot/ote.  Bij legaten is er 
standaard ook geen plaatsvervul-
lingsrecht; een legaat is immers geen 
erfgenaam maar een schuldeiser. Per 
testament kunt u wel een opvol-
gend legataris benoemen, zodat bij 
vooroverlijden het legaat naar deze 
opvolger gaat. 

Een onverdeelde boedel
Is een nalatenschap opengevallen (er 
is iemand overleden) dan hebben de 
erfgenamen een onverdeelde boedel 
waar zij samen verantwoordelijk voor 
zijn. Is de wettelijke verdeling van 
toepassing dan is er geen onverdeelde 
boedel, omdat de wet al voorschrijft 
dat de langstlevende echtgenoot/part-
ner de beschikking krijgt over alle 
bezittingen en schulden en de kin-
deren hun erfdeel als niet-opeisbare 
vordering in geld krijgen.

Uit de praktijk 

Sommige families zijn door ruzies 
uiteen gevallen. De familieleden weten 
niet waar de broers of zussen wonen 
en of ze nog in leven zijn. Voor een 
afwikkeling van een nalatenschap is dat 
niet altijd even eenvoudig. Soms komt 
nog een vergeten broer of zus boven 
water, maar lastiger is het als ze elkaar 
wantrouwen. Dat hindert het proces van 
de afwikkeling. Worden we door een 
van de erfgenamen gevraagd te helpen 
dan proberen wij steeds namens alle 
erfgenamen op te treden om het proces 
zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Lukt dat niet dan behartigen we alleen 
de belangen van de opdrachtgever. 
Maar als wij door een van hen vanuit 
zijn rol van executeur zijn benaderd, 
informeren wij hem/haar dat hij er is 
voor alle erfgenamen en stellen wij ons 
ook zo op. Doordat wij ons Digitaal Na-
latenschapsdossier gebruiken krijgt in 
principe iedereen dezelfde informatie en 
mogelijkheden om met ons in gesprek 
te zijn. Ze kunnen volgen wat gedaan is 
en nog moet worden en waaruit de na-
latenschap bestaat. Wantrouwen wegne-
men is niet eenvoudig. Jaren ingegraven 
achterdocht werk je niet zomaar weg. 
Door op te treden als onafhankelijke 
gesprekspartner en de afwikkeling 
zo transparant mogelijk te verzorgen, 
neemt het wantrouwen niet toe en 
kunnen we, na vaak een moeilijke start, 
toch naar een einde toewerken waarbij 
alle partijen zo veel mogelijk tevreden 
zijn. Wanneer erfgenamen echt niet wil-
len of bewust het proces hinderen, blijft 
als laatste uitweg de rechter over.  

?

Afwassen met waterkoker
Wast u de vaat nog met de hand 
af, gebruik dan niet water uit de 
kraan, maar de waterkoker. De 
waterkoker is ten opzichte van de 
CV-ketel effi ciënter in warm water 
maken. Zo bespaart u op de afwas. 
Bovendien verbruikt de waterkoker 
elektriciteit en de warmwaterkraan 
in de meeste gevallen gas.

Neem de Rotterdampas  Een 
65-plusser koopt een Rotterdampas 
voor €20, maar bent u mantelzor-
ger (voor een persoon met een 
Wmo of Wlz-beschikking, kunt u 
hem zelfs gratis krijgen (en €25 
OV-tegoed). Waar wacht u op. 

Energietoeslag 2023  Ook in 
2023 is er een energietoeslag als 
u maximaal 120% van het sociaal 
minimum aan inkomen heeft. (In 
Rotterdam tot 140% van het soci-
aal minimum). U vraagt de toeslag 
aan bij de gemeente waar u woont.

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam
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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,- 

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

Reissom o.b.v. 2 personen en excl. € 37,50 reserveringskosten, 
Calamiteitenfonds en SGR-bijdrage.

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 159913-daagse vlieg-busrondreis
All of Ireland

vanaf p.p.

€ 1029 10-daagse vlieg-busrondreis
De schatten van Puglia

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

vanaf p.p.

€ 131914-daagse vlieg-busrondreis
Sicilië en Zuid-Italië

vanaf p.p.

€ 7398-daagse vlieg-busrondreis
Andalusië en Gibraltar

vanaf p.p.

€ 109910-daagse vlieg-busrondreis
Highlights van de Zuid-Adriatische kust

reiscode: eves413

reiscode: evit421

reiscode: evhr404

reiscode: evit429

reiscode: evie410

www.lichtjessophia.nl

~ Sinds 2005 ~

Adverteren?
Bel: 0180-820244

Volg ons via      : @deoudrotterdammer

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

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

 WIST 
U DAT.... DE OUD-ROTTERDAMMER 

ONLINE EEN GROTE DATABASE 
AAN OPROEPJES EN HERINNE-

RINGEN HEEFT STAAN?

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

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

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

Plaats een oproepje op de goed bezochte pagina: 
www.deoudrotterdammer.nl>>oproepjes
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We woonden in de binnenstad. Ik ben 
geboren in de Boomgaardstraat. En 
een wonder: het huis staat er nog, is 
gerenoveerd en er wonen nu studen-
ten. We woonden 3 hoog voor tussen 
en achter met een kleine keuken een 
zolderkamer en een overloop die je 
deelde met de buren.

Kolenboer
Onze ouders hadden het zwaar. 
Moeders hadden het zwaar om het 
huishouden draaiende te houden. Nu 
hadden wij geen groot gezin we waren 
met zijn vieren, maar er waren toen 
ook grote gezinnen en dan valt het 
helemaal niet mee om al die monden 
te voeden. Mijn vader was kolenboer 
en dat hoorde ook bij de hele zware 
beroepen, want hij moest met een 
mudzak kolen op z’n nek trappen op. 
Soms wel vier hoog, want daar was 
meestal het kolenhok. Maar ik heb 
hem nooit horen klagen.

Waterstoker
Maar terug naar de was. Maandag 
wasdag was de hele dag heet water 

halen bij de waterstoker, levensge-
vaarlijk de trappen op met emmers 
heet water. Wat hebben wij het toch 
een stuk gemakkelijker nu: je drukt 
maar op de knop van de wasautomaat 
en dan lekker zitten met een bakkie 
koffie. Een kind kan de was doen. Ze 
wisten toen niet beter. Als de gewone 
was klaar was moest het ook binnen 
drogen al was het mooi weer. We had-
den geen balkon. In mijn herinnering 
aten wij ook altijd die dag koolraap: 
knolletjes met een stukje rookworst. 
Het hele huis rook er naar, behalve de 
was. Die rook altijd lekker fris.

Topvader
Sluitstuk van de wasdag was de werk-
kleding van mijn vader. Ook met het 
wasbord en de borstel. Een manches-
terbroek met jas, lood en loodzwaar 
zeker als het nat was en geen wringer 
dus alles met de hand. De kleding was 
net zo zwart als mijn vader, want er 
waren nog geen douches op zijn werk 
dus als hij thuiskwam zat onder al dat 
zwart mijn vader. Als hij naar zolder 
ging om zich daar lekker te wassen 

(met koud water) en niet te vergeten 
zijn ogen schoon te maken kwam er 
weer een witte vader naar beneden 
die heerlijk rook naar scheerzeep en 
brillantine in zijn haar. Het was een 
topvader (helaas veel te jong overle-
den, 66 jaar) een hele harde werker 
voor het gezin en als het kon ook 
voor familie en natuurlijk droeg mijn 
moeder ook haar steentje bij.

Bloemetjes
Maar weer terug naar wasdag. Als de 
was droog was kon het strijken begin-
nen. Mijn moeder streek alles wat heel 
normaal was in die tijd. Tenminste, 
bij ons was dat zo. De mode ging een 
beetje veranderen en voor de meisjes 
kwamen onderbroekjes met een 
bloemetjes randje roze of blauw en die 
moesten ook mooi gestreken worden. 
Toppie en helemaal hipper de pip want 
als ik op mijn handen tegen de muur 
ging staan stond ik helemaal trots 
te wezen in mijn onderbroekje met 
gestreken bloemetjes.

Karbonadebuurt
Toen ik negen jaar was verhuisden 
we naar de Mathenesserstraat in Rot-
terdam-West. Nogal plotseling, zeker 
voor mij. Omdat we op de derde etage 
woonden moesten we naar een bene-

denhuis op doktersadvies in verband 
met mijn moeder. Voor een stadskind 
een hele spannende tijd. Het centrum 
was voor ons als kind een speelplaats 
kinderen van net na de oorlog dus één 
grote kale vlakte. Erg genoeg, maar je 
kon het niet anders want de wederop-
bouw kwam toen in volle gang. Dus 
op naar Rotterdam-West toen iemand 
eens aan mij vroeg waar we heen gin-
gen en ik het vertelde zei die persoon: 
“Naar de karbonadebuurt.” Nou, daar 
had ik nog nooit van gehoord..

Wasmachine
We kregen een huis met een tuin, maar 

die had ik nooit gemist. Wel een fijne 
bijkomstigheid voor mijn moeder, 
want er was ook nog een schuurtje bij. 
Kon ze daar de was doen en met mooi 
weer buiten drogen. Met regen kon het 
binnen in de gang en, hoera, na een 
tijd kwam er ook een wasmachine met 
wringer en ik mocht als het nodig was 
assisteren. Dus wat de wasdag betreft. 
Eind goed al goed.

Aad Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl

Maandag wasdag in de ‘karbonadebuurt’
Ik ben maar weer eens in de computer geklommen naar aanlei-
ding van het artikel in DOR van 15 november over ‘Niemand had 
een wasmachine’. Nou, die hadden wij vroeger ook niet. Mijn 
moeder deed ook de was op een wasbord met een borstel.

  

Zo ook in 2010. Het Nederlands elftal 
werd toen geleid door Bert van Mar-
wijk. Wij kwamen met een touringcar 
terug van een reisje naar Parijs en 
uitgerekend Nederland speelde de 
finalewedstrijd tegen Spanje die zon-
dagavond. In de bus hield de chauffeur 
ons op de hoogte. Het bleef maar 0-0. 
Iedereen leefde mee. In de plaatsen 
waar we mensen af gingen zetten, was 
het doodstil, geen hond op straat. Ook 
in de bus ervoeren de meesten de bijna 
voelbare spanning; we leefden fana-
tiek mee. Mijn vrouw niet, hoor, zij 
zat rustig uit het raam te kijken. Dat 
we uiteindelijk met 1-0 verloren was 
een geweldige teleurstelling.
Ook 1978 is duidelijk bij me blijven 
hangen. Een zinderende finalewed-
strijd verloren we van Argentinië. 
Rob Rensenbrink schoot vlak voor 
het einde tegen de paal, maar iedereen 
was het er later over eens: wij hadden 
die wedstrijd nooit mògen winnen! De 
scheidsrechter zou wel een manier ge-
vonden hebben om een strafschop of 

iets dergelijks tegen te geven. Het was 
een heksenketel daar in Argentinië 
tegen die harde tegenstanders. Maar 
ook de broertjes René en Willy van de 
Kerkhof lieten zich flink gelden, net 
als de rest van ons elftal. Het was let-
terlijk een voetbalgevecht. Ik denk dat 
toen de controverse op voetbalgebied 
tussen beide landen is ontstaan.

Drecksak
In die jaren was ik leraar Duits op 
een mavo. De morgen na de kater van 
het verlies liet ik de leerlingen gelijk 
een spreekbeurt over die wedstrijd 
in elkaar flansen. Het woordenboek 
mochten ze er bij gebruiken. Woorden 
als Schwein en Drecksack (rotzak) 
vlogen mij om de oren toen ze hun 
zegjes ‘auf Deutsch’ gingen doen! Het 
was volgens mij een zeer geslaagde 
les.
Als laatste blijft dan het Wereldkampi-
oenschap van 1974 over. Ach, ach. Dat 
heeft zeker traumatische gevoelens 
achtergelaten. In de voorronde moest 

ons land onder andere tegen Uruguay. 
Net op de zaterdag dat mijn zwager 
zijn 12,5-jarig huwelijksfeest vierde 
in hotel de Roestelberg in de Loonse 
en Drunense duinen. De hele familie 
compleet, maar wij, mannen, gingen 
steeds, als er maar even een gaatje 
was, een andere zaal in, waar op tv 
de wedstrijd werd uitgezonden. Toen 
wij wonnen , kwamen we juichend 
binnen. 
Nu eindigde het toernooi in decem-
ber. In 1974 in de zomervakantie. 
Onze vakantiebestemming was dat 
jaar Egmond aan Zee. Een bevriende 
collega zou ons er vanuit Rotterdam 
met zijn auto naar toe brengen. Zelf 
bleef hij nog een tijdje bij kennissen 
in de Beemster. Onze twee dochtertjes 
hadden wel zin in het strand en lekker 
in de golven spelen. Dat was toch 
weer wat anders dan in het speeltuin-
tje achter de flat. Het werden leuke 
dagen, maar de voetbalwedstrijden, 
vooral die van Nederland, probeerde 
ik zoveel mogelijk te volgen. Toen wij 
Brazilië met 2-0 verslagen hadden, 
wachtte de finale tegen Duitsland. 
Allerlei sentimenten werden door de 
sportbladen opgeroepen, vooral die 
over de oorlog. Vol vertrouwen keek 
iedereen naar die wedstrijd uit. Ons 
elftal was echt de favoriet. Dat gaven 
ook de Duitsers toe. Op zondagmid-

dag werd de wedstrijd gespeeld. Mijn 
vrouw met de twee dochtertjes naar 
het strand, ik naar een hotel, waar de 
wedstrijd op tv te volgen was. Toen 
ik er aankwam, zat de hele zaal al 
vol. Na een paar minuten, door een 
vroege penalty, werd de stand 1-0 voor 
Nederland, ik sprong enthousiast over-
eind, de hele zaal bleef echter onder 
gebrom en afkeurende geluiden, op de 
stoel. Bleken er alleen maar Duitsers 
te zitten. Wij verloren uiteindelijk 
onnodig, door eenDuitse penalty met 
2-1. De PTT had zelfs al een postzegel 
laten drukken. Zo overtuigd was ie-
dereen dat we wel zouden winnen. De 

hele oplage moest daarna vernietigd 
worden. Toen een van onze dochtertjes 
ook nog ziek werd, zijn we maar voor-
tijdig uit Egmond weggegaan. Terug 
naar Rotterdam. 
Na 1974 zijn we er diverse malen 
dicht bij geweest, maar steeds weer 
nèt niet. Of het ooit zal lukken? Wie 
weet. Maar of ik dat nog meemaak?

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

Spreekbeurt over de WK-finale
Nu het Wereldkampioenschap voetbal er weer op zit, moest ik 
onwillekeurig terugdenken aan eerdere toernooien. Die van 2010, 
1978 en 1974. Die eindigden altijd zo’n beetje begin juli, dit spek-
takel speelde zich af in een surrealistische wereld en eindigde in 
december. Maar het eindigde wel mooi en spannend en ons elftal 
speelde tot ver in het toernooi een belangrijke rol. Zeker dankzij 
de bijzondere en bezielende bondscoach Louis van Gaal.

Nederland-Duitsland, de beroemde WK-finale van 1974.
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IFFR is er weer
  IFFR is er weer: van 25 januari tot en met 5 februari staat Rotterdam in het teken van fi lm. Het festival brengt bijzondere 
gasten, fi lmmakers en fi lmliefhebbers van over de hele wereld samen om onafhankelijke fi lm in al haar vormen te vieren. 
Zoals altijd staat de Tiger Competition centraal, met wereldpremières van opkomende fi lmmakers uit de hele wereld. De 
fi lmselectie van dit jaar belooft even divers en uniek te zijn als vanouds. Ook zijn er tal van speciale evenementen. Neem 
een kijkje bij Art Directions, waar kunst en fi lm elkaar ontmoeten, of blijf na de fi lm hangen bij Club IFFR, waar je als 
bezoeker kunt nagenieten onder het genot van een drankje en een dansje. Met zoveel te zien en te doen wordt Internatio-
nal Film Festival Rotterdam ook dit jaar weer een onvergetelijke ervaring. Bekijk de volledige programma line-up op IFFR.
com.

Musical over beide zijden van de Berlijnse muur
  Op 13 augustus 1961 werden Oost- en West-Berlijn in één nacht verdeeld door prikkeldraad. Over de muur die verdeelt 
én verbindt gaat de nieuwe Nederlandse musical Checkpoint Charlie, met liedteksten van Stef Bos, die op 10 februari is te 
zien in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel. In een mozaïekvertelling volgt het publiek zeven Berlijners die hun stad 
begrensd zien worden en daarmee ook hun dagelijkse gang van zaken en dromen. Zoals de zangeres die op doorbreken 
staat en van wie de droom uiteenspat op het fonkelnieuwe prikkeldraad. Maar de groenteman, haar vader, verkoopt zijn 
waar zoals altijd en is tevreden in de DDR. Ook de westerse blik van de Amerikaan die bij het checkpoint de wacht houdt, 
komt aan bod. Duidelijk is wel dat de muur verdeelt én verbindt. Met Linda Verstraten, Sanne den Besten en anderen. Zie 
ook elders op deze pagina’s.

 Van woensdag 25 januari tot en met zondag 5 februari

Internationaal Filmfestival Rotterdam
Het Internationaal Filmfestival Rotterdam komt er weer aan. Vanaf woensdag 25 januari 
kunnen fi lmliefhebbers genieten van twaalf dagen genieten van fi lms in Rotterdamse 
bioscoopzalen. Bekijk de volledige programma line-up op IFFR.com en zie ook elders op 
deze pagina’s voor meer informatie.

  Zaterdag 28 januari

Vier de namiddag in Sint 
Lambertuskerk
    Op zaterdag 28 januari is er onder de 
titel ‘Vier de namiddag’ Gregoriaanse 
Vesper met medewerking van Schola 
St. Gregorius onder leiding van Eric 
Koevoets in de mystieke Sint Lamber-
tuskerk. Locatie: Oostzeedijk Beneden 
1-3 (hoek Hofl aan), Rotterdam-Kra-
lingen. Aanvang: 16.30 uur. Toegang 
vrij, collecte na afl oop. Zie ook: www.
venster-op-muziek-lambertus.com

      Zondag 5 februari en daarna

Zondagochtendconcerten in De Doelen Rotterdam en World Forum 
Den Haag
    Begin di jaar staat weer een reeks nieuwe zondagochtendconcerten 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 bestellen van kaarten zie: www.zondag-
ochtendconcerten.nl of bel 010-4225244 (Zie ook elders op deze pagina’s).

      Vrijdag 10 februari

Musical ‘Checkpoint Charlie’ in Isala Theater
    In de grote zaal van het Isala Theater aan het Stadsplein in Capelle aan den Ijssel is vrij-
dag 10 februari de musical ‘Checkpoint Charlie’ te zien over het Berlijn aan beide zijden 
van de Muur in 1961. Een musical met Linda Verstraten, Sanne den Besten en andere 
en liedteksten van Stef bos.
      Aanvang: 20.15 uur. Entree: 32 euro per persoon. Zie ook elders op deze pagina’s en op 
www.isalatheater.nl
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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 GGRRAATTIISSOOOOGGZZOORRGGCCOONNSSUULLTT
LLaaaattssttee mmaaaanndd!! 
tt//mm 3311--0011--22002233
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

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

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Odes aan Blue Diamonds, Tom Jones, Frank Sinatra en The Everly Brothers
  In De Doelen in Rotterdam wordt in het nieuwe jaar de reeks zondagochtendconcerten voortgezet. Op 12 februari verzorgen 
de New Diamonds een ode aan de Blue Diamonds en 5 maart verzorgen Franklin Brown en Tiny Little Bigband een ode aan 
Tom Jones en Frank Sinatra
In World Forum Theater Den Haag worden de zondagochtendconcerten op 5 februari vervolgd met ‘Weet je nog wel, 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, pa-
piergeld, 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 zilveren 
miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog waarde? 
Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, elke 
donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, vlakbij 
Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd geopend. Aansluitend krijgt u desgewenst advies met 
betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944.

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

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

      Zondag 12 februari

Orgelconcert Stephan Beck in Laurenskerk
    In de Laurenskerk in Rotterdam is zondag 12 
februari een orgelconcert dat wordt verzorgd 
door Stephan Beck. Hij speelt werken van 
Francois Couperin, Georg Böhm, Johann Se-
bastian Bach en Joseph Gabriel Rheinberger. 
Aanvang: 15.00 uur. Toegang: 9,50 euro per 
persoon. Voor meer informatie: kijk op www.
laurenskerkrotterdam.nl

      Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
    Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie 
zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 
en 16.00 uur terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij 
Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of verzekering. Elke 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 
tussen 10.00 en 14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. 
Kom langs en wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer 
inlichtingen: bel 030-6063944.     
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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. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Schietbaan
(vervolg van pag. 5)

Een reactie op Ken je dit Nog nr. 278. 
Hoewel de benaming (‘schietbio-
scoop’) een beetje vreemd aan doet, 
kan dit de oefenplaats zijn voor de 
politie aan de Heer Bokelweg te Rot-
terdam, onder het voormalige RAC-
gebouw. Maar de ‘schietbioscoop’ 
werd later verplaatst naar Bureau 
Noord van de politie te Rotterdam. Op 
de foto (links) een politieagent uit de 
lopende dienst en rechts twee agenten 
vermoedelijk ME’ers, gelet op hun 
schoeisels. Twee anekdotes: een agent 
die meende dat hij alle kogels uit zijn 
dienstwapen had verschoten (hij telde 
zijn afgevuurde patronen) en keurig 
riep: “Afgevuurd”, schoot toch nog 
een kogel weg in het plafond. Tellen 
was kennelijk niet zijn sterkste eigen-
schap. Na een gerichte trap onder zijn 
achterwerk van de schietinstructeur 
kwam het schaamrood op de kaken 
van de betreffende agent. Bij een 
vervolg direct daarna gebeurde het 
nóg een keer bij dezelfde agent en hij 
moest toen (gelukkig) even afkoe-
len. (Later is deze agent journalist 
geworden bij een Rotterdamse krant). 
Tweede anekdote: betreft mijzelf: toen 
ik na zogenaamd snelvuur achteruitlo-
pend achter een houten schot dekking 
zocht, scheurde ik mijn kruisband van 
mijn knie en was op die manier, maar 
dan anders, ‘uitgeschakeld’ (voor een 
paar maanden).

Sjors Los
sjorslos@gmail.com

Van Nelle
Even een reactie op bijdragen van 
respectievelijk Rein Wolters en Martin 
de Jong. De verwarring over wie de 
Van Nellefabriek heeft ontworpen Jo 
van den Broek of het duo Brinkman 
en van der Vlugt is begrijpelijk.
Van Nelle zat al sinds 1782 aan de 
Leuvehaven en ze hadden gaandeweg 
allerlei panden daarachter opgekocht. 
Aan de parallel lopende Baan. Het 
bedrijf groeide als kool en ze konden 
geen kant meer op. Afgezien daarvan, 
waren een aantal van die panden met 
doorgangen aan elkaar verbonden en 
er was zo een levensgevaarlijke wer-
komgeving aan het ontstaan. Tjokvol 
met grondstoffen en houten vloeren 
op de verdiepingen, verbonden met 
gangetjes en trapjes.
Het was een jonger lid van de eigena-
renfamilie Van der Leeuw, Kees, die 
daarom in 1914 eens op papier zette 

waaraan volgens hem een moderne 
fabriek moest voldoen. Naast zo 
doelmatig mogelijk produceren van 
genotsmiddelen besteedde hij veel 
aandacht aan de werkomstandigheden 
‘voor de mensen, die een groot deel 
van hun leven in zo’n gebouw moeten 
doorbrengen’.
Het was van meet af aan duidelijk dat 
Michiel Brinkman de architect moest 
gaan worden, want die knoopte bouw-
kundig al jaren al die andere panden 
aan elkaar. Groot voordeel was, dat 
hij een pionier was voor bouwen met 
gewapend beton. Zoals de vooruit-
strevende Menebafabriek aan de 
Maashaven (1915) en het Justus van 
Effenblok in Spangen. Een beroemd 
geworden voorbeeld van sociale 
woningbouw uit 1922.
In 1925 had Van Nelle alle benodigde 
grond in de Spaanse Polder bij elkaar 
gekocht en werd het met slib uit de 
Eemhaven opgespoten. En toen viel 
Brinkman dood neer op straat. Zoon 
Jan Brinkman studeerde nog aan de 
TH en kon zo’n groot project niet al-
leen aan. Kees van der Leeuw raadde 
toen aan om te fuseren met Leen van 
der Vlugt: Bureau Brinkman & Van 
der Vlugt ontstond. Het is nauwelijks 
voor te stellen, maar de Van Nellefa-
briek is ontworpen en gebouwd door 
een trio dat resp. 23(Jan), 31(Leen) en 
35(Kees) jaar oud is!
Leen van der Vlugt overlijdt in 1936 
aan kanker. Nu komt Jo van den Broek 
in beeld, want het Bureau heet nu 
Brinkman & Van den Broek. Brink-
man overlijdt in 1949 en dan komt 
Jaap Bakema in beeld en heet het 
bureau Van den Broek & Bakema. Het 
bureau bestaat nog altijd en zit zelfs in 

de Van Nellefabriek!
Vandaar de verwarring…

Leonard Kooy
stichting.wevnf@gmail.com

Theater Zuidplein
Aan de reacties op de foto van 
het oude theater wil ik graag wat 
toevoegen. Wat is er in dat deel van 
Rotterdam, waar ik geboren ben in de 
Wieringerstraat en opgegroeid, toch 
veel veranderd. Langs het ”landje” 
met wilde bloemen en kruipgras en 
op de achtergrond het Witte Dorp liep 
ik als kind naar de kleuterschool in 
de Jagerslaan. Op jonge leeftijd ging 
ik al mee naar een ballet voorstelling 
in de oude Schouwburg aan de Aert 
van Nesstraat in Rotterdam. De magie 
van het theater is bij mij nooit meer 
verdwenen. Dus, wat een verrassing 
toen er een heus theater op Zuid werd 
gebouwd. Weg was het wilde plan-
tengebied aan de rand van Zuid, maar 
wat een andere wereld ging er open 
binnen de muren van de Schouw-
burg! Voorstellingen waaronder het 
toneelstuk ‘Het achterhuis van Anne 
Frank’ (uit respect voor de families 
geen applaus). De musical Hair en een 
opera komen zo in mijn herinneringen 
op. Ook het proeven “backstage” en 
op het toneel staan is mij bij gebleven. 
Ter gelegenheid van de pensionering 
van Mej. den Daas, directrice van 
de toenmalige Kweekschool voor de 
opleiding tot kleuterleidster, hebben 
docenten en leerlingen de opera Dido 
en Aeneas van Henry Purcell, onder 
regie van Eric Schneider, opgevoerd. 
Prachtig toch zo’n ervaring ?!

Lies Nonner Vervoorn
elisabethnonnervervoorn@yahoo.com

Litteken na winterpret
Mijn jeugd begon in het centrum 
van de stad. En daar kreeg ik van 
mijn zus les in schaatsen. De toen 
bekende schaatsen met de bandjes. 
Als ze eindelijk vast zaten en ik moest 
gaan staan (met hulp) stond ik na 
veel gewiebel plotseling naast mijn 
schaatsen in plaats van er op. Na heel 
veel gedoe bleef ik eindelijk rechtop 
staan maar bij het uitslaan van mijn 
benen oeps weer mis. Na een hele 

lange tijd hebben we de moed maar 
opgegeven. We waren verkleumd van 
de kou...ik de kleine ukkepuk en mijn 
zus haar handen waren stijf geworden 
van de kou. Ik had nog beweging met 
opstaan en weer zitten. En lekkere 
warme laarzen hadden we ook niet. De 
handschoenen/wanten waren ook drie 
keer niks.   Die waren in een oogwenk 
doorweekt. Maar een leuke herinne-
ring is nooit weg.
Na negen jaar Boomgaardstraat ver-
huisden we naar de Mathenesserstraat 
in Rotterdam-West. Dus terug naar de 
winter. Daar had/heb je de Mathenes-
serdijk en daar kon je heerlijk vanaf 
sleeën tenminste als er sneeuw lag 
nou toppie dat was er genoeg. Dus op 
een dag het avontuur kon beginnen. 
ik had het een tijdje aangezien en het 
leek heel gemakkelijk. Gaan zitten aan 
iedere kant een been afzetten en gaan. 
Nu had je beneden een hekje waar je 
moest remmen of de slee opzij moest 
sturen. Nou, dacht ik, dat kan ik ook. 
En ja hoor, met een aardige vaart naar 
beneden niet op het hekje gelet en.....
ik knalde op het hekje en de slee kon 
er precies onderdoor. Een fl inke wond 
op mijn scheenbeen was het resultaat. 
Wel even naar gekeken maar door...
Het litteken zit er nog als dierbare her-
innering. Later bedenk je pas dat op de 
rijbaan de auto’s en de tram reden.

Corrie Gorissen
c.j.gorissen47@gmail.com    

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

Verliefd op het ijs
Verliefd werd je vroeger meestal op dansles of op de ijsbaan. In mijn geval gebeurde dit op IJsclub Kralingen. Het was 
1956, een heel strenge winter, dus schaatsten wij hand in hand deze lange winter door. Hij vertelde mij dat hij actief 
wielrenner was, maar dat hij ook nog eens graag de Elfstedentocht wilde schaatsen.
Toen ik onlangs mijn bureau weer eens opruimde vond ik een doos met oude krantenknipsels die vanaf 1956 altijd mee 
was verhuisd. In de doos vond ik tot mijn verrassing het startbewijs en de stempelkaart die bij het kleine kruisje van de 
Elfstedentocht horen.
Mijn man, Jan van Vliet hoorde helaas niet 
tot de vijf van Leeuwarden, die bestond uit 
Jeen Nauta, Maus Wijnhout, Aad de Koning, 
Anton Verhoeven en Jan van der Hoorn, maar 
meedoen en uitrijden was voor hem belang-
rijker dan winnen en dat is hem dus gelukt. 
Jan is helaas acht jaar geleden overleden, 
maar de herinnering blijft. Vooral als je ouder 
wordt.

  Mevr. van Vliet
vanvliet.marcel@gmail.com   
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Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederland)

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

Ech wel!
Bel 0180-820244
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Rotterdamse iconen 
Maandkalender 2023
De jaarlijkse maandkalender 
van Herco Kruik pakt ook 
deze keer uit met fraaie foto’s 
van Rotterdamse iconische 
gebouwen van ‘toen en nu’. 
Historische en actuele foto’s 
naast elkaar dus. En ruimte om op elke dag 
afspraken of verjaardagen te noteren.

Een broek vol chocolade
Ingrid Schelvis was jarenlang 
mantelzorger en schreef daarover 
een boek. met ironie en humor 
wordt de lezer meegezogen in de 
belevenissen van een zorgzame 
dochter met haar dementerende 
moeder en eigenzinnige vader.

De Oud-Rotterdammer 
Koffiemok
De enige echte De Oud Rot-
terdammer Koffiemok voor een 
lekker bakkie pleur. een uniek 
cadeau of gewoon lekker voor 
jezelf. Prijs per stuk:
(De Oud-Rotterdammer 
Koffiemok plus onderzet-
ters: 24,25 euro)

Rijnmond vanuit de 
wolken
Dit is de opvolger van ‘Rot-
terdam vanuit de wolken’. 
Opnieuw een succesvolle 
luchtfotoboek met foto’s van 
Bart Hofmeester, nu met foto’s 
uit Rotterdam en vooral de regio 
rond Rotterdam.

De Natte T-Doek
In geen enkel huis-
houden met hart voor 
Rotterdam mag-ie ontbreken: 
de Natte T-Doek! Leuk als cadeautje voor ver-
jaardagen, jubilea of als stille hint 
naar huisgenoten. Theedoek in 
kleuren van Rotterdamse vlag 
met tekst ‘De Rotterdamse Natte 
T-Doek’. Van 100 procent katoen, 
50x70 cm.

De Rotterdamse 
Hand in Handdoek
De enige echte Rot-
terdamse Hand in 
Handdoek! Uitgevoerd in groen-
wit-groen. De kleuren van de Rot-
terdamse vlag dus. De handdoek 
is 40 bij 60 centimeter en is van 100 
procent katoen. Met ophanglus. Een origineel 
cadeau voor de echte Rotterdammert!

Rotterdam 
door de tijd 
deel 2:
Blijdorp, Berg-
polder,
Liskwartier
Fotoboek dat een beeld geeft 
van deze wijken, van vervlogen 
jaren tot na de Tweede Wereldoorlog. 
Met veel foto’s van de bekende Rotterdamse 
fotograaf Jan Roovers en met een plattegrond 
van de wijken.

Rotterdam 
door de tijd 
deel 3: Kralin-
gen
en Kra-
lingseveer
Fotoboek over de ontwikkeling 
van deze wijken van vervlogen 
jaren tot in de naoorlogse tijd. Met 
veel foto’s van de bekende Rotterdamse foto-
graaf Jan Roovers.

Rotterdam door 
de tijd deel 6:
Oude Noorden, 
Agniesebuurt,
Proveniers-
wijkEen fotoboek 
over de ontwikkeling van deze 
wijken, van kort na 1900 tot in de 
jaren zestig van de vorige eeuw. 
Een pareltje in deze serie, met haar-
scherpe platen.

Koffie of thee op z’n Rot-
terdams – onderzetters
Set van 6 geinige onderzetters 
voor koffie of thee met grappige 
Rotterdamse teksten en iconi-
sche plaatjes. Alleen per set te 
bestellen.

Rotterdam 
door de tijd, 
deel 1:
Scheepvaart-
kwartier, Cool, 
Stationsbuurt
Fraai fotoboek over de ont-
wikkeling van deze wijken, 
van vervlogen tijden tot en met de 
wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 
Met veel foto’s van de Rotterdamse fotograaf 
Jan Roovers. Met plattegrond van de wijken.

Poffen
Auteur Peter Bakker heeft 
een prachtig boek geschre-
ven over het Noorderei-
land. In ‘Poffen’ schetst hij 
aan de hand van interviews 
met oud-winkeliers en hun 
kinderen een mooi beeld van 
het Noordereiland van weleer. 192 
pagina’s vol prachtige verhalen en nostalgische 
privéfoto’s.

Groot Rotterdams Molen-
boek Deel 1 Centrum en 
Overschie
Vanaf de Middeleeuwen heb-
ben in Rotterdam meer dan 
200 windmolens gestaan. Dit 
boek beschrijft al deze molens. 
Deel 1 gaat over molens in en 
om Rotterdam en de molens langs 
de Rotterdamse Schie naar Overschie.

Groot Rotterdams Molen-
boek Deel 2 Noordoost, 
Zuid en West
In dit tweede deel van het 
Groot Rotterdams Molenboek 
komen de molens aan bod in het 
noordoosten, zuiden en westen 
van Rotterdam. Het gaat zowel 
om nog bestaande als om inmiddels 
verdwenen molens.

Sint Franciscus Gasthuis 
1892-2012
Een prachtboek over 200 jaar Sint 
Franciscus Gasthuis in Rotterdam. 
Van de eerste periode aan de 
Schiekade tot bijna nu aan de 
Kleiweg.

Het korps de baas
Jan Jacob Mekes legde de 
geschiedenis vast van het 
Rotterdamse politiekorps. Hij 
deed dit aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen (of po-
litiechefs) die leiding gaven 
aan het korps. Hij beschrijft 
nauwkeurig hoe ze het korps door 
soms moeilijke tijden loodsten.

12,95 19,95 14,25 

39,95 
9,95 

9,95 

22,95 
22,95 22,95 

14,95

22,95 

24,95 
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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 24 januari 2023

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:  

Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
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Groeten uit IJsselmonde deel 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 19,95
100 jaar Rotterdamse tram 1905-2005 deel 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 22,95
Rotterdamse iconen Maandkalender 2023  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 12,95
Een broek vol chocolade   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 19,95
Sint Franciscus Gasthuis 1892-2012  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17,95



Ik woonde op twee minuten van de 
school en ging er pas heen als de bel 
van de school klonk. Voor de school-
ingang stond een hele rij kinderen te 
wachten. Logisch, zes klassen met 40 
tot 45 leerlingen in één klas. Dat was 
heel normaal in die tijd. Meestal kwam 
ik als laatste binnen. De rijen waren 
opgedroogd en Robbie schoof aan in 
de klas. Als ik uit school kwam, de 
Openbare School ‘Oud Mathenesse’, 
stond om twee over vier mijn kopje 
thee met een Froufroutje, Mariakaakje 
of een Verkade California koekje 
klaar. Verwend pestventje! Na de thee 
naar buiten! Spelen en, als het mee zat, 
kattenkwaad uithalen (kattenkwaad 
in de jaren ‘60 veelal uit verveling). 
Op mijn Dinky Toy, kleurspullen en 
chocoladeletter, gekregen van de Sint, 
was ik wel uitgekeken. Bordjetik, 
touwspringen, balletjetrap, putvoetbal 
en hoelahoep waren we snel vergeten, 
dat was voor de amateurboefjes. 
Wij gingen voor het grote werk ‘De 
Haven’.
Bovenaan ‘De Hol’ van de Schie-
damseweg bij Café Halfweg, kon 
je bij het tramhuisje door het openge-
knipte hekwerk zo naar de Merweha-
ven. Best gevaarlijk want wij kropen 
onder de rangerende treinen naar de 
haven. De Merwehaven was kaasie 
voor ons. Daar stonden gigantisch gro-
te fruitloodsen. Calvé pindakaas, wie 
is er niet groot mee geworden? Nou 
wij zijn groot geworden van de ap-
peltjes van oranje, appels, bananen 
en pijpen kaneel. Wat we in kaneel 
zagen is me nog steeds een raadsel. 
Zuigen, raspen, je kreeg een tong als 
een leren lap. Het was natuurlijk meer 
de kick van het jatten. Ik kan me dan 
ook niet herinneren dat ik een stuiver 
of een duppie heb betaald voor al die 
vitamientjes. We waren gewoon Rot-
terdamse straatschoffies. Ze noemden 
ons ook wel een stelletje pleurisapen. 
Op de terugweg naar huis nog even 
wat rubber doppies van de ventielen 
van wat geparkeerde auto’s schroeven, 
om daar verderniets mee te doen. Daar 
zal meneer Hoogenboom, de VW 

dealer, niet blij 
mee zijn ge-
weest. Kokosnoten 
waren voor ons een 
één-tweetje. In een 
open vrachtwagen 
lagen ze verpakt in 
netzakken. Even 
rits met je mes 
in het net en de 
kokosnoten vlogen 
om je oren.

Oude kranten
Op de Franselaan 
heb je van die por-
tiekwoningen van 
2-hoog. De trappen 
zijn bekleed met 
zware stof en wor-
den vastgehouden 
door koperen roe-
den. We belden aan 
voor oude kranten, 
die bedoeld waren 
voor onze voetbalclub, om ze vervol-
gens te gelde te maken. Mevrouww-
www!!! Hebbie nog ouwe kranten? Ja 
hoor jongen kom maar naar boven, ik 
heb nog wel een stapeltje! Op naar het
volgende adres... Mevrouwwww heb-
bie nog ouwe kranten? Nee jongen, 
helaas. Oh.... dan hebbie dr hier een 
paar! En dan pleurdenwe de stapel van 
het vorige adres naar boven. De hele 
trap lag vol met kranten. Daaag me-
vrouw, veel plezier er mee. Rennen!!!
Aan het eind van de Engelsestraat had 
je de Vredeskerk, een kerk geheel op-
getrokken uit hout. Het torentje op de 
kerk was voorzien van een koperen bel 
met... ja hoor een klepel. Tegen sche-
mer, rond half acht, togen Wim, Rinus, 
Jan en ik richting kerk. Voorzien van 
een bol vliegertouw kroop één van ons 
op het dak en strikte daar het touw aan 
de klepel van de klokbel. Onder aan 
de hol van de tramhalte zaten wij ver-
scholen in de bosjes, met het touw in 
de aanslag. Dingdong dingdong! Dat 
was lachen, niemand die ons zag. Een 
enorme herrie van die klok, dat wel 
natuurlijk. Daar kwam hij aangelopen, 
meneer Van Veen, de koster, in het 

dagelijks leven broodbezorger oftewel 
bakker, zoals iedereen een broodbezor-
ger noemde. Hij woonde naast ons, op 
nr. 18, 40 meter van de kerk. Kijken 
kijken kijken. Niks te zien natuurlijk. 
Daar kwam de politie in zo’n grote 
witte Amerikaanse auto, een GMC. 
Foute boel!! Wij door de bosjes naar 
boven richting de tramhalte. Fluitend 
de hol af en met uitgestreken koppen 
langs Van Veen. Daaag! Meneer Van 
Veen, goeienavond.

Van tramhalte naar halte
Dan een van de gevaarlijkste dingen 
die ik ooit in mijn leven heb uitge-
haald. Als de tram stil stond, stapte 
ik op aan de gesloten deurkant op de 
treeplank. Bij de halte na het Marconi-
plein/Het Witte Dorp begon ik aan een 
rit naar de laatste halte voor Schiedam. 
Daar reden trams nummer 4 en 8. De 
elektriciteitsmasten van de tram vlo-
gen 20 centimeter langs mijn hoofd. 
Een beweging naar achteren en ik had 
mijn houten jas aan kunnen trekken. 

Herman Heyerman School
Rob, in 1959 13 jaar oud, kon het nog 
steeds niet laten om lekker in de haven 
te schooien en te banjeren. Op een van 
mijn tochten kwam ik een hal tegen 
waar ze blikjes sardines stonden te 
laden. In een onbewaakt ogenblik had 
ik ineens mijn zakken vol met blikjes. 
Die kon ik natuurlijk niet mee naar 
huis nemen. Dus.... uitdelen op school! 
Effe de blitz maken. 1e Klas: de deur 
gaat open en daar staat het hoofd van 
de school. Groeneveld wil je even 
meekomen? Zo Groeneveld, wat doe 
jij alzo in de haven? (Hoofd rondlo-
pend, handen op de rug). Nou meneer, 
dan vraag ik om sinaasappels. En die 
rollen ze dan zo naar je toe! Rollen ze 

ook wel eens sardientjes naar je toe? 
Uhhhh.... pats! En ik krijg me daar 
een klets voor m’n kanus! Ik voel hem 
nog. Teringlijer.

Pakvis, hoofdagent
De schrik van de buurt was poli-
tieagent Pakvis. Hij woonde naast 
Vishandel Vellekoop. En dat heeft 
hij geweten! Zaterdagavond was het 
altijd druk met klanten die uit de stad 
terug kwamen van bioscoop-feestjes-
verkeringen. Zo ook vaste klant Pim 
Doesburg. Altijd goed voor een patatje 
met mayo. Als Pim z’n zakje leeg had, 
ja dat patatzakje met mayo!: geef maar 
hier Pim, ik gooi het wel voor je weg. 
Ja, in de brievenbus van Pakvis!
Ik zat op de Grote Vaart bij de 
Rotterdamsche Lloyd, als 15-jarig 
ketelbinkie. Terug in Rotjeknor Oud 
Mathenesse werd ik aangesproken 
door Pakvis. Hé Groeneveld, wat weet 
jij van de hooiwagen die in de brand 
is gestoken? Daar weet ik niks van 
Meneer Pakvis. Toen zat ik namelijk 
op zee met de Mersey Lloyd. Dat is 
geen kattenkwaad, dat zijn terings-
treken (daar ben ik het ook niet mee 
eens). Het zal altijd wel een mysterie 
blijven wie de brand gesticht heeft. 
De dader ligt op het kerkhof. Over het 
afbranden met een vergrootglas van 
de handgrepen van een fiets zullen we 
het maar niet hebben. Of het jatten van 
spruitjes bij Groentenboer Izaac (Jes) 
de Witte. Of ruitjetik met een knoop.
Over de treinen springen in de haven. 
Deze rotaap heeft genoeg verteld.

Rob Groeneveld.
robgroeneveldsr@gmail.com

Kattenkwaad van ‘stelletje rotapen’
Veel uitdrukkingen en beroepen zijn verdwenen, 
zo ook kattenkwaad De jeugd weet waarschijnlijk 
niet wat bedoeld wordt met ‘kattenkwaad’. De 
mobieltjes, computers en Pads hebben de over-
hand gekregen.
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Robbie Groeneveld

De Vredeskerk

IJssie piepen

Het zal een jaar na de oorlog 
geweest zijn dat ik met mijn 
vriendje Joop van Driel dage-
lijks van het Zuidplein naar 
de Bethel/Pniël MULO, bij het 
Sandelingen tunneltje, liep. We 
haastten ons niet. Om de tijd 
te doden deden we samen een 
competitie: we telden de luxe 
Amerikaanse auto’s die ons 
onderweg passeerden.

We wisselden dagelijks van rijrichting. 
We liepen er een klein halfuurtje over. 
We telden de Buicks, Studebakers, 
Fords, Cadillacs, Chevrolets. En als we 
bij school waren hadden we uitslagen 
van bijvoorbeeld 3-2, 4-1, 2-2. De stand 
bij elkaar opgeteld haalde nooit de 10. 
Zouden de schooljongens dat vandaag 
nóg doen?

Bewondering
Het was winter. We passeerden dage-
lijks de Lange Hilleweg, waar al weken 
ijs lag, want elke winter was het toen 
ijskoud en lag er ook altijd ijs. Er werd 
heel veel geschaatst, ook op de Lange 
Hilleweg, een vrij brede singel met 
schuine graskanten. Maar zó lang kon 
het niet vriezen, of het ging altijd weer 
een keer dooien. Ik heb altijd bewonde-
ring gehad voor mensen die als eersten 
probeerden op het ijs te lopen om te 
kijken of het al sterk genoeg was om op 
te schaatsen.

Durfals
De ijsvloer van de Lange Hilleweg was 
als het ware een ijsbaan van 200 meter 
lang met twee ronde uiteinden. Als het 
ging dooien dan liet het ijs het eerste los 
aan de kanten. Dan lag er eigenlijk een 
losse ijsvloer van 200 meter lang. En 
na schooltijd gingen Joop en ik als het 
dooide daar altijd kijken, naar de durf-
als. die sprongen met 15 man aan het 
begin van de singel op het losliggende 
ijs, gaven elkaar een arm en holden/
stampten zo in de volle breedte over 
het ijs. Het ijs bolde als een golf op tot 
het eind van de singel en aan het eind 
sprongen ze over die ijsgolf weer op de 
kant. Als het ijs weer stil lag ging het 
precies eender over het ijs weer terug. 
Voor geen goud zou ik hebben durven 
meehollen. Maar het was wel spannend 
om te zien. Dat noemden we “”ijssie 
piepen of ijssie taaien””. .Logisch dat er 
heel wat natte voeten werden gehaald, 
vooral bij diegenen die aan de zijkanten 
liepen. Het kon vriezen of het kon 
dooien... in Rotterdam Zuid was het 
altijd spannend!

Aad van der Leer
aadvanderleer@ziggo.nl
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Ton van de Roer: “Op zulke dagen 
dwaal ik af naar het clubhuis ’De 
Brug’ bij mij in de straat. Pater Duij-
vestein zwaaide er de scepter. Toen be-
stond kerstvieren uit het bezoeken van 
de heilige mis op de eerste kerstdag 
in de clubhuiskapel, waarna we in het 
trappenhuis zongen en in de grote zaal 
de broodjes en warme chocolademelk 
gereed stonden voor consumeren. Er 
stond een eenvoudige kerstboom ver-

sierd met wit en rood crêpepapier. Ik 
denk dat ook anderen zich dit herinne-
ren. De kerstsfeer, zoals ik in die tijd 
heb ervaren, is volkomen verloren in 
de huidige consumptiemaatschappij. 
Kapperszoon Van de Roer kent het 
‘Stinkhaventje’ vooral van het meeva-
ren en meehelpen van de shipchand-
lers/parlevinkers L.W. Ekelmans en 
A.J. Oossaanen. Dat waren de varende 
kruideniers op de Nieuwe Maas en 

de havens. ,,Ik heb op die manier de 
havens binnen hun afzetgebied leren 
kennen, globaal van Ridderkerk tot 
aan Waalhaven.’’

Smerig
Kees Laurijssens wierp als kind graag 
zijn hengel uit voor het verschal-
ken van een visje. Hij deed dat bij 
voorkeur in het ‘stinkhaventje’ bij 
de fabriek van de Rotterdamsche 
Melk Inrichting (RMI of Ermi) bij de 
Persoonsdam. Het afvalwater van het 
zuivelbedrijf kwam daar in de Nas-
sauhaven. Dat was ook het geval bij 
het begin van de Nassauhaven, waar 
‘boterfabriek’ Van den Bergh & urgens 
smerig afvalwater loosde vanuit het 
bedrijfscomplex aan de Roentgen-
straat. Kees Laurijssens: “Kennelijk 
zwommen vissen graag in het smerige 
en gore geliger water. Vergiftig? Wis-
ten wij veel.’’

Kogelhulzen
Hun vriend Rein Wolters was ook bij 
het stinkhaventje te vinden, bijvoor-
beeld bij de Galakfabriek in de Piek-

straat, waar chocolade werd gepro-
duceerd. Bedelen leverde soms twee 
repen van het lekkers op, maar als het 
personeel even niet oplettend was, 
werd er ook gesnaaid van op vervoer 
van wachtende bestellingen. Rein was 
ook vaste bezoeker van het complex 
van het metaalafvalbedrijf S.A. Vles 
op de hoek van Persoonsdam en Piek-
straat. Hij zocht (en vond soms) lege 
kogel- en mitrailleurhulzen. Onder de 
dreiging van een pak slaag werd hij 
meestal weggejaagd. Niettemin had hij 
een fi kse verzameling opgebouwd. Pas 
jaren later bracht hij de hulzen naar 

metaalverwerker Bep (Lambertus) van 
Leeuwen op de Aelbrechtskade.

Het destijds eenmanszaakje is in 60 
jaar uitgegroeid tot een wereldspeler 
en is gevestigd aan de Doklaan naast 
Speelstad Rotterdam op het voor-
malige complex van machine- en 
constructiefabriek Braat. Het bedrijf 
is in de familie gebleven met Leo van 
Leeuwen als directeur.

Rein Wolters
reinwol@outlook.com   

 Spelen bij ‘Stinkhaventje’ smerig   
Als kind woonden Ton van de Roer (a.roer9@upcmail.nl) en Kees Laurijssens ((keeslaurijssens@out-
look.com) in de Oranjeboomstraat. Regelmatig gingen de ook schoolgenoten op avontuur in dit deel 
van Feijenoord. Natuurlijk zochten ze hun heil ook bij het ‘Stinkhaventje’, zoals de Nassauhaven in 
de volksmond werd genoemd. Zoals bij veel leeftijdgenoten borrelen ook bij het duo omstreeks een 
jaarwisseling de herinneringen naar boven.

Een vakantieschip passeert de toegang tot de Nassauhaven met twee beeldbepalende 
potten pindakaas van Calvé. Foto Kees Laurijssens

 Boekhandelaar Arno Snoek (53) 
vertelt: “Ik ben al sinds mijn jeugd 
zeer geïnteresseerd in het wel en wee 
van mijn eigen familie. Met name het 
leven van mijn grootvader Aad Snoek 
(1921-1996) intrigeert mij enorm. 
Hij was een fl amboyante man. Een 
enorme charmeur, en ook entertainer. 
Hij zat na de oorlog in de horeca in 
Terborg (Achterhoek). Hij zong niet 
onaardig (tenor), speelde toneel en 
ziet er op foto’s gesoigneerd uit. Ik 
herinner mij een roeitochtje samen 
met hem in Giethoorn. Ik was tien jaar 
oud. Zegt ie ineens: ’Ik steek even een 
sigaretje op, al die frisse lucht vind 
ik maar niks.’ Arno toont mij circa 
vijftien kiekjes. Echt elke foto toont 
zijn grootvader in actie. Je ziet hem in 
een voetbalteam; op het toneel touwtje 
springen; Je ziet hem vermomd als 
kapelaan, en ook bas spelend. Verder 
maakt hij, gekleed in een modieus wit 
jasje, een knappe blonde dame het hof. 
Arno: ‘Ik kreeg de fotootjes van een 
tante uit België. Een van de mooiste 
foto’s dateert van 27 juli 1933. Je ziet 
hem in het midden zitten, 12 jaar oud. 
Rechts van hem (met parasol) zit zijn 

oudere zus Cato en links zijn broer 
Theo. De drie kinderen zijn van Cato. 
Ze zitten met de zwembanden om in 
een fotoatelier in Hoek van Hol-
land. De hele omgeving is puur fake. 

Grootvader had een vrolijk bestaan, 
het toneel dat hij speelde op podia, 
werd afgewisseld met sketches in het 
echte leven. De lach stond centraal. 
Natuurlijk had hij ook duistere kanten, 

met name in zijn privéleven. Waarom 
verliet hij na de oorlog met een ‘ander’ 
onze stad? En waarom kwam hij na 
een kwart eeuw (!) weer terug bij zijn 
echtgenote in Rotterdam?” Arno toont 

een fotootje, eind jaren zestig, waarop 
Aad met een brede lach poseert in het 
Westerpaviljoen. Arno: ‘Kijk, dit was 
hij ten voeten uit!’   

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 fotografi sch beeld van langer geleden
Reacties: jorisboddaert@gmail.com

 Fotoatelier   

Vrienden voor het leven vanaf hun vijfde jaar. Vlnr. Ton van de Roer, Rein Wolters en 
Kees Laurijssens. Foto gemaakt in 2020 op het Noordereiland door Erik van Prooijen, 

tv-verslaggever 1vandaag. 
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is voor het sloopbesluit in 2014 
van wijkgebouw de Larenkamp in 
Rotterdam-Zuidwijk verhuisd naar 
een orgelmuseum in Brabant. De 
technische man van de Larenkamp, 
Teun Griffi oen, heeft daar met en-
thousiasme voor gezorgd, hij weet 
alle details.’’

Dagblad
Paul Geenen (paulcjg1n@gmail.
com) mailde een knipsel uit het 
staatkundig gereformeerde dagblad 
De Banier van 1936. Johann Reil 
woonde en werkte toen nog in de 
Rotterdamse Schoutenstraat. Zijn 
bedrijf kreeg redactionele onder-
steuning bij een advertentie in die 
krant. Aan het taalgebruik van toen 
is niets veranderd.
“Het is ons een eer, U de fi rma 
J. Reil voor te stellen. Hoewel 
genoemde fi rma nog jong is, 
kan zij toch al trotsch zijn op het 
belangrijke werk, dat zij voor den 
orgelbouw uitvoerde. De orgels 
voor de kerken in Ouderkerk aan 

de IJssel, Heerde, Epe, Lichtevoor-
de, Amsterdam en Rotterdam zijn 
door deze fi rma geleverd. Verder 
is zij belast met het onderhoud van 
het grootste orgel van Neder-
land, n.l. het orgel in de Nieuwe 
Zuiderkerk te Rotterdam, met zijn 
4 klavieren, 72 registers, etc. Voor 
zijn opleiding is de heer J. Reil 
dan ook 8 jaar in het buitenland 
geweest, waarna hij gedurende 7 
jaar leidende functies bij Neder-
landsche Orgelbouwfabrieken 
heeft ingenomen. Hieruit mag 
toch wel worden afgeleid, dat de 
Heer Reil een breede ontwikkeling 
heeft op het gebied van orgelbouw. 
Wij wenschen deze fi rma, die hoe 
langer hoe meer op den voorgrond 
komt, veel succes met haar adver-
tenties in ‘De Banier’.”
De gereformeerde Nieuwe Zuider-
kerk stond van 1916 tot 1969 op de 

Westzeedijk. De Nederlandse Orgel 
Federatie (NOF) ontfermde zich 
al voor de sloop van de Laren-
kamp over het Colosseumorgel en 
probeerde samen met de gemeente 
een nieuwe bestemming op een 
alternatieve locatie voor het orgel 
te vinden. Het kwam echter niet 
tot resultaat. Zowel gemeente als 
de NOF bleven wel de gedachte 
koesteren om het orgel in Rotter-
dam een nieuwe plek te geven. Dat 
blijkt moeizaam, niet in de laatste 
plaats door de grote investering die 
noodzakelijk is om het instrument 
weer spelend te maken.

Organist
De NOF vindt het jammer dat de 
gedane pogingen nog niets hebben 
opgeleverd. Op de website meldt 
de NOF dat het instrument door 
vrijwilligers is ontmanteld en naar 

een veilige, verwarmde opslag is 
overgebracht. Komende tijd zullen 
diverse scenario’s voor de toekomst 
van het orgel worden uitgewerkt. 
En, optimistisch: “Een terugkeer 
van het orgel naar Rotterdam 
blijft daarbij tot de mogelijkhe-
den horen. We zijn de gemeente 
Rotterdam en de medewerkers van 
De Larenkamp dankbaar voor hun 
medewerking bij de overdracht van 
het orgel.’’
René Strijder (1956) is organist in 
Oud-Beijerland in de Hoeksche 
Waard en heeft ook belangstelling 
voor het Colosseumorgel. Strijder: 
“Van 1973 tot 1978 had ik in De 
Larenkamp accordeonles gehad 
van Jaap Seelbach (nu 82 jaar, nog 
steeds actief, ook geruime tijd als 
voorzitter van stichting Historisch 
Rotterdam). Mogelijk heb ik het 
orgel wel eens gezien. Maar het 
heeft kennelijk onvoldoende indruk 
gemaakt, want Ik herinner het me 
niet meer. Het gebouw was te be-
perkt van mogelijkheden om goed 
de aandacht te trekken.’’
Op de site van de Nederlandsche 
(https://theaterorgel.nl) staan nog 
meer gegevens van het Colosse-
umorgel en andere instrumenten. 
Het theaterorgel (bouwjaar 1929) 
stond eerst in de Stadsgehoorzaal 
van Tilburg, maar bleek daar niet te 
passen binnen het jaarprogramma. 
Het werd rond 1932 afgebroken 
en weer opgebouwd in fi lmtheater 
Colosseum aan de Beijerlandselaan 
op Zuid. Tot eind van de jaren ze-
ventig deed het dienst als pauzeact 
en moest weg omdat Colosseum 
werd verbouwd tot winkelpassage. 
Net voordat een kraakwagen van de 
Roteb het gedemonteerde orgel in 
kon laden, kreeg ik het overge-
dragen door Dies Poppeliers, toen 
eigenaar van het Colosseumpand. 
Met hulp van de Charloise deel-
gemeentevoorzitter Joop Franken 
ging het in tijdelijke opslag in de 
RET-remise Maastunnelplein. Daar 
lag het te verpieteren, tot het mo-
ment dat muziekdocent Jan Slin-
gerland het naar wijkgebouw De 
Larenkamp liet komen. Samen met 
enkele andere vrijwilligers maakte 
hij in drie jaar het instrument weer 
bespeelbaar en gaf er ook les op. 
(Reageren: reinwol@outlook.com)

Het item ‘theater- en kerkorgels’ is populair. Dit blijkt wel uit de leuke en informatieve 
reacties op mijn stukje in DOR van 27 december 2022 over de van oorsprong Rotterdamse 
orgelbouwer Johann Reil. 

Die van Elly van Houte-Vogel 
(HjvanHoute@upcmail.nl) is extra 
complimenteus. “Met veel plezier 
lees ik altijd de stukjes in RW’s 
mijmerZUIDhoekje en veel herken ik 
daarin. Het orgel van het Colosseum-
theater herinner ik me nog goed. Ik 
heb het instrument en de bespeler 
heel wat keren naar boven zien 
komen als ik weer eens met mijn oma 
mee naar de fi lm mocht. Het orgel 

 Wachten in de regen bij het 
scharnierhek om naar de � lm te 

gaan. Foto verzameling Rein Wolters   

 Met oma 
naar Colosseum   

 Een klassieke foto van � lmtheater Colosseum met twee eveneens klassieke auto’s. Foto verzameling Rein Wolters   

 Jan Slingerland bijna 40 jaar geleden in de pijpenkast van het Colosseumorgel van wijk-
gebouw De Larenkamp. Foto website NOF   

Ode aan de Berini in boekvorm

Geen bromfietsmerk dat de 82-ja-
rige auteur Jan Bosveld zijn leven 
lang meer kan boeien dan Berini. 
. Hij schreef er een kloek boek 
over, dat in december verscheen. 
Overhet prille begin in Den Haag, 
het mega-succes, de imposante 
fabriek aan de Sluisjesdijk, en 
al die vrijwel geheel met Berini 
gevulde fietsenstallingen naast 
de fabrieken van Rotterdam en 
omgeving.

Berini/ Pluvier was een pionier, die mee-
hielp het naoorlogse Nederland mobiel van 
haar vrijheid te laten genieten. Bosveld 
schrijft er uitgebreid over. En zelfs over 
het mismanagement dat de fabriek om zeep 
hielp in een tijd dat er nog volop bromfi et-
sen verkocht werden, heeft Bosveld een 
uitgesproken mening.

Een mooi tijdsbeeld vol passie, een boek 
met deels unieke foto’s meest in kleur. Ver-
halen van dealers, schuurvondsten, tochten, 
verzamelaars, kampioensritten, de fabriek, 
race- successen, techniek, reclame-uitingen, 
export, folders, zelfs in de Friese taal, en de 
Berini Club. Het imposante boekwerk telt 
360 pagina’s en het is genieten van vaak 
unieke foto’s.

Op zaterdag 17 december presenteerde Jan 
Bosveld zijn boek op de Central Classics 
oldtimer motor- en bromfi etsbeurs in de 
EXPO van Houten. Het boek is te koop via 
de webwinkel van www.Bromfi ets.nl en 
kost € 59.50 exclusief € 6.75 verzendkosten.

-----

Bijna op het ijs geboren

In het jaar 1968 woonde ik nog in Rot-
terdam in de Borgesiusstraat. Ik was in 
verwachting van mijn dochter toen ik samen 
met mijn man en mijn zoon, toen 6 jaar oud, 
voetje voor voetje naar het ziekenhuis liep 
om te bevallen. We moesten dat hele eind 
lopen, want er was geen vervoer. Het was 
winter en de wegen waren spiegelglad. Het 
was streng koud en voor ons gevoel na een 
hele tijd zijn we aangekomen in het Fran-
ciscus ziekenhuis aan de Schiekade. Net 
op tijd, want tien minuten erna werd mijn 
dochter geboren. Anders was ze op het ijs 
geboren… daar moet ik niet aan denken!
Zij, Sandra, werd nu op 10 januari 55 jaar 
en is mijn enige vriendin en een hele lieve 
dochter.

M. Verhofstadt-Braun
Dordrecht  
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Ik zat nog maar kort op mijn nieuwe 
school, de Vlaggeman ULO, gelegen 
tegenover Diergaarde Blijdorp, toen 
die strenge winter van 1963 begon. 
IJs en sneeuw, ik vond het heerlijk. 
Vaak was ik te vinden op het ijs van 
de Heemraadssingel waar ik vlakbij 
woonde. In de Ruilstraat dus, in een 
buurt waar voornamelijk arbeidersge-
zinnen woonden, dit in tegenstelling 
tot de wijk Blijdorp waar mijn nieuwe 
school stond. Aan mijn klasgenoten 
zag ik al snel dat die het ‘materieel’ 
ook wat beter hadden dan ik. Ik had 
er geen moeite mee, had het thuis ook 
helemaal niet slecht maar zag wel het 
verschil en de eerste keer dat ik toch 
enigszins pijnlijk dat verschil voelde, 
was op de Nenijto IJsbaan in die 
winter van ‘63. 

Schaatswedstrijden
De ‘Vlaggeman’ had daar een schaats-
dag voor de hele school georganiseerd 
en natuurlijk wilde ik ook van de 
partij zijn. Leuk was het bovendien 
dat je ook aan schaatswedstrijden kon 

meedoen! Je moest dan natuurlijk wel 
je naam opgeven. Ik aarzelde niet dat 
te doen want ik had op de Heemraads-
singel toch wel even laten zien dat 
ik lekker uit de voeten kon op mijn 
Friese doorlopers.

Buitenbeentje
Me verheugend op een fi jne schaats-
dag met de hele school reed ik op mijn 
fi ets naar de Nenijtobaan waar het al 
lekker druk was. Ik ging naar binnen 
en liep naar de plek waar iedereen 
zijn schoenen achterliet en schaatsen 
aandeed toen ik al snel zag dat behalve 
ik niemand met Friese doorlopers 
was gekomen! De meeste jongens 
hadden mooie hockeyschaatsen en de 
meisjes witte kunstschaatsen. Wat zag 
iedereen er kleurig en goed gekleed uit 
met mooie mutsen en sjaals en in één 
klap voelde ik me een armoedzaaier, 
een buitenbeentje. Hoewel niemand 
iets zei, zag ik ze wel kijken. Wat een 
rare dingen waren het ook eigenlijk, 
dacht ik, die schaatsen van mij die ik 
thuis nog zo leuk om mijn nek had 

gehangen. Oude houten schaatsen die 
al jarenlang in een bosje bijeen op 
onze zolder hingen!
Maar ja, wat moest ik? Terug naar 
huis gaan wilde ik niet, dus ik bleef 
en bond mijn schaatsen onder maar 
ik kon van ellende wel door de grond 
zakken...

Verborgen
En hoe moest dat met die wedstrij-
den straks? Voor het oog van al 
mijn schoolgenoten zou ik moeten 
opdraven om aan de start voor gek te 
staan met mijn schaatsen om daarna 
kansloos te verliezen! Dat wist ik 
wel zeker. Ik zag zelfs ‘hoge’ Noren 
voorbij fl itsen.

Ik reed dus maar wat rond tot 
uiteindelijk toch het moment kwam 
dat de namen van de wedstrijdrijders 
omgeroepen werden. Ik had het al een 
paar keer gehoord en ja hoor, daar 
hoorde ik mijn naam. Ik besloot me 
verborgen te houden en niet te gaan. 
Tot overmaat van ramp werden de 

namen nog eens herhaald en hoorde ik 
wéér mijn naam...
Bovendien had ik me voor meer 
afstanden opgegeven dus die kwelling 
zou nog wel even voortduren. Klas-
genoten zeiden ook soms: ‘hé Hans, 
ik hoorde toch jouw naam omroepen? 
Ik deed er maar wat lacherig om maar 
van schaatspret was weinig sprake.

Hockeyschaatsen
Schaatsen heb ik die dag nog wel 
gedaan maar aan geen wedstrijd 
deelgenomen. Aan door mij gevreesde 
plagerijen heb ik trouwens géén herin-
neringen, hooguit werd er wat vreemd 

naar mijn schaatsen gekeken.
Thuisgekomen heb ik het hele verhaal 
natuurlijk wel in geuren en kleuren 
verteld en gelukkig kreeg ik snel óók 
hockeyschaatsen. Rood met zwart 
waren ze, ik heb er nog jarenlang 
op kunnen schaatsen want ze waren 
natuurlijk wel op de groei gekocht, dat 
nou weer wel. Maar ja, met een extra 
paar geitenwollen sokken ging het wel 
en met veel plezier heb ik daarna dan 
ook nog vaak op de Nenijto IJsbaan 
geschaatst.

Hans Brouwer
j.brouwer423@upcmail.nl 

 ‘Schaatspret’ op de Nenijto IJsbaan    
Een vorige winter heb ik nog eens geprobeerd te schaatsen maar het ging niet meer. Vooral de 
angst om te vallen maakte me onzeker. Jammer, want schaatsen deed ik graag en ik moet dan ook 
vaak denken aan de winter van 1963 met langdurig ijs en schaatsen op de Nenijto IJsbaan. Onher-
roepelijk komt dan een herinnering aan een gebeurtenis boven waar ik nu om moet lachen maar 
waar ik me toen ellendig bij heb gevoeld.

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.  

 15 november 1955 :Rotterdam Kralingen Jaffa met links de Vlietlaan, boven langs de Boezem Sophiakade en de Boerschaplaan met slachthuis in Crooswijk. 
foto: ©Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester   

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

 Friese doorlopers...   
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Straatfoto Brouwersstraat
Ik ben op zoek naar een straatfoto 
van kinderen uit ik denk 1946 van 
de Brouwersstraat. Gaarne hoor ik 
of iemand die nog heeft Bij voorbaat 
mijn hartelijke dank.

Ted Dettingmeijer
dettingmeijer.ted@gmail.com

Vriendjes
Ik woonde in de Stampioenstraat 41 in 
Rotterdam en had daar vriendjes. De 
namen zijn Pietje Hol Hans Ringeles-
tein en Cor Verschoor. Ik zou willen 
weten of zij er nog zijn, dus jongens 
graag een reactie Bas Groenewoud. 
batogroen@gmail.com.

Bridgers gezocht
Zin om te bridgen voor de gezellig-
heid aan de Zevenkampsering op 
vrijdagmiddag? Bel s.v.p voor info 
mevrouw Vermeule, tel. 06-12793460.

Lekker zingen in De Banier 
voor 60-plussers
Zingen maakt gelukkig! Daarom 
organiseert de Theaterwerkplaats voor 
Ouwe Rotten vanaf donderdag 19 
januari de korte cursus Lekker zingen 
in De Banier, onder begeleiding 
van pianist en koordirigent Hjalmar 
Rosing. Je ontdekt je zangstem en we 
bepalen samen welke liedjes we gaan 
zingen. Het is niet noodzakelijk dat 
je noten kunt lezen. Het gaat om het 
plezier van het samen zingen.
Lekker zingen in De Banier maakt 
deel uit van het project Podium Ouwe 
Rotten. Met Podium Ouwe Rotten 

geven we ouderen de mogelijkheid 
hun podiumtalenten te (her)ontdekken, 
verder te ontwikkelen en te laten zien 
aan anderen. Data: 19 en 26 januari en 
2 en 9 februari 2023. Tijd: 14.00 tot 
15.30 uur. Deelname: gratis. Locatie: 
De Banier, Banierstraat 1, Rotterdam. 
Aanmelden: info@theaterwerk-
plaatsouwerotten.nl of 06-53923760 
(Willy) https://podiumouwerotten.nl

Pianist gezocht
Wij, Senioren Theatergezelschap Jong 
van Hart Rotterdam, nodigen elke 
senior pianist uit om eens bij ons te 
komen kijken op de wekelijkse repeti-

ties op dinsdagmiddag. Tijd van 13.00 
tot 15.00 uur in In de Lugt, het theater 
van Overschie, de Lugt 17, Rotterdam. 
En wellicht komt daar in de toekomst 
een leuke samenwerking door. En al 
jaren aan het dromen om ook eens 
op een podium te staan om andere 
te vermaken? Dan is dit je kans. In 
verband met ons 15 jubileum spelen 
we in seizoen 2023/2024 een klucht! 
We verklappen nog niet alles maar het 
is wel een kans om je aan te melden 
als dit genre je aanstaat. De wekelijkse 
repetities hiervoor starten 1e dinsdag 
van mei 2023. Maar als u eerder een 
kijkje wil nemen bij de repetities van 

Geroddel… in de Kleedkamers bent 
u ook van harte welkom. Wilt u meer 
over ons weten kijk dan a.u.b. op onze 
website: https://jongvanhartrotterdam.
wixsite.com/jongvanhartrotterd-1 
of neem even telefonisch contact op 
met: Ans Dekker 010-4500893 of 
06-10809285.

Sleepboten gezocht
Ik ben op zoek naar riviersleepbo-
ten die door oud-schippers zelf zijn 
gemaakt van hout.

Gerard Baas
tel.06-11484412

g.baars@outlook.nl

Zingen bij projectkoor Jade
Koor Jade gaat weer optreden, en u 
kunt daar bij zijn. Uiteraard om te 
komen luisteren en kijken, maar u 
kunt zelfs meezingen als project-lid! 
Op zaterdagavond 25 maart geeft 
koor Jade samen met Jongerenkoor 
“Twentysomething” een concert in 
de Grote Kerk in Lekkerkerk. Als 
project-lid kunt u van 13 februari tot 
en met 25 maart tijdens de wekelijkse 
reguliere repetities van Koor Jade 
op maandagavond en/of vrijdagmid-
dag in Krimpen aan den IJssel een 
aantal nummers mee repeteren. Het 
repertoire bevat o.a. muziek van 
Adele, Claudia de Breij, Simone 
Kleinsma, Van Morrison. Wilt u wel 
repeteren maar niet optreden, dan is 
dat uiteraard ook mogelijk. Interesse? 
Neem een kijkje op www.koor-zing.
nl/koor-jade of neem contact op via 
zingmetkarin@gmail.com of bel naar 
tel. 06-15474489 (Liesbeth) of tel. 
06-46584324 (Hanneke).

Boekenbeurs
Stichting Ons Rotterdam houdt za-
terdag 4 februari van 10.00 tot 13.00 
uur weer een boekenbeurs. Er worden 
tweedehands Rotterdam boeken en 
prentbriefkaarten aangeboden voor 
een klein prijsje. U bent welkom aan 
Kerkwervesingel 53, Rotterdam-Pend-
recht. Voor meer informatie mail naar: 
boeken@onsrotterdam.nl en/of bel tel: 
010-4804513 (maandag t/m vrijdag 
van 13.00-16.00 uur.

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.

Stoelenfabriek
 Dit is een foto van de stoelenfabriek van 
mijn ouders, uit circa 1935. Deze stond 
in Rotterdam-Kralingen, in de Cathari-
nastraat, tussen de Goudserijweg en de 
Vlietlaan en is in bedrijf geweest tot en 
met 1957. Ik ben benieuwd of er nog 
mensen zijn die het herkennen en er her-
inneringen aan hebben. Graag uw reactie 
en bij voorbaat dank!

A.M. Witberg-Peiffer
ansenties@gmail.com 

Winterfoto
Na de oproep in DOR van 27 
december herinnerde ik mij 
een foto die ik kocht op de 
markt onder het spoor in Rot-
terdam in de jaren ‘70. Daar 
ging ik vanuit Papendrecht 
heen. Erg leuk. Ik weet wei-
nig over Rotterdam. Op deze 
foto stond op het beschadig-
de passe-partout: Boompjes 
winter 1939 Rotterdam, met 
de slecht leesbare handteke-
ning van de fotograaf. Lezers 
kunnen er vast iets meer over 
vertellen.

Cees van der Esch
ceesenriavanderesch@
kpnmail.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?

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam
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Slee aan barrels
Bij de foto in De Oud-Rotterdammer 
van 27 december en de vraag naar 
winterverhalen, moest ik denken aan 
de koude winter van 1947. Ik ben 
geboren en getogen in Spangen. Deze 
woonwijk was voor ons als kinderen 
een besloten gebied. Omringd door 
de Schie, Spaans bocht met de 1ste 
spoordijk, en de Mathenesserdijk met 
de hol van lijn 16 en de hol van lijn 
10. In de winter met veel sneeuw was 
die dijk, het grote sleegebied voor de 
jeugd van Spangen. Mijn vader had 
wat stuwhout uit de haven kunnen 
bemachtigen en had voor ons kinderen 
een mooie slee gebouwd en prachtig 
groen geverfd. Toen er dus in 1947 
veel sneeuw lag, togen wij, mijn broer 
van 6 jaar, ik 10 jaar en mijn vader 
met de nieuwe slee naar de Mather-
nesserdijk ongeveer tegenover de 
van Lennepstraat. Daar aangekomen 
viel onze slee meteen op aan een stel 
jongens. En zij riepen: Hé meneer, 
mogen wij er op? Nee jongens, zei 
mijn vader: ik heb hem zelf gebouwd 
en dus ga ik de eerste keer! Zo gezegd 
zo gedaan. En hij zoefde van boven 
aan de dijk naar beneden! En toe 
barstte het gejuich van de groep jon-
gens los, want de slee vloog onderweg 
aan latten uiteen! Uit nog de schaarste 
van de oorlog, had mijn vader te korte 
schroeven moeten gebruiken! En zo 
gingen wij met de staart tussen de 
benen en de mooie groene latten onder 
de arm naar huis!

Elly Noordegraaf
ellylathouwers@gmail.com

Snowworld
Winter 2022/2023,,, nou ja winter? 
Wel even gehad. Dus er kon een 
poosje geschaatst worden. En sneeuw 
hier bij ons niet maar ook niet in Oos-
tenrijk enz.. Maar in het weekend zag 
ik op de televisie SnowWorld en er 
gelijk kwam een herinnering naar bo-
ven borrelen. We hadden met de zaak 
waar ik toen werkte een bedrijfsuitje. 
Ik had nog nooit op ski’s gestaan maar 
ik wil alles wel proberen. Behalve 
bungeejumpen, bij mij breekt vast het 
elastiek dus dat maar niet.
Ik kreeg een leuk skipak aan ski’s en 
skilaarzen en het grote avontuur kon 
beginnen. Sommige collega’s hadden 
al meer op de lange latten gestaan dus 
die gingen met een liftje naar boven 
en kwamen elegant weer naar beneden 
suizen. Maar ik ging met een skileraar 
mee om eerst te oefenen. Ik moest op-
zij stapje voor stapje naar boven nou 
dat ging bij mij zo maar niet, maar na 
veel de slappe lach was ik eindelijk 
waar het lesje kon beginnen. Nou, dat 
werd bij mij een lange les. De latten 
recht naar voren en om te leren af 
te remmen in een V de punten tegen 
elkaar. Niet dus: de latten gingen 
over elkaar en dat gebeurde heel veel. 
Maar na veel gehannes mocht ik in 
mijn uppie naar beneden. Dat heb ik 

geweten. Ski’s recht en hop ga maar, 
zei  de leraar. Ik op weg. Het ging 
eerst niet zo hard, maar dat kwam een 
ietsie pietse later. Ik ging plotseling 
met een rotvaart naar beneden en aan 
het eind van de rit was of is nog een 
restaurant waar je onder het genot 
van een kopje koffi e kunt kijken naar 
het skiën. Ik schrok me helemaal 
wezenloos en bedacht gelukkig net op 
tijd dat ik me om moest gooien anders 
was ik met een vaart tegen het gebouw 
aan geknald. Maar gelukkig eind goed 
al goed. Maar skiën is toch niet mijn 
ding.

Corrie Gorissen
a.gorissen66@upcmail.nl

Gerard Cox
Ik stoor me mateloos aan de column 
van Gerard Cox. Als hij de oudere 
generatie in zijn column vertegen-
woordigt, dan zou dat betekenen dat 
die generatie staat voor verzuurde 
oude mopperaars. Daar wil je toch 
niet bijhoren? Nieuws een minuut te 
laat, weerbericht pas aan het einde 
van het nieuws, reclame te vroeg of te 
laat, sjonge, jonge. En dan regent het 
verdomme alweer!!
En dan dat milieu; ook gelul natuur-
lijk, nou ja, eigenlijk niet, maar hoe 
dan ook; HET DEUGT NIET. Zo 
getalenteerd en dan niet verder komen 
dan met je hond op schoot te gaan 
zitten mekkeren. Kan er eens iemand 
met hem gaan praten om hem uit die 
negatieve groef te krijgen? Of is dat al 
veel te laat?

Henk Focke
hefo@hetnet.nl

Kerstbomen in brand
Met veel belangstelling lees ik de Oud 
Rotterdammer. In de krant van 27 
december staat een foto op de eerste 

pagina van een straat met kerstbomen 
in de brand. Ergens stond iets over 
de Breitnerstraat. Maar volgens mij 
is het de Heemraadstraat die liep van 
de Pupillenstraat naar het Heemraads-
plein. Ik kwam vaak bij mijn oma in 
die straat zodoende kwamen er mij be-
kende dingen voor. Ook wat betreft de 
huizen met een soort souterrain. Naast 
mijn oma woonde de fam. Hanselman 
met een papierbedrijf in het souterrain. 
Aan de andere kant Greetje Prins met 
fam. zij zat bij mij op de lagere school 
in de C.P. Tielestraat. Aan de overkant 
op de hoek van de Korenaarstraat was 
een drogist, waar ik na de oorlog mijn 
eerste pakje kauwgom mocht kopen. 
Ook aan de overkant woonde een 
oude dame ,men noemde haar Opoe 
Mouthaan. Ze zat vaak op het stoepje 
van haar huis liedjes te zingen. Ben 
erg benieuwd of het de straat is die ik 
denk.

Rini van der Struik
tel. 06-27486139
j.struik5@upcmail.nl

Reactie redactie: De bedoelde foto is 
slechts een foto ter illustratie bij het 
verhaal, waarbij geen foto was aange-
leverd. Het zou dus goed kunnen dat 
het de Heemraadstraat is. Wellicht dat 
andere lezers daar opheldering over 
kunnen geven.

Meester Lokkerbol
In De Oud-Rotterdammeer van 13 
december 2022 stond het artikel 
Donderstenen met kwajongensstreken. 
Daarin werd onder andere de naam 
van meester Lokkerbol genoemd. Ik 
moest meteen aan hem denken dat 
hij een versje in mijn poëziealbum 
had geschreven. Ik was toen 9 jaar en 
zat op die Savornin Lohmanschool. 
Meester Lokkerbol schreef in mijn 
poëziealbum onderstaand gedicht en 

ondertekende dat.

Wat zal ik de Heer nu geven
Want ik ben arm en klein
Was ik een herder, ik bracht Hem
een lam, zo wit en rein
En als ik was een dichter
dan prees Hem hoog mijn lied
Nu heb ik niets te geven
dan ’t hart dat ik Hem bied.

Lenie Salij- Feddes
henksalij@gmail.com

Prijzen van vroeger
Er wordt nu gesproken over een to-
renhoge infl atie. Weliswaar beïnvloed 
door de oorlog in Oekraïne, maar ook 
zonder die oorlog zijn de prijzen dras-
tisch omhoog gegaan. Natuurlijk in de 

supermarkten, maar vooral ook in de 
horeca. Gisteren nog in mijn geliefde 
Rotterdam dronken mijn vrouw en ik 
een kop koffi e en betaalden daarvoor 
€3,00 per kop. Ja, anders was het in 
de jaren 50. Mijn ouders, beiden van 
1903, waren in 1957 25 jaar getrouwd. 
Vader had een bedrijf in granen en 
brandstoffen, samen met zijn oudere 
broer. Het jubileum werd uitgebreid 
gevierd. Op zaterdag was er een groot 
feest in het toen al gerenommeerde 
café-restaurant Lommerrijk aan de 
Straatweg. Dat was toen nog een 
zaak van de oude stempel. Prachtig 
interieur met palmen bij de ingang en 
diverse zalen. Het feest werd gevierd 
met klanten, buren neven en nichten. 
Prijzen? 50 cent voor een kop koffi e 
en een belegd broodje voor ongeveer 
dezelfde prijs. De rekening met meer 
dam 100 mensen kwam niet uit boven 
de 100 gulden. Het feest werd ook op-
geluisterd met een conferencier en een 
cabaretier. Die kostten ook niet meer 
300 gulden. En Marin Rijke en Ostave 
van Oorschot waren in die tijd niet de 
minstens voor Rotterdamse begrippen. 
Wat later werd het jubileum voortge-
zet met een receptie voor leveranciers 
en ‘s avonds een diner voor zussen en 
broers. Een diner voor 10,50 gulden.
Ook de brandstofprijzen rijzen nu de 
pan uit. Toen ik in 1965 tot het fami-
liebedrijf toetrad, kostte de dieselolie 
voor de vrachtwagens 13 cent per liter 
en een ton stookolie voor de tuinbouw 
bijvoorbeeld 35 gulden. Natuurlijk is 
anno 2022 de welvaart drastisch om-
hoog gegaan en velen zullen daarvan 
profi teren. Maar ook velen zullen de 
kar niet meer kunnen trekken. Maar 
laten we als Nederlanders in een vrij 
land ook niet overal over klagen.

Jan Dammes
thejadammes@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

Schoolreisje naar Schiphol
Deze foto is uit het jaar 193-1954 van een schoolreisje van een dagje naar Schiphol. De school was de Koningin Wilhel-
minaschool op de Crooswijksesingel. Ik ben dit jaar daar nog een keer geweest, maar het is geen school meer.
Op de foto zijn o.a. te zien: Corry van Gorp, Willi Koorneef, Marianne Barsildy, Susanne Schmit, Jan Kleinood, Leo 
Wessel en Charles Kemper. Onze leraar was toen mijnheer De Jong. En ik sta natuurlijk ook op de foto. Alle mensen op 
de foto woonden ook in Crooswijk.

  Jürgen van ‘t Hoog
Anderturnhalle 10, 58091 Hagen, Duitsland   

De Oud-Rotterdammer 
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
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Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederand)

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. deel van servies; 7. bewaarplaats voor thee; 12. plezier; 13. welpenleidster; 14. boeren bezit; 15. bevel aan een hond; 
17. smalle strook weefsel; 19. wortel; 21. lidwoord; 22. deel van een boom; 24. pan om kaas te smelten; 27. deel van 
een molen; 28. mooi van uiterlijk; 30. steen; 31. heidemeertje; 32. legerplaats in open veld; 33. wiel; 35. draaien; 37. 
aardkluit; 38. kloosterzusters; 41. duw (zet); 42. optillen; 44. Duitse ontkenning; 46. helend smeersel; 47. Nederlandse 
schrijver; 48. bijzonder mooi (fraai); 49. honingbij; 50. deel van gelaat; 52. ver (in samenstelling); 54. lid van verdien-
sten; 56. bestrijdingsmiddel (afk.); 58. gewiekst persoon; 61. kostuum; 62. uitgestrekt (ruim); 64. muzieknoot; 65. op het 
genoemde; 67. straat (Frans); 68. godin van de dageraad; 70. plakband; 72. vurig strijdpaard; 73. deel van servies; 76. 
zelfkant van weefsels; 77. godsdienst (afk.); 78. beeldig (prachtig) 79. religieuze omroep; 81. krypton (scheik. afk.); 82. 
bloeimaand; 83. houtsoort; 84. baardje; 86. kookgerei; 87. deel van een keuken.

Verticaal
  1. kan om iets mee af te meten; 2. laatstleden (afk.); 3. heks (feeks); 4. steile rots in zee; 5. drinkebroer (zatladder) 6. 
spijslijst; 7. bier schenken; 8. van korte duur; 9. lidwoord; 10. bedrijfseconoom (afk.); 11. kookgerei; 16. fanatieke aan-
hanger; 18. hoogste punt van een huis; 20. streepjescode (afk.); 21. waterkering; 23. boterton; 25. zeer laag; 26. wild 
zwijn; 27. jong dier; 29. veiligheidsdoek; 32. deel van servies; 34. rivier in Engeland; 36. opgerold stuk rundvlees; 37. 
schil (vel); 39. reukwater; 40. nationaal instituut voor budgetvoorlichting (afk.); 42. koude neerslag; 43. hengselvat; 45. 
dorp op Ameland; 46. bevel aan een hond; 51. boomsoort; 53. onderricht; 54. deel van een koelkast; 55. heldendicht; 
56. bagger (gier); 57. breekbaar; 59. geestdrift; 60. rolvormig kneedmiddel; 62. voorover doen hellen; 63. prestatie 
verhogend middel; 66. dameskledingstuk; 67. vogeleigenschap; 69. voetbekleding; 71. zwarte kleverige stof; 73. zwem-
vogel; 74. ballingsoord van Napoleon; 75. het werpen van kruis of munt; 78. eikenschors; 80. muurholte; 82. soort 
onderwijs (afk.); 85. kiloton (afk.).   

De puzzel in de eerste krant van het jaar had deze keer slechts één woord als oplossing, geinspireerd door de 
internetproblemen die wij rond de jaarwisseling op ons kantoor ondervonden. De oplossing luidde:

Automatiseringsdeskundige

En dan was ook precies wat er nodig was en is. Velen hadden de oplossing goed en zonden die in. Onder hen 
hebben we drie waardebonnen verloot van 30 euro voor restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord. 
Die gaan naar: Diny Goedhart, Cok de Knegt en Elly den Burger.

Voor de nieuwe puzzel hebben we vijf prijzen klaarlig-
gen. Dat zijn exemplaren van het boek ‘Het grootste van 
het grootste’ over het leven van Abraham Tuschinski, 
een man met Rotterdamse ‘roots’. 

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we 
uw oplossing van de puzzel voor donderdag 2 februari 2023 12.00 uur bij 
ons binnen hebben. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-
Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook 
oplossen op www.deoudrotterdammer.nl  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

58 43 14 83 42 74 70

16 79 53 1 24 54 11 52 49 31 13 17

14 15 50 36 39 7 75 26 66 63 13 82

Horizontaal 1. deel van servies; 7. bewaarplaats voor thee; 12. plezier; 13. welpenleidster; 14. boeren
bezit; 15. bevel aan een hond; 17. smalle strook weefsel; 19. wortel; 21. lidwoord; 22. deel van een
boom; 24. pan om kaas te smelten; 27. deel van een molen; 28. mooi van uiterlijk; 30. steen; 31. heide-
meertje; 32. legerplaats in open veld; 33. wiel; 35. draaien; 37. aardkluit; 38. kloosterzusters; 41. duw
(zet); 42. optillen; 44. Duitse ontkenning; 46. helend smeersel; 47. Nederlandse schrijver; 48. bijzonder
mooi (fraai); 49. honingbij; 50. deel van gelaat; 52. ver (in samenstelling); 54. lid van verdiensten; 56.
bestrijdingsmiddel (afk.); 58. gewiekst persoon; 61. kostuum; 62. uitgestrekt (ruim); 64. muzieknoot; 65.
op het genoemde; 67. straat (Frans); 68. godin van de dageraad; 70. plakband; 72. vurig strijdpaard; 73.
deel van servies; 76. zelfkant van weefsels; 77. godsdienst (afk.); 78. beeldig (prachtig) 79. religieuze
omroep; 81. krypton (scheik. afk.); 82. bloeimaand; 83. houtsoort; 84. baardje; 86. kookgerei; 87. deel
van een keuken.

Verticaal 1. kan om iets mee af te meten; 2. laatstleden (afk.); 3. heks (feeks); 4. steile rots in zee; 5.
drinkebroer (zatladder) 6. spijslijst; 7. bier schenken; 8. van korte duur; 9. lidwoord; 10. bedrijfseconoom
(afk.); 11. kookgerei; 16. fanatieke aanhanger; 18. hoogste punt van een huis; 20. streepjescode (afk.);
21. waterkering; 23. boterton; 25. zeer laag; 26. wild zwijn; 27. jong dier; 29. veiligheidsdoek; 32. deel
van servies; 34. rivier in Engeland; 36. opgerold stuk rundvlees; 37. schil (vel); 39. reukwater; 40. natio-
naal instituut voor budgetvoorlichting (afk.); 42. koude neerslag; 43. hengselvat; 45. dorp op Ameland;
46. bevel aan een hond; 51. boomsoort; 53. onderricht; 54. deel van een koelkast; 55. heldendicht; 56.
bagger (gier); 57. breekbaar; 59. geestdrift; 60. rolvormig kneedmiddel; 62. voorover doen hellen; 63.
prestatieverhogend middel; 66. dameskledingstuk; 67. vogeleigenschap; 69. voetbekleding; 71. zwarte
kleverige stof; 73. zwemvogel; 74. ballingsoord van Napoleon; 75. het werpen van kruis of munt; 78.
eikenschors; 80. muurholte; 82. soort onderwijs (afk.); 85. kiloton (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Koos Postema
Genoten van het verhaal over mijn school Oud 
Mathenesse. Ik heb het vermoeden dat alle 
(oud) leerlingen van deze school ervan gesmuld 
hebben. Ik kwam van de ‘Starrenburg’ (meisjes)
school in de Bilderdijkstraat waar ik tot en met 
klas 3 bij juffrouw Reedijk heb gezeten. Geen 
geslaagde combinatie. Zij mocht mij niet en ik 
moest niks van haar hebben. Dat resulteerde in 
‘zitten blijven’ in de derde klas met drieën en 
vieren op mijn rapport en ook weer een nieuw 
schooljaar bij haar in de klas. Mijn ouders waren 
zo verstandig om mij over te plaatsen naar ‘Oud 
Mathenesse’, een (gemengde) school met Dal-
tononderwijs. Daar ging in de 4e klas (1956) van 
meester Postema een hemel voor mij open. Het 
wennen was wennen aan de manier van lesgeven, 
maar ik had heel snel mijn draai gevonden en liep 
met het grootste plezier 4 keer per dag heen en 
weer tussen de Justus van Effenstraat (Spangen) 
en mijn nieuwe, fi jne school in de Grieksestraat 2. 
Helaas brak mijn verleden met de Starrenburg mij 
op, want ik moest na een paar maanden toch terug 
de naar 3e klas. Geen probleem, ik kwam in die 
klas bij mevrouw Scheepmaker-Kivits, een schat 
van een onderwijzeres. Zij werd altijd door een 

paar meiden van haar klas opgehaald van de bus 
38(?) in de Franselaan. Ze kwam met de trein uit 
Den Haag (kreeg in 1958 zoontje Cyril). Ik kan 
een boek schrijven over de goede pedagogische 
aanpak op die school zodat ik weer zelfvertrou-
wen kreeg en zevens en achten op mijn rapporten. 
Ook (hoofd)meester Apon heeft een diepe indruk 
bij mij achtergelaten. Zijn uitspraak:” Als jij later 
je geld verdient met je mond, zul je rijk kunnen 
worden”. Zijn voorspelling is uitgekomen, jaren-
lang telefoniste geweest en geëindigd als secreta-
resse met nu een prima pensioen! Door zijn liefde 
voor bijen kon ik met mijn verkering (imker) een 
woordje meepraten over die ijverige beestjes en 
zijn voorlezen aan het eind van de zaterdagoch-
tend van o.a. ‘De jongens van Bontekoe’ duurde 
altijd te kort maar zette mij aan tot lezen.
Het zijn herinneringen aan een heel fi jne school, 
waar meester Koos eigenlijk maar een klein 
onderdeeltje van is. Ik heb genoten om weer even 
zo’n 65 jaar terug te gaan in de tijd.

Marja (Marianne) Kerpel
tel. 06-24167662
m.kerpel2@gmail.com  

Hoofdprijs Eindejaarspuzzel voor Ewout Flach
In de laatste krant van vorig jaar konden puzzelliefhebbers nog een keer helemaal los gaan met een 
Eindejaarspuzzel. Er kwamen honderden oplossingen bij ons binnen. Uit de goede inzendingen lootten 
wij de winnaar van de hoofdprijs. En dat werd... Ewout Flach uit Ridderkerk. Vrijdag 13 januari nam 
hij samen met zijn vrouw de prijs symbolisch in ontvangst: een waardebon van 250 euro te besteden 
bij restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord.
“Ik win bijna nooit iets”, lachte Ewout Flach terwijl hij zijn prijs in ontvangst nam in De Theetuin. 
Een bestemming voor de prijs had hij al bedacht. “Ik word in juni tachtig jaar. Ik denk dat ik de waar-
debon dan gebruik voor een etentje met familie.”
En wie nog nieuwsgierig is naar de oplossing van de puzzel, die luidde:  Veel puzzelpret in het 
nieuwe jaar.  Dat wensen we natuurlijk al onze lezers toe! 

Oppassen in woningen iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T 0578 - 614 235
I www.iwbepe.nl

vrije tijd... vakantietijd!

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

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam
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Horizontaal 1. deel van servies; 7. bewaarplaats voor thee; 12. plezier; 13. welpenleidster; 14. boeren
bezit; 15. bevel aan een hond; 17. smalle strook weefsel; 19. wortel; 21. lidwoord; 22. deel van een
boom; 24. pan om kaas te smelten; 27. deel van een molen; 28. mooi van uiterlijk; 30. steen; 31. heide-
meertje; 32. legerplaats in open veld; 33. wiel; 35. draaien; 37. aardkluit; 38. kloosterzusters; 41. duw
(zet); 42. optillen; 44. Duitse ontkenning; 46. helend smeersel; 47. Nederlandse schrijver; 48. bijzonder
mooi (fraai); 49. honingbij; 50. deel van gelaat; 52. ver (in samenstelling); 54. lid van verdiensten; 56.
bestrijdingsmiddel (afk.); 58. gewiekst persoon; 61. kostuum; 62. uitgestrekt (ruim); 64. muzieknoot; 65.
op het genoemde; 67. straat (Frans); 68. godin van de dageraad; 70. plakband; 72. vurig strijdpaard; 73.
deel van servies; 76. zelfkant van weefsels; 77. godsdienst (afk.); 78. beeldig (prachtig) 79. religieuze
omroep; 81. krypton (scheik. afk.); 82. bloeimaand; 83. houtsoort; 84. baardje; 86. kookgerei; 87. deel
van een keuken.

Verticaal 1. kan om iets mee af te meten; 2. laatstleden (afk.); 3. heks (feeks); 4. steile rots in zee; 5.
drinkebroer (zatladder) 6. spijslijst; 7. bier schenken; 8. van korte duur; 9. lidwoord; 10. bedrijfseconoom
(afk.); 11. kookgerei; 16. fanatieke aanhanger; 18. hoogste punt van een huis; 20. streepjescode (afk.);
21. waterkering; 23. boterton; 25. zeer laag; 26. wild zwijn; 27. jong dier; 29. veiligheidsdoek; 32. deel
van servies; 34. rivier in Engeland; 36. opgerold stuk rundvlees; 37. schil (vel); 39. reukwater; 40. natio-
naal instituut voor budgetvoorlichting (afk.); 42. koude neerslag; 43. hengselvat; 45. dorp op Ameland;
46. bevel aan een hond; 51. boomsoort; 53. onderricht; 54. deel van een koelkast; 55. heldendicht; 56.
bagger (gier); 57. breekbaar; 59. geestdrift; 60. rolvormig kneedmiddel; 62. voorover doen hellen; 63.
prestatieverhogend middel; 66. dameskledingstuk; 67. vogeleigenschap; 69. voetbekleding; 71. zwarte
kleverige stof; 73. zwemvogel; 74. ballingsoord van Napoleon; 75. het werpen van kruis of munt; 78.
eikenschors; 80. muurholte; 82. soort onderwijs (afk.); 85. kiloton (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

 Willy van de Voort ( De Oud-Rotterdammer) links en Carla de Jong,eigenaar van de Theetuin (rechts) feliciteren meneer 
en mevrouw Flach met de eerste prijs van de Eindejaarspuzzel in onze krant   
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RESERVEER UW TICKETS ONLINE OP WWW.SPIDO.NL

Al meer dan 100 jaar het icoon 
van de Rotterdamse haven

HIGH WINE
CRUISE

DAGTOCHT
WILLEMSTAD

VALENTIJNS
CRUISE

MOEDERDAG HIGH TEA
CRUISE

DAGTOCHT
WOUDRICHEM

PAAS
CRUISE

DAGTOCHT 7 RIVIEREN EN
DELTAWERKEN

VADERDAG 
CRUISE

DAGTOCHT LAND VAN
HEUSDEN EN ALTENA

Driedubbel genieten voor de 
wijnliefhebber. Rondvaart, 
heerlijke wijnen en veel lekkere 
bijpassende gerechten.

Spido neemt u mee op een 
indrukwekkende reis terug in de 
tijd naar het tijdperk van Willem 
van Oranje.

Stap samen met jouw Valentijn 
aan bord van de James Cook 
voor een romantische avond 
cruise over de Maas.

Verwen uw moeder met een 
leuke en uitgebreide 
havenrondvaart van ca. 3 uur 
terwijl u geniet van een heerlijke 
high tea met diverse zoete en 
hartige lekkernijen.

Wandel door het middeleeuwse 
decor van de film Oorlogswinter 
en de populaire serie Dokter 
Tinus.

Vier Pasen samen met vrienden 
en familie tijdens een uitgebreid 
Paasbrunch aan boord.

Tijdens deze 135 km lange 
dagtocht varen wij langs 
natuurgebieden, pittoreske 
havenstadjes, havengebieden en 
historische vestingsteden.

Vier vaderdag met een cruise 
van 3 uur en geniet van diverse 
lekkere gerechten aan boord.

Een bijzondere vaartocht door 
het Zuid-Hollandse, Gelderse en 
Brabantse landschap.

3 uur

8 uur

4 uur

3 uur

7,5 uur

4 uur

7,5 uur 3 uur 8 uur

Volw. € 45,95 | Kind* € 30,95
14 mei

Volw. € 64,95 | Kind* € 35,95
20 juli, 10 en 24 augustus

Volw. € 45,95 | Kind* € 32,95
9 april om 11.00 uur

Volw. € 62,95 | Kind* € 34,95
28 mei, 5 juli, 26 juli, 16 augustus

en 31 augustus

Volw. € 64,95 | Kind* € 35,95
13 juli, 3 augustus en 17 augustus

Volw. € 59,95 | Kind* € 39,95
14 februari om 19.00 uur

HIGH TEA
CRUISE

De ideale invulling van een lazy
afternoon. Een ontspannen 
prettige middag met 
smakkelijke traktaties.

3 uur

Volw. € 42,95 | Kind* € 30,90
22 januari, 19 maart, 25 juni, 

17 september, 29 oktober en 

3 december

Volw. € 49,95 | Kind* € 34,95
13 mei, 24 juni, 24 september en

19 november

Volw. € 45,95 | Kind* € 32,95
18 juni

Volw. € 62,95 | Kind* € 34,95
6 juli, 9 en 30 augustus

DAGTOCHT
TIENGEMETEN

CHRISTMAS
BRUNCH

NEW YEAR EVE
CRUISE

Vaar gezellig een dag mee en 
maak een wandeling op het 
prachtige natuureiland 
Tiengemeten.

Ontdek met de Kerst Rotterdam 
vanaf het water en geniet van 
een onvergetelijke Kerstbrunch.

Vier de jaarwisseling aan boord 
van de James Cook en ervaar 
een spectaculaire show vanaf 
het water.

8 uur

4 uur 4 uur

Volw. € 64,95 | Kind* € 35,95
19 juli, 2 en 23 augustus

Volw. € 59,95 | Kind* € 39,95
25 december om 11.00 uur

Volw. € 140,- | Kind* € 80,-
31 december

SEAFOOD
DINNER CRUISE

Stap aan boord en ervaar de
Rotterdamse havens en geniet 
van al het lekkers dat de zee te 
bieden heeft in het seizoen.

3,5 uur

Volw. € 59,95 | Kind* € 39,95
27 januari, 17 maart, 19 mei, 28 juli,

25 augustus, 28 oktober en 

9 december

DAGTOCHT
TWEEDE MAASVLAKTE

Dichterbij een nieuw stuk 
Nederland en haven in 
aanbouw kunt u niet komen.

Volw. € 64,95 | Kind* € 35,95

Iedere dinsdag en zondag in juli en 
augustus. Alle overige maanden
1x per maand 7 uur

ZOMERAVOND
CRUISE

Zie de zon langzaam naar 
beneden zakken terwijl de 
haven oranje kleurt.

Volw. € 32,95 | Kind* € 19,75

Elke zaterdag in juli en augustus

om 19:30
2,5 uur

UITGEBREIDE
HAVENRONDVAART

Havenrondvaart van 2,5 uur door 
het Rotterdamse havengebied.

2,5 uur

Volw. € 28,50 | Kind* € 16,25
Iedere zaterdag in juli en

augustus om 10.30 en 13.30 uur.

Alle overige maanden 1x per maand

Vaar met ons mee door de 
meest innovatieve havens 
ter wereld.

Volw. € 16,75
Kind* € 9,65

75 min

AFVAARTTIJDEN:
Januari t/m 26 maart 
Maandag t/m 
woensdag: 14.00 uur
Donderdag 
t/m zondag: 11.00, 12.30,   

14.00 en 15.30 uur

Vanaf 27 maart, 
april en mei: 09:30, 10.15, 11.00, 

11.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 
16.15 en 17.00 uur

Juni, juli en 
augustus: 10.15, 11.00, 11.45, 

12.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.15 
en 17.00 uur

September 
en oktober: 10.15, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.15, 14.00,   14.45, 
15.30 en   17.00 uur

November en december:
Maandag t/m 
woensdag: 14.00 uur
Donderdag 
t/m zondag: 11.00, 12.30, 14.00 

en 15.30 uur

Of kijk voor ons actuele 
vaarschema op spido.nl.

FAMILIETICKET
2 volwassenen 
en 2 kinderen                      € 49,95
Ontvang 2 x gratis scheepspost, 
het doeboekje met leuke 
opdrachten en ansichtkaarten.

CADEAUVAART
Geef in een feestelijke envelop een 
rondvaart, datum naar keuze.
Makkelijk te bestellen op spido.nl 

Kind* 4 t/m 11 jaar

Volg Spido:

spido.nl

Willemsplein 85

3016 DR Rotterdam

+31(0)10 275 99 99

Kijk op spido.nl voor tijden en tickets.

‘t leukste uitje 
op het water

De nummer 1 
havenrondvaart 
van Rotterdam

t/m 14 februari 2023: 

10% vroegboek 
korting

Meer informatie:

De Oud-Rotterdammer - De nostalgische krant over Rotterdam


	4_de oud-rotterdammer_pag01
	4_de oud-rotterdammer_pag02
	4_de oud-rotterdammer_pag03
	4_de oud-rotterdammer_pag04
	4_de oud-rotterdammer_pag05
	4_de oud-rotterdammer_pag06
	4_de oud-rotterdammer_pag07
	4_de oud-rotterdammer_pag08
	4_de oud-rotterdammer_pag09
	4_de oud-rotterdammer_pag10
	4_de oud-rotterdammer_pag11
	4_de oud-rotterdammer_pag12
	4_de oud-rotterdammer_pag13
	4_de oud-rotterdammer_pag14
	4_de oud-rotterdammer_pag15
	4_de oud-rotterdammer_pag16
	4_de oud-rotterdammer_pag17
	4_de oud-rotterdammer_pag18
	4_de oud-rotterdammer_pag19
	4_de oud-rotterdammer_pag20

