
Rotterdam, begin jaren ’60. 
Wat een geweldige tijd was 
dat! Wij woonden vanaf 1957 
in de wijk Blijdorp, in de flat 
op het Stadhoudersplein. 
Fantastisch! Ik was geboren 
in 1953, baby-boomer dus, en 
die hele flat zat stampvol an-
dere baby-boomers. Vriendjes 
en vriendinnetjes overal waar 
je om je heen keek! Oude 
mensen (mensen van 40 jaar 
en ouder) zag je maar zelden. 
Het was een omgeving die 
barstte van het leven en pret.

Aan de overkant, aan de Noorderha-
venkade, was de rolschaatsbaan, een 
plek waar ik heel wat uren heb door-
gebracht. Je kon er van alles doen: 
steppen, fi etsen, tikkertje, voetballen, 
noem maar op. Het was een eldorado 
voor ons.
En dan had je ook nog de Treubstraat. 
Daar was in de oorlog een huizenblok 
gebombardeerd. De fundamenten 
ervan lagen nog open en bloot. En 
een rotzooi daar! Je kon er van alles 
vinden: stukken touw, spijkers, elek-
triciteitsbuis die we als blaaspijp voor 
papieren pijltjes konden gebruiken 
(wel goed schoonmaken!), kortom, je 
kwam altijd wel met iets bruikbaars 
thuis.

Gratis ijsje
In die Treubstraat zat ook de ijssalon 
van Dolf. Daar kon je ijslolly’s kopen 
voor 5 cent per stuk. ’s Zomers kreeg 
ik er wel eens een van mijn moeder, 
en af en toe zag ik dan op het stokje 
een stempel van Dolf staan. Achteloos 

gooide ik die weg wanneer het ijsje op 
was. Tot de dag dat een jongetje van 
mijn leeftijd zag dat ik zo’n stokje in 
mijn hand had. “Jij hebt geluk”, zei 
het jongetje. “Waarom dan”, vroeg 
ik. “Nou, als er een stempel op het 
stokje staat, kun je gratis nóg een ijsje 
krijgen!”. “Ja, dààg”, zei ik, ik liet 
me niet zo snel in de maling nemen. 
“Mag ik het stokje dan?”, vroeg het 
jongetje. En grootmoedig stond ik het 
stokje af. Hij huppelde weg richting 
Dolf en kwam even later inderdaad de 
hoek om zetten mèt een ijslolly in zijn 
hand. Dit kòn niet waar zijn! Ik was 
absoluut verbijsterd, zo erg dat ik het 

me nu, 60 jaar later, nòg kan herin-
neren alsof het gisteren was.

In de hens
Maar de mooiste plek om te spelen 
was toch wel aan de Gordelweg. Daar 
had, aan de overkant van het kanaal, 
een nooddorp gestaan waar mensen 
woonden die in de oorlog dakloos 
waren geworden. Van lieverlee 
verhuisden deze mensen naar echte 
woningen en kwam het nooddorp 
leeg te staan. Uiteindelijk werden de 
huizen gesloopt en overal zag je losse 
planken liggen. Die kon je prachtig in 
de hens steken. Ik had thuis een doosje 

lucifers “gevonden” en een vriendje 
wist hoe je met petroleum om moest 
gaan (levensgevaarlijk, maar wisten 
wij veel), dus binnen de kortste keren 
fi kte de boel als een fakkel. Prachtig 
was dat. Nog wat later werd daar 
het zandlichaam gestort waar later 
de A20 zou worden aangelegd. Dit 
zand moest echter wel een paar jaar 
“uitzakken”. Er was dus midden in de 
wijk een stuk strand van een paar kilo-
meter lang en een paar honderd meter 
breed. Hoe leuk wil je het hebben?

Houten zwaarden
In die tijd was Ivanhoe op de televisie. 

Ja, niet die van ons, want wij hadden 
geen televisie, maar wel bij vriendjes. 
Dàt wilden wij ook wel: riddertje spe-
len, en een paar dagen later hakten we 
onbekommerd met houten zwaarden 
op elkaar in. Steken was wel streng 
verboden, maar vervaarlijk zwaaien 
met die dingen was geen probleem. Ja, 
je kwam wel eens gehavend thuis, met 
een buil op je kop of een pijnlijke arm, 
maar “daar worden ze groot van”, zei 
mijn vader dan.
Wat een prachtige tijd was dat!

Frank Swart
gf.swart@planet.nl  
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 Verhalen over oorlog en bevrijding   
In onze kranten van 18 april en 2 mei besteden we, zoals jaarlijks, weer 
extra aandacht aan het thema oorlog en bevrijding. Nieuwe verhalen 
over de oorlogsperiode ‘40-’45 en herinneringen daaraan zijn weer wel-
kom.

  Stuur uw verhalen en anekdotes naar info@deoudrotterdammer.nl of schrijf naar Redactie 
De Oud-Rotterdammer. Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Graag geen el-
lenlange epistels, maar liever korte, persoonlijke herinneringen. Foto’s zijn ook welkom, maar 
heeft u die niet, geen probleem.   

 De verwoeste stad   
 Vrijdag 17 maart opende ‘De verwoeste stad’, een nieuwe ruimte in Museum Rot-
terdam ’40 – ’45 NU. Het Rotterdam van voor mei 1940 komt hier weer tot leven 
in foto’s, fi lmbeelden en historische architectuurmodellen. Blikvanger is een 
enorme gedetailleerde maquette van het vooroorlogse centrum.
Museum Rotterdam heeft momenteel één locatie voor publiek en onderwijs: Mu-
seum Rotterdam ‘40-’45 NU aan de Coolhaven. Hier staat alles in het teken van 
de Tweede Wereldoorlog en het bombardement van 14 mei 1940. Tegelijkertijd 
het museum met Rotterdamse partners aan presentaties in de stad, op weg naar 
een nieuw stadsmuseum.   

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

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER Basisuitvaart vanaf € 3.675,-

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

010 – 30 74 895
0181 – 700 265 

   www.obitusuitvaart.nl

Rollator 
nodig?

Schinkelse Baan 6, Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122 010 418 23 33  |  www.hess.nl
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Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam

Jeroen Salet

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

          24 uur per dag bereikbaar

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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.

€ 94910-daagse busreis
Italiaanse Bloemenrivièra

vanaf p.p.

€ 839 10-daagse busreis
Toscane te kust en te keur

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

vanaf p.p.

€ 94010-daagse busreis
Kleurrijk Karinthië

vanaf p.p.

€ 4796-daagse busreis
Sauerland

vanaf p.p.

€ 89910-daagse busreis
Crikvenica aan de Bloemenrivièra

reiscode: ebwil01

reiscode: ebldc01

reiscode: ebckv04

reiscode: ebsgl01

reiscode: ebala01

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, dessert, 
koffie, thee, live muziek & entertainment. 

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00  
Apr 2, 9*, 30     Mei 7, 14*, 21, 28*    
Juni 11, 18*     Juli 2, 16  
Aug 6, 20, 27     Sep 2*, 3*

Inclusief rondvaart, amuse, diner, dessert, 
live muziek & entertainment. 

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15   
Apr 1, 8, 29*     Mei 6, 13, 20      
Juni 10      Juli 1, 15  
Aug 5, 19*     Sep 2*, 16, 30

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

PAASBRUNCH CRUISEPAASBRUNCH CRUISEPAASBRUNCH CRUISEPAASBRUNCH CRUISE
9 APRIL

12:00uur - 16:00uur

9 APRIL9 APRIL9 APRIL9 APRIL9 APRIL9 APRIL9 APRIL9 APRIL9 APRIL

PAAS VAARTEN

v.a. € 57,50

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, 
paasdessert, live muziek & entertainment. 

www.rederij fortuna.nl

Inclusief rondvaart, soep, brunchbuffet, 

Zondag 9 & maandag 10 april

VIER PASEN OP VIER PASEN OP 
DE BEREN BOOT
VIER PASEN OP 
DE BEREN BOOT

PaasbrunchPaasbrunchPaasbrunch

AvondvaartAvondvaart
Avondvaart

12:00 - 14:30

16:00 - 18:30
16:00 - 18:30

19:00 - 21:3019:00 - 21:30
19:00 - 21:30

v.a. € 47,50

v.a. € 45,00
v.a. € 45,00

&&

Beren-Boot.nlBeren-Boot.nl

Professionele Woningontruimingen 
in regio Rotterdam
    • verhuizing van de inboedel,
    • het bezemschoon opleveren van de woning 

Vrijblijvende offerte of meer informatie 
tel: 06-45 98 48 00

www.romundevof.nl

GEZOCHT 
schilderijen, beelden en inboedels

GRATIS
Veilingen en taxatie

Tel: 010-2109349



Als ik een paar weken uit logeren ging 
(meestal in de schoolvakanties) maak-
te ik met mijn opa de leukste uitstapjes 
naar de Euromast, Diergaarde Blijdorp 
en de diverse musea in onze stad. Ook 
een wandeling door de Maastunnel 
vond ik erg spannend! Maar de leukste 
dagen waren toch de routes met de 
diverse bussen en trams, kriskras door 
de stad. Ik mocht dan van mijn opa de 
route bepalen… dus van de ene op de 
andere tram/buslijn overstappen en zo 
kwamen we, startend met buslijn 58 
vanuit Pendrecht, al hoppend soms in 

Vlaardingen, Schiedam, Hoogvliet, 
Overschie, Schiebroek etc. terecht. 
Aan het eind van de middag eindigden 
we dan weer in Pendrecht.

Busstation
Die gele bussen fascineerden me 
ontzettend. Wat een prachtig ontwerp, 
vooral die Kromhout-Verheul uit 
beginjaren jaren zestig. Ik kon uren 
kijken op het Centraal Station naar 
al die bussen. Onder andere lijn 33 
en 45 kan ik me nog herinneren. En 
dan dat busstation aan de Rochussen-

straat! Wow! Lijn 
35 naar Heyplaat, 
lijn 36 naar Pernis, 
Lijn 42 naar de 
Boergoensevliet, 
Lijnen 62 en 63 
naar Hoogvliet, lijn 
65 naar Poortugaal 
en natuurlijk lijn 
58 naar Zuidwijk… 
ik herinner me ze 

nog allemaal zó goed ! En al die lijnen 
moesten door de Maastunnel.
In het midden van de jaren zestig 
werden de mooiste bussen o.a. vaak 
ingezet op lijn 58, dat waren m.i. de 
donkergele Kromhout-Verheul bussen 
met naast elkaar dubbele uitstapdeu-
ren. De serie 700 – 759 had nog die 
ronde vormen van de vijftiger jaren. 
Vanaf 1963 kwam een strakker model, 
dat was de serie vanaf 770 Verheul/
Werkspoor. Dat model was eigenlijk 
een modernere versie van zijn voor-
ganger, maar was even fraai gelijnd.
Op de lijnen 62 en 63 naar Hoogvliet 
werd de 900-serie ingezet. Dat was 
een Leyland/Hainje bus, eigenlijk een 
variant op de Verheul/Werkspoor bus, 
maar had een aantal verschillen t.o.v. 
dat model. De uitstapdeuren zaten 
niet naast elkaar maar eentje achter 
het voorwiel, en de andere achter het 
achterwiel. De voorkant van deze bus 
leek weliswaar als twee druppels op 
zijn voorgangers, maar was duidelijk 

smaller toelopend aan de voor- en ach-
terkant. Ook het interieur verschilde, 
de 900-serie had aanmerkelijk meer 
zitplaatsen, waarschijnlijk met het oog 
op de lange rit naar Hoogvliet?

Metro
Met de komst van de metro in 1968 
was het gedaan met het busstation aan 
de Rochussenstraat. Zuidplein nam 
die functie over. Rond die tijd was het 
ook gedaan met de gele Rotterdamse 
bus. Foeilelijke donkerrode bussen 
zouden langzaam maar zeker de gele 
stadsbus gaan vervangen. Jammer, 
want daarmee verdween dat unieke 
herkenbare geel uit het Rotterdamse 

stadsbeeld. (Ook de andere drie grote 
steden kregen diezelfde donkerrode 
stadsbussen).
Gelukkig kunnen het we Rotterdamse 
geel nog bewonderen op de trams in 
het Openluchtmuseum in Arnhem. En 
natuurlijk ook in ons eigen Trammu-
seum aan de Kootsekade !

Willem Alblas
Koopvaardijhof 136
3071 PK Rotterdam
w.alblas8@upcmail.nl

Deze foto’s komen uit ‘RET Anderhalve 
eeuw Rotterdam en openbaar vervoer’ / 
Maurits van den Toorn

Gele RET-bussen waren de mooisten
Toen ik in de jaren zestig als kind vaak uit logeren ging bij mijn oma en opa in Pendrecht, keek ik in 
Rotterdam mijn ogen uit. Ik groeide weliswaar op in de buurt van Rotterdam, namelijk in Krimpen 
aan de Lek, zo’n 13 kilometer oostelijk van Rotterdam, maar de stad was toch wel wat anders dan 
dat dorpje aan de Lek. Met name het RET-stadsvervoer fascineerde me, al die donkergele trams en 
bussen…. prachtig! En tot op de dag van vandaag snap ik nog steeds niet waarom dat prachtige 
herkenbare geel van de RET is ingewisseld voor dat nietszeggende grijs van tegenwoordig.
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Buslijn 46. Zo’n mooie ouderwetse bus

Het busstation aan de Rochussenstraat.

CCtjeCCtje

Maar dat de kinderen, noem ik ze maar ge-
makshalve, over dingen totaal anders denken 
dan wij, in ieder geval dan ik, daar loop ik 
telkens weer met verbazing tegen aan. En 
dat heeft er niet mee te maken dat ik de mo-
derne tijd niet kan bij houden, want dat valt 
reuze mee. Alleen ben ik niet iemand die bij 
elke moderniteit enthousiast sta te applaudis-
seren om te laten merken hoe modern ik zelf 
ook ben.

Ik zat in het boekenprogramma van Eus, u 
hebt het misschien gezien, die Eus timmert 
trouwens geweldig aan de weg op radio, tv 
en in de krant, knap hoor, en ik had voor 
dat programma de biografie gelezen van 
Etty Hillesum, een jonge vrouw die een 
nauwkeurig dagboek had bijgehouden in het 
begin van de oorlog, 40-45 dan hè.

Ik gebruikte het woord “moffen”. Waarop 
Eus een beetje geschrokken reageerde “dat 

je dat woord niet zo maar mocht gebruiken”. 
Ik was stomverbaasd. Ik had daar totaal niet 
op gerekend. De bezetters uit het Oosten 
behoorden mijns inziens tot de grootste 
schoften van de vorige eeuw. Ik kan totaal 
niet begrijpen dat je ze dan geen “moffen” 
zou mogen noemen.

Wat is dat toch met deze tijd dat je het 
beestje niet meer bij de naam mag noemen. 
Dat gedoe met de benamingen als “iemand 
van kleur”, “iemand met een migratie-ach-
tergrond”, “iemand met het syndroom van 
down”, je hebt tegenwoordig hele zinnen no-
dig waar vroeger een enkel woord volstond. 
‘n Neger, ’n allochtoon, ’n mongooltje. Dat 
zijn helemaal geen scheldwoorden. En dat je 
die woorden niet meer gebruikt heeft niets 
te maken met voortschrijdend inzicht, nee, 
dat is voortschrijdende vertrutting. En ik 
vind dat zo erg. En ik zeg het nog maar weer 
eens, het is allemaal geneuzel uit “Angelsak-

sië”, oftewel Engeland en vooral Amerika.

Maar die kinderen van vandaag die weten 
niet beter. Die schrikken zich om de 
haverklap dood als je de dingen gewoon 
benoemt. En ik vind dat jammer. Het is toch 
het toppunt van lulligheid om te spreken 
over “het N-woord”? Als je een speech hoort 
van Martin Luther King dan hoor je hem 
onbekommerd het woord “negro” gebruiken, 
en waarom ook niet. Het N-woord? Ik dacht 
eerst dat ze “neuken” bedoelden.

Ik word bijzonder huiverig als ik hoor 
“dat mag je niet meer zeggen”. Oh nee? 
Van wie niet? U heeft natuurlijk allemaal 
gelezen dat ze zo’n boek van Roald Dahl 
hebben verminkt door er allerlei woorden 
uit te halen. En dat ging dan over woorden 
als “dik” en “lelijk”. Je houdt het toch niet 
voor mogelijk? Uitgeverijen in Angelsak-
sië werken met “lange tenenlezers” die de 
schrijver van een boek ervoor behoeden dat 
hij dingen schrijft die “beledigend” zouden 
kunnen zijn. Wat is dat voor waanzin? Ik zou 
geen pen meer op papier zetten als het mij 
overkwam.

Je moet alles kunnen zeggen mits je het zelf 
ook goed kunt verdedigen.

Als Johan Derksen zegt dat de KNVB de 
heer Seedorf in een functie benoemt alleen 
maar omdat ie zwart is, dan is dat gewoon 
waar en dan moet dat gezegd kunnen wor-
den. We moeten ons niet in een wurggreep 
laten nemen door een stelletje verdoolden 
met halfgare ideeën .

En als er dan mensen zijn die zeggen “die 
Cox staat stil in z’n hoofd, die kan de tijd 
niet bij houden”, nou dan zeggen ze dat 
maar.

Zeggen, of niet zeggen?
Vorige week had ik weer eens een merkwaardige belevenis. Het is natuur-
lijk ook aan mij bekend dat deze tijd die we nu beleven nogal verschilt 
van de “onze” zal ik maar zeggen. We hebben een prachtige periode van 
welvaart achter de rug, die begon met de wederopbouw na de oorlog. Als 
je die tijd hebt meegemaakt, en er ook een beetje aan hebt bijgedragen, 
noemen de jongelui je tegenwoordig “boomer” en dat is niet positief be-
doeld. Het zij zo.
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EENBROEKVOLCHOCOLADE.NL
Avonturen van een mantelzorger
Veel leesplezier voor 19,95 euro

in de webshop van deze krant en bol.com

Adverteren in ?
Bel Timo: Tel. 0180 - 820244
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  Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

- Uitvaart compleet € 4750,-
- Incl: Begeleiding en verzorging uitvaart.
- Incl. alle koelingskosten.
- Laatste verzorging, vervoerskosten,             

  uitvaartkist, 50 kaarten (incl. postzegels)

Budget uitvaart  € 1575,-

Basis uitvaart
v.a € 3500,-

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

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

 Meubelstoffeerderij
 Antiekrestauratie
 Meubelspuiterij/logerij
 Stoelenmatterij

Vrijblijvende prijsopgave,
ook aan huis

IJsclubstraat 68
3061 GV Rotterdam

Tel.: 010-4145808
Openingstijden:

maandag t/m zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Gratis halen en bezorgen
Altijd 5 jaar garantie

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

Showroom en werkplaats:

Ambachtelijke

Al 40 jaar in Rotterdam!

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

LEKKERKERK • BURG. ROOSSTR. 22 
(0180) 66 14 90

RIKKOERT.NL

SCHOONHOVEN • HAVEN 1–13
( 0 1 8 2 ) 3 8 2 6 5 1 

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

 

 
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 Middenbaan 93, 2991 CS Barendrecht, tel. 0180-453 111

!!! NIEUWE SHIRTS EN BLOUSES !!!

Administratie            Belastingen            Fiscale Adviezen
Administratiekantoor van Stein

Administratie - Belastingen
Fiscale Adviezen

Administratiekantoor

van Stein
Hét adres voor het 
Midden- en Kleinbedrijf

“Service zoals 
 service bedoeld is” 

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



Ken je dit nog? 

 283   

 285   Nr.

Nr.

K

Ken je dit nog? Het is een foto van een fi lmopname. Voor een fi lm over waarschijnlijk wel het meest 
ingrijpende moment uit de geschiedenis van Rotterdam. Heeft u de fi lm gezien? Wat vond u ervan? 
Heeft u zelf ervaringen aan het onderwerp van de fi lm? Wij zijn weer benieuwd. Stuur uw verhalen, 
anekdotes en herinneringen naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl is de foto groter en 
beter te bekijken.  

J. van Venrooij: “Het is Karin Kent in november 
1965 met het nummer ‘Dans je de hele nacht 
met mij’.”

Hans Haverhals: “Het antwoord op deze vraag, 
deed mij een duik nemen in oude fotoboeken. 
Samen met mijn broer Wim Haverhals en vriend 
Bram Lavino vormden wij het trio de HAVER-
LINO’S. Dit trio ontstond uit bewondering 
voor een ander trio nl: het HOTCHA TRIO 
onder leiding van Geert van Driesten; bekend 
van de the Gallopping. Broer Wim speelde de 
chromatische mondharmonica, ofwel de solo- 
partij; vriend Bram: de bas partij en Hans, ik als 

óudste, speelde “vineta” (akkoorden) partij. De 
Haverlino’s ( 16 en 2x 14 jaar oud ) speelden 
voor vriendjes en familie en maakte furore door 
een optreden op de tv voor een tienerprogramma 
Agenda- op 12 februari 1958. Dit was de link 
naar de Grote Teenager Show op 26 april 1960 
in de Rivierahal, waarin we optraden met o.a. the 
Blue Diamonds, Paul Gimbel, The Black Stars, 
The Rocking Diamonds, The Sky Rockers, Rene 
Ramaemakers. Wij speelden toppers, zoals de 
Postkoets… Ik kan mijn indruk van de prachtige 
hal gevuld met zo’n 1000 teenagers nog goed 
herinneren.”

Arthur van de Woestijne: “Ik ben dol op de mu-
ziek van de jaren vijftig en zestig die op eigen 
bodem werd gemaakt. Het was eigenlijk het 
begin van de Nederlandstalige pop. De foto in 
De Oud-Rotterdammer vergde enig speurwerk, 
maar ik kom tot de conclusie dat het gaat om 
een concert van zangeres Karin Kent. Dat was 
geen Rotterdamse. Ze kwam uit Amsterdam. 
Maar dat mocht kennelijk de pret niet drukken. 
Karin Kent was een artiestennaam. Ze heette 
eigenlijk Janneke Kanteman en werd ook wel 
Janna genoemd. Ze begon met zingen bij The 
Flying Tigers, maar halverwege de jaren zestig 
ging ze solo. Haar bekendste nummer is ‘’Dans 
je de hele dag met mij’. Dat zong zo op het toen 
heel beroemde Knokkefestival. Het is een verta-
ling van een nummer van Burt Bacharach. In 
die jaren had je al de Top 40 van piratenzender 
Veronica, die met een schip voor de kust voer. 
‘Dans je de hele nacht met mij’ werd daarin 
nummer 1. En dat was voor het eerst dat een Ne-
derlandstalig nummer op de eerste plaats kwam. 
Daarna had Karin Kent ook nog een hit met 
‘Jelle’ of ook wel ‘Jelle zal wel zien’ geheten. 
Dat was geschreven door cabaretier Wim Kan, 
die er minister van fi nanciën Jelle Zijlstra mee 
bedoelde. Het was een vertaling van het bekende 
nummer van the Beatles, ‘Yellow Submarine’. 
(Goh, nu lijk ik wel op die plaatjesdraaier Leo 
Blokhuis! Of op Vic van der Rijt!) En ik herin-
ner me nog een aardig nummer van Karin Kent, 
al is dat veel bekender van Johnny en Rijk, 

Johnny Kraaijkamp sr. en Rijk de Gooyer dus. 
Dat nummer was de ‘Bostella’ (”Ja, we dansen 
samen de Bostella, de dans van het jaar”). Als ik 
het goed heb is dat van 1967 of 1968. Het waren 
allemaal heerlijke nummers.
Karin Kent werkte ook samen met de Dutch 
Swing College Band, die nog steeds bestaat. 
Later is ze ook nog aan cabaret gaan doen eis is 
jazz en blues gaan zingen. Ze moet nu wel een 
jaar of 85 zijn, denk ik.” 

 Rivièrahal Blijdorp als uitgaanscentrum   
Er was een tijd dat de Rivièrahal in Diergaarde Blijdorp werd gebruikt 
voor allerlei concerten en bijeenkomsten. In de jaren zestig traden 
er de toen beroemde Nederlandse artiesten op. Zoals... Karin Kent. 

Daarover ging de ‘Ken je dit nog’-foto nummer 283. De zangeres scoorde destijds 
haar grote hit ‘Dans je de hele nacht met mij’, die iedereen kon meezingen. Veel 
herinneringen aan die avond en andere avonden kregen we niet binnen, maar de 
reacties die wel kwamen laten we u graag meelezen.
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 Karin Kent op het podium van de Rivièrahal in Diergaarde Blijdorp.   

 De Havelino’s   

 Uit je dak in Blijdorp!   

 Dansen in de Rivièrahal   
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

ZONDER ZORGEN VERHUIZEN
 Duidelijke offerte
 Gratis verhuisdozen
 Geheel verzekerd
 In- en uitpakservice
 Demontage/montage
 Klussenservice
 Verhuisliften verhuur
 Verhuizingen binnen 

de gehele EU


 

Senioren-verhuizingen
 
met  zorg en aandacht   

10% korting
 

 

Uw erfcoach en meer

U kent ons van pagina 7 uit deze krant

                Wij informeren u daar tweewekelijks over 

allerlei zaken die te maken hebben met geld en recht, 

waarbij het erfrecht het meest aan de orde komt.

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

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

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

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

erfbelasting
• advies omtrent de voorkoming van de eigen 

bijdrage zorg
• advies/voorbereiding levenstestament en 

testament

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

als adviseur van de erfgenamen of als 
boedelgevolmachtigde

• de aangifte erf- en inkomstenbelasting
verzorgen

• adviseren bij een afwikkeling waar een 
onterving speelt

• en nog meer...

Kernwoorden voor ons zijn: 

transparant, persoonlijk en betrouwbaar

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

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

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

zakelijke en financiële - aspecten rondom uw nalatenschap.

Waaronder Tv commode Sarasota

Maten zijn 87 x 40 x 18 cm. (bxdxh)

Bij vermelding van ‘Oud Rotterdam’ komen wij de kast bezorgen voor € 900,-

Mooie klassieke tv commode Sarasota in onze bekende kersenkleur is 130 cm. breed.
De kast heeft twee handige uittrekbladen aan beide kanten en een klep voor 
apparatuur in het midden.

Kijk even op 
www.starstijlmeubelen.nl 

Westvlietweg 99, 
2495 AD Den Haag

Tel: 070 398 9778

Van € 1475,- voor slechts €995,-

We hebben een aantal klassieke Tv commodes in de aanbiedingWe hebben een aantal klassieke Tv commodes in de aanbieding



Mijn ouders hebben in het 
verleden grote schenkingen 
gedaan aan twee van de 
drie kinderen. Zij waren in 
gemeenschap van goederen 
getrouwd. Onze moeder is 
inmiddels overleden en vader 
wil graag dat na zijn overlij-
den alle kinderen per saldo 
uiteindelijk zo veel mogelijk 
evenveel hebben ontvangen. 
Wat kan hij nog doen? Hij 
heeft op dit moment weinig 
contanten. Vrijwel zijn hele 
vermogen zit in zijn huis.

Ons eerste antwoord zou zijn, dat 
uw vader aan het kind dat minder 
geschonken heeft gekregen alsnog 
zo veel mogelijk kan proberen te 
schenken. Ik begrijp echter van u dat 
dat niet mogelijk is omdat vader niet 
over voldoende contanten beschikt. 
Gezien het vermogen dat in de waarde 
van zijn huis zit, zouden papieren 

schenkingen nog een mogelijkheid 
zijn. In dat geval schenkt uw vader 
aan het betreffende kind maar leent 
hij dit bedrag gelijk terug. Er gaat in 
dat geval wel vermogen over maar 
niet daadwerkelijk geld. Na het 
overlijden van vader kan deze schuld 
worden ingelost bijvoorbeeld met de 
opbrengst van de woning. Dergelijke 
schenkingen moeten gebeuren in een 
notariële akte en er moet jaarlijks 
daadwerkelijk 6% rente over dit 
schuldig gebleven bedrag aan het kind 
betaald worden. Als vader daarbij 
gebruik wil maken van de jaarlijkse 
schenkingsvrijstelling zal er echter 

veel jaren geschonken moeten worden 
om de kinderen gelijk te trekken. 
Dit betekent veel notariële aktes en 
vader moet een lang leven beschoren 
zijn. Als er – om dit te voorkomen – 
eenmaal een grotere schenking wordt 
gedaan dan het jaarlijks vrijgestelde 
bedrag van ouders aan kinderen, is 
echter schenkbelasting verschuldigd. 
Dit is vermoedelijk niet heel erg want 
anders zou over dit bedrag later erfbe-
lasting verschuldigd zijn. De jaarlijkse 
betaling van de verplichte 6% rente 
kan in de situatie van vader mogelijk 
ook problemen opleveren.
Wat nog resteert is de mogelijkheid 

om vader in zijn testament te laten op-
nemen dat de schenkingen tijdens le-
ven gedaan aan kinderen moeten wor-
den ingebracht in zijn nalatenschap. 
Aangezien uw ouders in gemeenschap 
van goederen waren getrouwd, zijn 
echter de schenkingen aan de twee 
‘goedbedeelde’ kinderen voor de 
helft ook door moeder gedaan. Deze 
inbrengverplichting kan dus alleen 
maar zien op de helft van het bedrag 
van de door moeder en vader tijdens 
leven gedane schenkingen. Aangezien 
moeder een dergelijke bepaling niet in 
haar testament heeft opgenomen, lukt 
het dus maar voor de helft van het 
totaal aan schenkingen om het derde 
kind meer gelijk te trekken. Om te 
zorgen dat alle kinderen toch evenveel 
geschonken hebben gekregen, zou uw 
vader een eenmalige grote papieren 
schenking moeten doen of een legaat 
ter grootte van 50% van de schenking 
opnemen in zijn testament én daarbij 
de schenkingen die aan de twee an-
dere kinderen zijn gedaan (voor 50%) 
in laten inbrengen in de nalatenschap 
door dit op te nemen in zijn testament. 
De papieren schenking moet met de 
jaarlijkse verplichte 6% rentebetaling 
natuurlijk wel mogelijk zijn.  

 Schenkingen rechttrekken 
met testament    
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Pas op met verdelen
Hebben erfgenamen benefi ciair 
aanvaard dan kunnen zij pas tot 
verdeling overgaan als de schulden 
zijn betaald. Dit betekent ook dat het 
verdelen van inboedelzaken niet eer-
der gedaan kan worden dan wanneer 
er zekerheid is over de grootte van de 
schulden en de bezittingen. Pas wan-
neer er een ruimschoots voldoende 
verklaring kan worden afgegeven 
door de vereffenaars (en/of execu-
teur-afwikkelingsbewindvoerder) van 
de nalatenschap kan tot verdelen wor-
den overgegaan. De waarde van de 
inboedelzaken wordt dan verrekend 
met de erfdelen van de personen deze 
zaken verkregen hebben.

Loon van de executeur
Is er in het testament een executeur 
benoemd, maar zegt het testament 
niets over zijn/haar beloning dan 
heeft de executeur volgens de wet 
recht op 1% van de waarde van het 
vermogen op de sterfdag van de over-
ledene. Zijn er meer executeurs dan 
hebben zij samen recht op die 1%. 
In het testament kan de erfl ater een 
andere beloning hebben vastgelegd, 
zoals: een bepaald bedrag, een ander 
percentage of (zoals bij testamen-

ten waarin een professional zoals 
bijvoorbeeld Akto tot executeur is 
benoemd) een voor de beroepsgroep 
gebruikelijk loon. Heeft u een groot 
vermogen en wil de beoogd execu-
teur volgens de wet beloond worden, 
pas dan op en spreek dan liever een 
vast bedrag af of lager percentage.

Pensioen geen nalatenschap
Krijgt de langstlevende van een 
(echt)paar na het overlijden van de 
eerste echtgenoot/partner een partner- 
of nabestaandenpensioen of -lijfrente, 
dan maakt de uitkering geen deel uit 
van de nalatenschap. Wel heeft de uit-
kering effect op de partnervrijstelling 
voor de erfbelasting. De waarde die 
het pensioen vertegenwoordigt, wordt 
in mindering gebracht op de vrijstel-
ling van partners (€723.526 in 2023). 
Krijgt een weduwe/weduwnaar van 
72 jaar jaarlijks een pensioen van 
bruto €10.000 dan wordt er €24.500 

in mindering gebracht op de vrijstel-
ling. Erft iemand anders dan de 
partner een pensioen dan wordt die 
waarde niet in mindering gebracht op 
de vrijstelling en niet anders belast.

Belast executeursloon
Krijgt de executeur een beloning 
voor zijn of haar werkz dan is dat 
loon in principe belast met inkom-
stenbelasting (inkomsten uit overige 
werkzaamheden) en moet worden 
opgegeven bij de aangifte inkomsten-
belasting. Dat vond men in Den Haag 
voor personen die niet beroepsmatig 
nalatenschappen afwikkelen niet 
terecht. Vandaar dat de staatssecre-
taris van fi nanciën heeft besloten dat 
als de executeur de werkzaamheden 
niet beroepshalve verricht, zij/hij het 
executeursloon niet hoeft op te geven 
voor de inkomstenbelasting. Dit is in 
elk geval zo als de executeur tevens 
erfgenaam of legataris is.  

Uit de praktijk 

We hoorden laatst een leuke uitdruk-
king: Waarom zou je je uitkleden voor-
dat je gaat slapen? Hier werd bedoeld: 
Waarom zou je je geld weggeven voor 
je komt te overlijden; je kunt je geld 
tenslotte ook nog zelf nodig hebben. 
Maar om binnen dezelfde beeldspraak 
te blijven: je kunt wel je winterjas uit-
trekken als het zomer is. Schenken met 
de warme hand met geld dat niet nodig 
is, zorgt ervoor dat u zelf de effecten 
van de schenking nog kunt zien. Het 
kan een blijk van waardering zijn of u 
kunt bijvoorbeeld een jongere generatie 
op weg helpen.
Zelf zijn wij voor planmatig schenken. 
Eerst bepalen hoeveel geld u zelf nog 
nodig denkt te hebben. Daarna bepalen 
hoeveel geld u eventueel beschikbaar 
heeft om te schenken en hoe het best 
geschonken kan worden; contant of op 
papier. Planmatig schenken is bij voor-
keur iets dat u, net als de voorbereiding 
van uw nalatenschap, zorgvuldig plant 
en regelmatig opnieuw bekijkt. Stijgen 
de kosten van levensonderhoud of 
energie of wint u de loterij dan kan het 
nodig zijn om uw plan te herzien. Óf 
je je moet uitkleden voor je gaat slapen 
en of je toch nog een jas aanhoudt in de 
zomer is voor iedereen anders. Voor ie-
dereen wel gelijk is dat u met schenken 
meestal op erfbelasting kunt besparen 
en dat de ontvanger u dankbaar is. Heeft 
u vragen over schenken of erven, maak 
een afspraak voor onze gratis en vrij-
blijvende erfcoach-spreekuren of op ons 
akantoor. Bel hiervoor: 010-3130823 of 
mail naar: info@akto.nu.  

?

Slim schoonmaken  Het blijkt 
dat we vaak te veel schoonmaak-
middelen gebruiken. Meer bete-
kent echter niet zonder meer dat 
het ook schoner wordt. Het lijkt 
zelfs een averechts effect te hebben 
op het schoon worden van de was. 
Gebruik dus niet teveel of doe het 
ouderwets goedkoop met alleen 
zeep en azijn.

Tijdschriften de deur uit
Ga zelf de deur uit en lees de 
tijdschriften in de bibliotheek. De 
bibliotheek is gratis toegankelijk 
en ook het lezen van de krant of 
tijdschriften kost niets. Bijkomend 
voordeel: het is er warm en u 
ontmoet nog eens iemand.

Klein maar fijn  Een kleine auto 
rijdt zuiniger en goedkoper in de 
verzekering en een kleiner huis is 
sneller verwarmd. Staat u voor de 
keuze overweg dan de voordelen 
van klein.

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

*Bezemschoon opleveren huur/
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

Neem vrijblijvend contact met ons op tel: 06 30 78 85 33 
e-mail: info@woningontruiming-rijnmond.nl, internet: www.woningontruiming-rijnmond.nl

KvK nummer 24448641

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.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

BOSKOOP ROTTERDAMWADDINXVEEN
GOUWEPLEIN 4 KONINGINNEWEG 4 HESSEPLAATS 5

DE GOUDEN
INRUILWEKEN
€30,- PER GRAM 
14K GOUD*

*ACTIEVOORWAARDEN VAN TOEPASSING

~ 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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Ook hier adverteren?

Bel

0180-820244

OUD-ROTTERDAMMERTJESDE OUD-ROTTERDAMMERTJES

HET AARD PAKHUIS 
Jacob Catsstraat 2, Rotterdam

OPEN 10.00 TOT 16.30
MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN  

    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244
€ 7,9510 kilo

Eigenheimers    

WANTED!

bandjeverstandje.nl

voorraad

>3.000
24 uursservice

tel. 06-53 438 087

Zolang het nog kan 
profiteer ervan!

    

Uw BOEKHOUDING en alle
belastingaagiftes.

Sinds 1978
Tel. 010 - 425 47 28

of kijk op www.adkas.nl



  De Oud-Rotterdammer -  De krant voor de 50-plusserDinsdag 21 maart 2023pagina 9

Na een lange fietstocht door onze 
dynamische stad – voor mij intussen 
een bijna heilig ritueel – koos ik voor 
een tussenstop een bankje uit aan de 
rand van het stadspark en koesterde 
mij in het bijna tropische zonlicht. 
Een ochtendblad met het sportnieuws 
van het afgelopen weekend lag nog 
dichtgevouwen op mijn schoot. Ik 
genoot intens van deze uitgestelde 
zomer, naast een fraai uitzicht op onze 
stadsslagader, De Nieuwe Maas. De 
grootste bedrijvigheid is intussen naar 
de kuststreek verplaatst, maar deze 
majestueuze rivier maakt op mij nog 
steeds een diepe indruk.

Uitgestoken hand
Een kleine donkere man, getooid met 
een uitbundige snor en een eigen-
gebreid mutsje, kwam aarzelend op 
mij af met in zijn uitgestoken hand 
een beduimeld stukje papier. Zijn 

wieg moet ongetwijfeld ergens tussen 
Ankara en Marrakesh hebben gestaan, 
was mijn eerste inschatting. Hij was 
op zoek naar een in beverig hand-
schrift geschreven adres in de stad: het 
hoofdbureau van politie.
“Do you speak English?” vroeg ik 
hoopvol. Het mutsje schudde heftig 
van niet. “Parlez vous Francais?”, was 
een tweede, iets meer vertwijfelde 
poging. De gebreide hoofdtooi bleef 
nee schudden. Opgelucht haalde ik 
adem; een “ja” had me toch enigszins 
in verlegenheid kunnen brengen.
Terwijl ik besloot tot een stukje 
pantomime van erbarmelijke kwaliteit, 
gade geslagen door een paar nieuws-
gierigen, naderden in de verte twee 
politiemannen te paard. De verlossers 
kwamen even stijf als statig aangestapt 
en hielden halt toen ik op hen afliep.
“Deze mijnheer zoekt het hoofdbu-
reau van politie. Misschien kunt u 

hem verder helpen. Hij spreekt geen 
Nederlands”.
De kleine man kwam dichterbij en 
had eerbiedig zijn mutsje afgedaan. Ik 
moet bekennen dat politiemannen te 
paard ook op mij een ondefinieerbare 
indruk maken. Plaats dezelfde agenten 
op een fiets en je vindt ze niet meer te-
rug in onze multiraciale samenleving.

Waterkanon
Terwijl een van de politiemannen 
het papiertje met het adres bestu-
deerde, besloot zijn paard onderwijl 
het afwateringsysteem in werking te 
stellen. Een soepel waterkanon werd 
uitgeschoven en begon een krach-
tige, helgele straal te produceren die 
een kletterend geluid veroorzaakte 
op het asfalt. Geïnspireerd door zijn 
collega besloot het tweede paard tot 
een harmonieuze bijdrage in dit edele 
duet en schiep een architectonisch 
verantwoorde, donkerbruin walmende 
terp op het wegdek.
De kleine donkere man bleef onder dit 
natuurgeweld onverstoorbaar en keek 
met vragende ogen naar de hoogge-
zeten politieman, terwijl de dierlijke 

irrigatiestroom onstuimig schuimend 
zijn weg zocht tussen de voeten van 
de allochtoon naar de goot langs de 
weg. De uitleg van de agent scheen 
begrepen te zijn, want de donkere man 
knikte vriendelijk, zette zijn mutsje 
weer op en probeerde met grote, 
voorzichtige stappen droog het trottoir 
te bereiken. De politiemannen op hun 
schaamteloze paarden vervolgden hun 
weg.
Zij waren al ruim honderd meter 
verwijderd, toen het overduidelijke 

en oernederlandse “VUILE VIEZE-
RIKEN!” klonk. De koolzwarte ogen 
van de kleine man flitsten vervaarlijk 
van onder zijn mutsje. De agenten 
reageerden niet, maar de twee paarden 
keken vrijwel gelijktijdig, zeer hoog-
hartig achterom.

Cees Bruijs
bruij868@planet.nl

Politie te paard
Het was op een van die zeldzaam fraaie nazomerse dagen waar-
mee wij dit najaar buitengewoon aangenaam werden verrast. 
Mogelijk was het een goedmakertje voor een allerbelabberdste 
zomer, ofschoon de weergoden zich natuurlijk niet laten ringelo-
ren.

Politie te paard op surveillance.

Ik was er op een terras in Les Men-
uires kijkend op de bergen van het 
grootste Franse skigebied. Aan tafel 
met Maarten Noppen, sportverslag-
gever en wielerkenner van het AD. En 
Rob Doolaard, zoon van de legendari-
sche trainer van Neptunus, Gijs Dool-
aard. Rob filmde toen voor wielerfoto-
graaf Cor Vos. Hij zocht en vond later 
zijn missie in de fotografie van dieren, 
is de huisfotograaf van Diergaarde 
Blijdorp en trekt met gezelschappen 
de wereld over om flora en fauna te 
fotograferen.

Maarten is altijd de wielersport trouw 

gebleven. Van de eerste klassiekers tot 
de 6-daagsen. Waarbij het sportpaleis 
Ahoy uiteraard een aparte plaats in-
neemt. Samenwerking met Ahoy’s Pe-
ter Bonthuis maar ook met de koning 
van de 6-daagsen: Peter Post. Maarten 
schreef diverse wielerboeken
Deze editie van De Tour werd gewon-
nen door Bernard Hinault met als 
tweede Joop Zoetemelk.

Akkefietje
De rustdag gezapig? Nee, dat zeker 
niet! Het werd een zeer bijzon-
dere dag. De tourorganisatie had een 
speciale bergrit met terreinwagens 

georganiseerd voor de liefhebbers. 
Geen wielrenners uiteraard, maar wel 
met de oud-Tourwinnaar, de Spanjaard 
Luis Ocana. Hij fietste niet meer en 
was begeleider van een ploeg. Luis 
was een risiconemer. Ook op de fiets 
had hij nogal eens een akkefietje. 
Maar ja, hij won wel een keer de Tour, 
de Ronde van Spanje en diverse klas-
siekers.

Over de kop
Deze Tour zat hij dus achter het stuur 
van een auto. En dat ging verkeerd. 
Halverwege de afdaling nam hij een 
kortere weg; hij duikelde van de weg 
af, ging meermalen over de kop en 

kwam in de ‘total loss’ jeep tot stil-
stand. Ocana moest uit het wrak wor-
den bevrijd, was behoorlijk gewond, 
maar dat was niet levensbedreigend. 
Hier herstelde hij toen van, maar deze 
grote winnaar bleek uiteindelijk toch 
een ‘loser’ toen hij in 1994 een einde 
aan zijn leven maakte.

Geen mobieltjes
Maarten, Rob en ik zagen dat gedoe 
op de berg vanaf ons terras maar 
wisten niet wat er was gebeurd. Mo-
bieltjes hadden we nog niet, niemand 
mocht de berg op – daar hadden we 
trouwens ook geen behoefte aan – 
en soms hoorden we dan dat er een 

behoorlijk ongeluk was gebeurd. 
Gewonden, ja en wie dan? Wij wisten 
het niet.

Deze 66e editie van de Ronde van 
Frankrijk ging van start op 27 juni 
1979 in Fleurance en eindigde op 22 
juli in Parijs. Er stonden 150 renners 
verdeeld over 15 ploegen aan de start. 
Aantal ritten: 24 Totale afstand: 3720 
km

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com

Een slechte daler, vooral met de Jeep
Op 14 juli 1979, de Franse feestdag Le Quatorze Juillet, kende 
de 66e Ronde van Frankrijk 1979, een rustdag. De stop vond 
plaats in Les Menuires, de plaats in de Alpen waar de Belg 
Lucien Van Impe de dagzege boekte. Een dagje rust, voor de 
‘volgers’ ook lekker.

Drie ‘Rotterdamse jongens’ op de rustdag in de Tour in Les Menuires: Maarten Noppen, Rob Doolaard en Nico Tempelman. De laatste wijst naar de 
berg waar het allemaal gebeurde.  

Luis Ocana moest uit het wrak van de Jeep worden bevrijd.
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Jazzmuziek van Dutch Swing College Band op SS Rotterdam
  De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan. Zondagmiddag 26 maart 
om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch 
Swing College Band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra 
en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze traditie 
voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. De 
vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

Historische buslijnen rijden anders
  Het Openbaar Vervoer Museum gaat 1 april weer open. Hun historische buslijnen rijden dit jaar anders. Nieuw is 
een halte bij metrostation Melanchthonweg, waarvandaan je met lijn 503 ieder uur naar de museumremise kunt 
reizen. Andere opstappunten van deze lijn zijn Zuidplein en Conradstraat (bij CS). Haltes Station Zuid en Noor-
dereiland zijn vervallen. Buslijn 501 rijdt ieder half uur vanaf Alexander, Capelsebrug en Kralingse Zoom naar het 
museum. Meer over het museum leest u elders op deze pagina’s.

Passie/Paasconcert in Alexanderkerk
  In de Alexanderkerk aan de Springerstraat in Rotterdam-Prins Alexander is dinsdag 4 april een prachtig Passie/
Paasconcert. Naast het Christelijk Mannenkoor “Prins Alexander” werken aan dit concert mee: Elise Mannah, zang. 
Elise is o.a. bekend van haar lied ‘Lopen op het water’ welke zij heeft gezongen bij de opnames Nederland Zingt. 
Ook heeft zij op dit moment haar eigen theaterproductie waarmee zij door het land trekt. Een veelzijdig zangeres. 
Evert van de Veen, orgel. Evert is naast concertorganist ook een veelgevraagd koorbegeleider en kerkorganist. 
Diana Abspoel, hobo. Diana is vaste hoboïst in het Dordts kamerorkest. Ze werkt ook regelmatig mee aan TV 
opnames bij de Evangelische Omroep. Arjan Breukhoven, dirigent. Arjan die als concertmusicus jaarlijks in vele 
landen van de wereld optreedt en al vele jaren op enthousiaste en inspirerende wijze het mannenkoor dirigeert, zal 
ook de vleugel bespelen als begeleider van de solisten.

Tranen met Tuiten zoekt mannen die het koor versterken
  Het koor Tranen met Tuiten kan nog enkele zangers gebruiken. Zingen is gezond en gezellig, dus kom eens langs 
of meld je aan. Dames kunnen zich ook aanmelden maar komen dan wel op een reservelijst te staan. Tranen met 
Tuiten is in 2004 opgericht en bestaat uit 70 leden die allen 50 jaar of ouder zijn, Zij repeteren onder leiding van 
dirigente Wijnie Smits op donderdagavond in het clubgebouw van speeltuin Zalmplaat. Hoekwant 30 in Hoogvliet. 
Mensen die meer willen weten, kunnen langskomen of een kijkje nemen op de website.: www.tranen-met-tuiten-
hoogvliet.nl

 Zondag 26 maart

Dutch Swing College Band aan boord SS Rotterdam
  Op zondag 26 maart speelt de Dutch Swing College Band weer aan boord van SS Rotterdam. In de 
Queens Lounge kunnen dan ook de voetjes weer van de vloer. Aanvang: 16.00 uur. info/verkoop: 
Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203

    Zaterdag 1 april

Openbaar Vervoer Museum gaat weer open op 1 april
  Op zaterdag 1 april is het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum aan de Kootsekade geopend van 
10.00 tot 16.00 uur. Kom kijken naar de metro’s, trams, bussen van vroeger en maak een gratis 
rit. Museumtramlijn 11 brengt je 1x per uur vanaf Rotterdam Centraal (halte F) naar het museum. 
De museumlijnen 11, 501 en 503 brengen je tot 16.00 uur ook weer terug naar de instaphaltes. 
Museumtoegang + tram-/busritten: € 7,50 (4-11 jaar: € 5,-). Rotterdampas: GRATIS. www.rovm.
nl/museum Zie ook elders op deze pagina’s.

    Zondag 2 april

Meezingen op Hoogvliets Snotterfestival van smartlappenkoor Tranen met 
Tuiten
  Het Hoogvliets Smartlappenkoor Tranen met Tuiten trakteert de bezoeker op alweer het 15e Snot-
terfestival. Dit geheel gratis toegankelijke feest vindt plaats op zondag 2 april vanaf 11.00 uur 
in Partycentrum De Heerlijkheid, Herikweg 5 in Hoogvliet. Bezoekers kunnen genieten van maar 
liefst vijf koren zoals Fruitig Gefl ip(T) uit Tiel, Koor Nieuw-Zuid uit Rotterdam, De Dordtse Lijsters 
uit Dordrecht, Trug in de Ted uit Beneden Leeuwen en natuurlijk Tranen met Tuiten uit Hoogvliet. 
Bezoekers die daar zin in hebben mogen natuurlijk uit volle borst meezingen.
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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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Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?Niet tevreden met uw multifocale bril?
Tilt u de bril op tijdens het lezen?
Kijken uw brillenglazen niet prettig?
Ervaart u hoofdpijn en vermoeide ogen?

En krijgt u te horen dat u er nog aan moet wennen?

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

Niet tevreden met uw multifocale bril?
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nnaallyy
ssee
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3311--0033--22002233

Dit zijn geen gewenningsklachten, maar klachten die wij
kunnen oplossen. Bel direct voor een afspraak met de
oogmeetkundige enmultifocaalspecialist.

Tel. 010 236 1939
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Concert Haags Barokgezelschap in Grote Kerk Overschie
  Het Haags Barokgezelschap (HBG) brengt op zondag 2 april de 
Matthäus-Passion ten gehore in de Grote Kerk Overschie. Het 
Haags Barokgezelschap (HBG) is een projectkoor en -orkest 
met de Nieuwe Badkapel in Scheveningen als thuisbasis. 
Artistiek leider en dirigent is Gilles Michels. Het HBG, dat in 
1985 door Jaap Hillen werd opgericht, bestaat uit enthousi-
aste en ervaren amateurmusici. HBG legt zich toe op werken 
voor koor en orkest uit de barok, in het bijzonder die van Jo-
hann Sebastian Bach. Zes keer per jaar werkt het gezelschap 
mee aan cantatediensten in de Nieuwe Badkapel.

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 verzame-
ling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt Heritage Auction Europe elke 
woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tus-
sen 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? Herkenbaar? U bent niet de enige met vragen over kunst, curiosa of andere verzamelobjecten. Vaak 
gekregen van familie, vrienden of zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat is het eigenlijk waard? 
Om die vraag te beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie 
deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur terecht bij de Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein. Gewoon geopend.   

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

    Zondag 2 april

Matthäus-Passion in Grote Kerk Overschie
  Op zondag 2 april voert het Haags Barokgezelschap o.l.v. Gilles Michels dit beroemde werk van 
Johann Sebastian Bach uit in de Grote Kerk van Overschie aan de Overschiese Dorpsstraat 95 in 
Rotterdam. Aanvang: 15.00 uur. Deuren open vanaf 14.30 uur. Niet alleen het koor en orkest van 
het HBG zullen meewerken, maar ook het Haags Matrozenkoor. Een kaartje kost € 22,50 inclusief 
een kopje koffi e, thee of frisdrank.

    Dinsdag 4 april

Passie/Paasconcert Christelijk Mannenkoor Prins Alexander
  Op dinsdagavond 4 april geeft het Christelijk Man-
nenkoor “Prins Alexander” onder leiding van Arjan 
Breukhoven samen met enkele solisten een passie/
paas concert in de Alexanderkerk, Springerstraat 
340 in Rotterdam-Prins Alexander, aanvang 20.00 
uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar á € 12,50 via postmas-
ter@cmk-prinsalexander.nl of op de avond van 
het concert aan de kerk. Voor informatie 010-
4212360. Zie ook elders op deze pagina’s.

    Elke woensdag

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

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u 
gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u 
de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.   
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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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Natuurlijk tevergeefs. Mijn ouders 
hebben het een tijdje tegen kunnen 
houden. De kapper kreeg de stiekeme 
opdracht van mijn vader om onverbid-
delijk de haartjes lekker kort te hou-
den. Ondanks mijn gesmeek aan de 
kapper op de Beijerlandselaan, die wij 
om de een of andere vage reden ‘ome 
Leen’, noemden, om mijn haar slechts 
minimaal met de schaar te beroeren. 
‘Ome Leen, niet te kort hoor’, smeekte 
ik, ‘ik wil het over mijn oren.’
Ja hoor Rien’, zei hij dan. Zou het dan 
nu gebeuren?, dacht ik hoopvol. Net 
als mijn vriendje Cor Snijders, die 
al lang haar had. Gevochten had hij 
ervoor. Maar hij had het voor elkaar.

Smerige verrader
Tijdens het knippen zag ik het al 
gebeuren. Die smerige verrader van 
een ome Leen knipte weer netjes mijn 
oren bloot, en tot mijn verdriet zag ik 
mijn haar een kwartier later weer in 
het hoekje geveegd worden. Met de 
spiegel mocht ik mijn achterhoofd be-
kijken, millimeter werk was het weer!
‘En?’ vroeg hij met een twinkeling in 
zijn ogen, ‘goed zo?’
‘Ja hoor ome Leen’, zei ik met een 
snik in mijn stem.
Ik moest echt bij mijn vader zijn om 
het voor elkaar te krijgen. Hij heeft het 
best een tijdje tegen weten te houden, 
maar op een gegeven moment moesten 
hij en zijn handlanger ome Leen, 
zich toch overgeven en liepen mijn 
broer en ik ook lekker met lang haar 
en spijkerbroek. Werden de platen 
van mijn vader van Trio Helenique 
en James Last door ons niet meer 
gedraaid, en was ook in huize Vonk 
de ‘herrie’ van de Stones, Beatles en 
the Doors te horen. Ik weet dat hij dat 
wat moeilijk vond. Het was ook zo’n 
andere richting die de jeugd in die tijd 
op ging. Tegelijk vond hij het prachtig 
en was hij trots, wanneer ik die teksten 
meezong. Eerst fonetisch, later na de 
teksten bestudeerd te hebben in de mu-
ziek express en de popfoto, echt in het 
engels. De muren van mijn ijskoude 
zolderkamertje op de Polderlaan, 
werden behangen met onze helden en 
heldinnen. Mariska Veres en Jerney 
Kaagman, hingen onder anderen 
boven mijn bed, naast bands als The 
Who, Deep Purple en Ten Years After. 
Maar dan heb ik het al over eind jaren 
60 begin jaren 70.

Schokkend
En eigenlijk wilde ik dit stukje schrij-

ven over het bloot wat langzaam de 
Nederlandse huiskamers in gesmok-
keld werd. Alles nog in zwart-wit 
en niet erg schokkend. Althans voor 
hedendaagse begrippen, hoewel er nu 
weer andere dingen spelen als het gaat 
over open en bloot zijn. Schokkend 
was het zeker in 1967, ook voor een 
bijna 9 jarige jongen die op het punt 
stond naar bed gestuurd te worden. Ik 
kon dat echter regelmatig, met wisse-
lend succes, rekken. Zo ook de avond 
van 9 oktober 1967 waarschijnlijk.
Wat er voor het jongerenprogramma 
‘Hoepla’ was uitgezonden weet ik niet 
meer. Een kinderserie waarschijnlijk. 
Vast iets onschuldigs als Rikki en 
Slingertje. Een irritant pratend aapje 
en een keurig sprekend mannetje, die 
nog stonden voor de nette humor voor 
het vermaak van de kindertjes. Of was 
het Pipo, die met Klukkluk, de Dikke 
Deur en Snuf en Snuitje spannende 
avonturen meemaakte. In ieder geval 
zou het die avond nog veel spannender 
worden.
In het voor mij nogal vage programma 
Hoepla, waarin de maatschappij-
kritische onderwerpen mijn pet nog 
ver te boven gingen, zat een dame de 
krant te lezen. Ze las een stuk voor uit 
‘Trouw’ van die dag. Het ging over 
de uitgelekte beelden van de opname, 
waarin haar blote optreden vermeld 
werd. Daar was wat trammelant over 
geweest en ze leest dat het programma 
zo geknipt zal worden dat er geen 
moeilijkheden van zullen komen. 
Vervolgens laat ze de krant zakken en 
kijkt ze in haar Eva’s kostuum langdu-
rig in de camera. Met houding en blik 
uitdagend uitdrukkend: ‘zo, en ik doe 
het lekker toch! Had je er wat van?
Maar dat laatste zie ik nu, 56 jaar later. 
Toen zag ik slechts twee blote borsten, 
die mij ondeugend aankeken. Nog 
geen idee wat ik met dat plaatje moest, 
kon of wilde, maar kon mijn ogen er 
niet van af houden. Ik heb ook geen 
idee wat er verder in onze huiskamer 
plaatsvond. Hoe mijn vader en moeder 
reageerden, en mijn broer, waarbij 
de pubertijd of al in huis was, of heel 
hard op de deur stond te bonzen. Waar 
mijn zusje was. Ik weet het allemaal 
niet. Ik weet alleen van die mooie 
dame, zo helemaal in haar zwart-witte 
blootje vlak voor mijn neus.

Kinderbedtijd
Op school, met mijn vriendjes, konden 
we alleen nog maar daarover praten. 
Natuurlijk heel stoer, want we waren 

tenslotte flink straat-wijs. 
Het had ons een blik op 
de toekomst geworpen. 
De belofte van mooie, 
spannende dingen die 
zouden gaan komen, 
waar we slechts de 
verhalen van de oudere 
jongens over kenden.
Ik verbaas me over het 
feit dat ik het program-
ma heb gezien, en ga op 
zoek. Hoe laat was die 
uitzending eigenlijk? 
Hoeveel was bekend 
over wat er te zien zou 
zijn? Wat was er op het 
andere net? We moesten 
het tenslotte met Neder-
land 1 en 2 doen op de 
televisie.
Ik zag ten eerste dat het programma 
werd uitgezonden tussen zeven en 
acht uur ’s avonds. Onze kinderbedtijd 
was zeven uur, half acht en acht uur. 
Ik was zoals gezegd acht jaar, bijna 
negen. Mijn zusje lag zeker op bed, 
zeven uur was haar tijd. Ik denk eigen-
lijk dat mijn tijd half acht was, en voor 
mijn broer acht uur. Het eerste deel 
viel dan binnen mijn legale tv-tijd, het 
tweede deel, tussen half acht en acht 
uur was mijn ‘rek-tijd’. Ik kreeg daar 
altijd wel wat voor elkaar, minimaal 
vijf minuten, maar als ik alles uit de 
kast haalde en mijn vader een goede 
bui had, wat eigenlijk bijna altijd zo 
was, dan kon het wel eens tien minu-
ten of een kwartier zijn. Of de blote 
openbaring in mijn reguliere tijd was 
of in blessuretijd weet ik niet.

Phil Bloom
Maar wat ook duidelijk was, is dat er 
nogal wat ophef was over het wel of 
niet bloot verschijnen van Phil Bloom. 
Ze was eerder te zien geweest in 
Hoepla, slechts gekleed in wat plastic 
bloemen. Het had al voor de nodige 
ophef gezorgd. De beide boven ge-
toonde krantenstukjes spreken elkaar 
tegen. In het Vrije Volk van die dag, 
de krant die door mijn vader en de rest 
van de Vonken gelezen werd, stond 
vermeld dat zij bloot zou verschijnen. 
Maar elders werd van het tegendeel 
gesproken. In het programma zou het 
bloot worden weggeknipt. Natuurlijk 
wist mijn vader dat er een kans was 
dat er iets ondeugend zou gebeuren 
die avond. Hij was die maandag, net 
voor half zes thuis gekomen van zijn 
werk bij de PTT op de Blaak. Als 

technisch tekenaar in een grote ruimte 
met slechts mannelijke collega’s was 
het die dag absoluut besproken. Ze 
zouden natuurlijk allemaal gaan kijken 
om het er eens fijn over te hebben de 
volgende dag, zoals ze ongetwijfeld 
het eerste optreden van de dame met 
hier en daar een bloem, uitgebreid 
besproken was.
Ik lees met verbazing een interview, 
wat Phil Bloom geeft in het AD, 50 
jaar na haar geruchtmakende optreden. 
Daarin wordt geschreven: ‘half Neder-
land zit die avond van 9 oktober 1967 
nietsvermoedend voor de televisie’.
Maar dat klopt zeker niet. Het gonsde 
door Nederland wat er die avond zou 
gaan gebeuren. Mijn vader wist dat 
er iets ging komen, wist mijn moeder 
het? Mijn moeder was geen preutse 
dame, maar wel opgegroeid in een 
zeer gelovig gezin. Ik heb haar ook in 
die periode nooit de krant zien lezen, 
zoals mijn rooie tantes dat wel deden. 
Ze was in alle opzichten meer terug-
houdend in het toestaan van de nieuwe 
tijd in ons gezin. Maar tegen mijn 
vader was ze niet opgewassen. Niet 
dat mijn vader nou zo’n boeman was, 
helemaal niet. Maar hij had de kracht 
en de persoonlijkheid waar niet veel 
mensen tegen op gewassen waren. 
Mijn moeder ook niet.

Naakte waarheid
Willens en wetens heeft hij zijn zoons 
getuigen laten zijn van de blote bor-
sten van Phil Bloom. Daar ben ik van 
overtuigd. Ik denk zonder medeweten 
van mijn moeder en onaangekondigd 
zou hij ons getuige laten zijn van de 
naakte waarheid. Later, inmiddels in 

de jaren 70 aangekomen moest ik veel 
meer mijn best doen. Soebatten, zeu-
ren, dreigen (waarmee dan?) smeken 
om naar de Barend Servet show te 
kijken. Voornamelijk om mee te kun-
nen praten op school, denk ik. Ik kreeg 
het voor elkaar. Maar inmiddels waren 
door Phil Bloom de deuren open ge-
broken voor een veel banaler gebruik 
van bloot op de tv. Het kon inmiddels 
niet gek genoeg. En of de uitzending 
eigenlijk te laat was voor me, of dat 
hij dit gegooi en gesmijt met bloot en 
heftige taal minder geschikt voor mij 
vond weet ik niet. Maar mijn broer 
mocht het zien, dus ik wilde per se 
ook. Ik kreeg het trouwens wel voor 
elkaar.

Bokswedstrijden
Het waren onuitgesproken de mannen 
dingen die wij deelden met onze va-
der. Hij haalde ons ook, zoals beloofd, 
uit bed, om de bokswedstrijden van 
Muhammad Ali tegen Joe Frasier te 
zien. Begin jaren 70 werden die mid-
den in de nacht live uitgezonden op 
de Nederlandse televisie. Geluid een 
beetje zacht om mijn moeder niet wak-
ker te maken. Drie mannen gekluisterd 
aan de buis.
Het bloot en de gevechten. Onver-
getelijke momenten als opgroeiende 
jongen, het maakte de man in mij 
langzaam wakker.

Rinus Vonk
rinus.krachtstroom@gmail.com

Mijn eerste bloot
Ik ben een kind van Rotterdam-Zuid. Geboren in 1958 maar van de vijftiger jaren ben ik 
mij natuurlijk niet bewust. De eerste beelden die bij me binnenkwamen en bleven han-
gen waren uit die hele bijzonder jaren 60. Zuid was een paradijs voor ons in die jaren. Er 
gebeurde zo veel in Nederland en in de wereld. Op het gebied van muziek, seks, relaties, 
kleding, onderwijs, politiek. Alles ging op de schop. De jeugd roerde zich, het moest al-
lemaal anders, provo’s, kabouters, hippies, de flowerpower. Ik keek mijn ogen uit. Mijn 
oudere neven en nichten lieten hun haar groeien, trokken bebloemde kleren aan, en 
gebruikten in iedere zin: ‘helemaal te gek’ en ‘wauw man.’ Mijn ooms en tantes, kinde-
ren van voor de oorlog probeerden met hand en tand de oude tijd vast te houden en hun 
kinderen te behoeden voor de afglijdende moraal.
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De tv-uitzending met Phil Bloom was voor Rinus Vonk het eerste bloot dat hij zag.
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Genesis 9. 

Noach overleefde een zondvloed, die 
als straf van God werd gezien. De 
boog was een symbool van de belofte 
van God aan de mensen om de aarde 
nooit meer met zo’n zondvloed te 
confronteren. De regenboog werd later 
het symbool van de LHBTI-beweging 
en staat voor de seksuele veelkleurig-
heid van de mensen. De boodschap 
van het symbool is: alleen met elkaar 
kunnen we samenleven en overleven. 
In coronatijd werd de regenboog in 
Europa ook als symbool gebruikt 
als teken van hoop en aansporing tot 
moed en optimisme. In die versie – de 
zogenaamde coronaregenboog – zijn 
de koude kleuren aan de bovenkant 
van de regenboog getekend.

De Rotterdamse Maria K. heeft een 
bijzondere ervaring met de regenboog. 
Ze ziet hem als teken van hogerhand. 
Ze vertelt het volgende verhaal: 
‘In maart 2017 zouden mijn twee 
dochters voor een aantal maanden naar 
Australië gaan voor hun studie Engels. 
Mijn vriend en ik besloten voor een 
paar weken mee te gaan. We maakten 
van de gelegenheid gebruik om een 

rondreis door Australië te maken. We 
vlogen met z’n vieren van Amster-
dam naar Sydney. Aan het eind van 
de eerste week van onze reis vlogen 
wij met mijn jongste dochter Patricia 
naar Cairns, een Australische stad in 
het noordoosten van Queensland. De 
stad telt ongeveer 130.000 inwoners. 
Mijn oudste dochter Kelly bleef voor 
haar studie achter in Sydney. Omdat 
wij graag een snorkeltour onder the 
Great Barrier Reef (gelegen voor de 
kust van Queensland) wilden maken, 
besloten wij op vrijdag een excursie 
te boeken. Het was een mooie dag en 
mijn vriend en dochter Patricia doken 
het water in. Ze waren een tijdje in 
het water. Ik bleef achter op de boot. 
Opeens ontstond er paniek op de boot. 
Wij zagen een man in duikerspak op 
zijn rug drijven; lijkwit; roerloos. Ik 
schrok, want was het mijn vriend? Dat 
bleek gelukkig al snel niet het geval. 
Ik keek naar de man en dacht meteen 
aan verdrinking. De paniek aan boord 
was enorm. Toch kwamen er verschil-
lende mensen in actie en de man werd 
aan boord gehesen. Inmiddels had 
iemand alarm geslagen en was een 
andere boot gearriveerd. De man in 
het duikpak werd direct met de andere 

boot weggevoerd. Op dat moment ge-
beurde er iets bijzonders. Er verscheen 
een regenboog, terwijl de zon scheen, 
maar het niet gelijktijdig regende. 
De regenboog was prachtig en alle 
kleuren waren scherp te zien. Ik moest 
denken aan mijn in 2006 overleden 
moeder. Waarom ik dat moest doen 
wist ik niet, maar ik voelde me intens 
met haar verbonden. Gelukkig hoorde 
ik snel dat de duiker het had overleefd. 
Mijn vriend en dochter waren weer 
veilig aan boord geklommen en hoor-
den het verhaal aandachtig aan.’

Stroming
Het verhaal van Maria gaat verder. Ze 
vertelt: ‘Ik vergat het voorval. Vier 
dagen later waren wij met zijn drieën 
terug in Sydney. Daar was de ontmoe-
ting met mijn oudste dochter Kelly. 
Zij is een levendige jonge vrouw en 
was voor haar doen opvallend stil. ‘s 
Avonds dineerden we met z’n vieren. 
Tijdens het diner barstte Kelly in 
huilen uit. Ik nam haar apart en vroeg 
wat er aan de hand was. Zij deelde een 
bijzondere ervaring: “Mama ik ben 
vorige week vrijdag bijna verdronken 
op Bondi Beach. Ik kon niet meer 
tegen de sterke stroming inzwemmen 

en voelde dat ik werd meegenomen. 
Ik dacht dat dat het einde was. Toen 
zag ik opeens een grote regenboog en 
zag het gezicht van oma erin. Ik werd 
er rustig van. En terwijl ik aan oma 
dacht, verscheen er een jongen van de 
lifeguard die mij met zijn surfplank 
meenam naar het strand. Ik was gered. 
Hij heeft mijn leven gered.”’
Voor Maria K. hadden de gebeur-
tenissen alles met elkaar te maken. 
De regenboog bleek een teken van 
hogerhand. De regenboog gaf aan 
dat er meer was tussen hemel en 
aarde. Maria: ‘Ik hoorde Kelly’s 
verhaal aan en realiseerde mij dat het 

diezelfde middag was gebeurd toen 
wij duizenden kilometers verderop 
de snorkeltour deden en ik de bijna 
verdronken man zag drijven. Ik tuurde 
naar de regenboog, terwijl ik op dat 
moment sterk aan mijn moeder dacht! 
Tot op de dag van vandaag kan ik dit 
niet verklaren. Het is te bizar voor 
woorden.’

Jan de Bas

Jan de Bas verzamelt wonderverhalen. 
U kunt verhalen mailen naar: Jan.
deBas1964@gmail.com of hem bel-
len:06-15279031.

De regenboog als teken van hogerhand
Een regenboog is een gekleurde boog aan de hemel die ontstaat als de (laagstaande) zon op een 
nevel van waterdruppeltjes schijnt. De regenboog wordt dus veroorzaakt door de breking en weer-
kaatsing van zonlicht. De regenboog wordt in het Bijbelverhaal over de gelovige Noach genoemd in 

Regenboog boven de zee.

De keurig geklede ober in zwart wit 
steelt de show! Een plaatsaanduiding 
is absoluut niet nodig. Iedere (oud-) 
Rotterdammer herkent het honderd 
jaar oude stadhuis, gebouwd in 
eclectische stijl. Het ‘place delict’? is 
het ruime terras van het zo vertrouwde 
café ‘t Fust aan het Stadhuisplein. De 
foto is haarscherp en voor mij prijs-
winnend. Het lijkt zo eenvoudig om 
dit naturelbeeld te creëren, maar dat is 
het niet. Dankzij het gebruik van een 
telelens is het ‘kiekje’ zo zuiver. Je 
ziet een direct, onaantastbaar moment 
dat op het netvlies blijft hangen. Het 
totaalbeeld is prima, dankzij die vage 
gestalten rondom hem heen. Fotograaf 
Helmuth Tjemmes (1943) opende 
en sloot de sluiter van zijn camera 
op het juiste moment. Daar loopt ie! 
Een zwoegende ober die tussen al die 
terrasgangers manoeuvreert richting 
counterbar. Op zijn dienblad lege 
flesjes en glazen. Hij kijkt met z’n 
serieuze blik ietwat verbeten. Mag ie? 
Al die klanten die dorst hebben, en 
maar blijven zeuren om een drankje. 
46 keer op en neer lopen, het is im-
mers prachtig weer. Ik geef het u te 

doen. En maar vriendelijk blijven, bij 
het opnemen van de bestellingen en 
bij het 8 minuten later weer placeren 
van de drankjes op de metalen tafel-
tjes. Tjemmes schoot in 1965 deze 

pleinscène. Dat vertelde hij mij on-
langs in zijn flat aan het Pompenburg. 
Helmuth: “Ik ben van 1943 en woonde 
in mijn jeugd op Zuid. Mijn vak is 
verwarmingstechnicus. Fotografie is 

m’n grote liefde. Ben al sinds mijn 
zestiende met tal van camera’s in de 
weer. Zwart-wit heeft mijn voorkeur, 
het beeld komt dan zuiverder over. 
Mijn collectie ‘Rotterdam’ omvat zo’n 

200.000 foto’s, vastgelegd in ruim 65 
jaar.” Deze foto staat in het fotoboek 
‘Mensen in Rotterdam’, in 2021 
uitgegeven door A. Donker. Met prima 
tekst van Dik Vuik. Een aanrader.

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

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

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

Ober
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JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

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

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

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

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

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

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

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

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

06 - 51 33 89 98  / www.dewoningontruimer.nl

Snel professioneel en goedkoop woning en bedrijfsontruiming 

Bezemschoon woning ontruimen volgens eisen woningcorporatie 

Spoedontruiming zorgkamer binnen 4 dagen leeg

Vervuilde woning ontruimen schoonmaken hoarderwoning 

Senioren altijd 20% korting gratis heldere offerte

Geen voorrijkosten 

Inboedelcompensatie 

Den haan Woningontruiming

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

 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

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

W

rrdd
er

eeeeeeeeeeeeerrr
ttttte

Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl

 
 
 

               RIJNMOND 

 

    
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam  

Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam  
Tel.: 010-2130986, Fax: 010-2131730, Email: rynmond@xs4all.nl 
                                    www.rynmond.com 

 
 

 
 
 

Inleveren hiervoor is mogelijk tot en met 20 april. Uw verzameling 
en of doubletten zijn bij ons in goede deskundige handen. Taxatie(s) 
op ons kantoor is gratis (na afspraak). 
 
Sinds december 2018 veilen we in Worldhotel Wings vlakbij de 
terminal van Rotterdam The Hague Airport. Een uitstekend nieuwe 
locatie die goed met de auto en openbaar vervoer bereikbaar is.

  

 
U kunt uw inzending door ons laten afhalen, opsturen of zelf 

      brengen. 
 

       DRINGEND GEZOCHT CHINA 
ALSMEDE ENGELSE GEBIEDEN EN  
         VOORMALIGE KOLONIËN. 

 
 

                

 Ook aankoop mogelijk of indien 
gewenst ter veiling met   

 
 

        

           POSTZEGEL- en MUNTENVEILING 

Onze volgende 88ste veiling wordt gehouden op 
2 en 3 juni 2023

Uw verzameling in deskundige en betrouwbare handen 

Onze firma veilt in Rotterdam sinds 1984. Op de 87ste veiling werden 
weer enorme prijzen gehaald. Vooral China, Nederland klassiek, 
diverse munten en Engelse koloniën brachten zeer goede prijzen op.

#samenvoordieren
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winkelpassage. Tapijtondernemer 
Dies Poppeliers, toen eigenaar van 
het pand, heeft het orgel gesloopt 
en het stond eigenlijk klaar in 
afwachting van de ROTEB. Journa-
list Rein Wolters van dagblad Het 
Vrije Volk (1945-1991) en later fu-
siekrant Rotterdams Dagblad, heeft 
een cruciale rol gespeeld en wist 
letterlijk het orgel voor de neus 
van de vuilnisdienst weg te kapen 
en met zijn actie het instrument te 
redden. Het werd opgeslagen in de 
voormalige RET-remise aan het 
Maastunnelplein. Na bemiddeling 
van de deelgemeente Charlois, 
met de toenmalige voorzitter Joop 
Franken in de frontlinie, is het door 
Rein voor 1 gulden overgedragen 
aan wijkgebouw de Larenkamp 
aan de Slinge in Zuidwijk. Teun 
Griffi oen, sinds de eerste dag dui-
zendpoot van het in 1973 geopende 
wijkgebouw, heeft in de jaren ‘80 
met een groep vrijwilligers, onder 
wie muziekdocent Jan Slingerland, 

het orgel gerestaureerd en bespeel-
baar gemaakt. Bij tijd en wijle werd 
het orgel bespeeld voor concerten 
en ter ondersteuning van de lessen 
van de muziekschool van Stichting 
Kunstzinnige Vorming Rotterdam 
(SKVR). De inmiddels overleden 
Slingerland speelde hier een be-
langrijke rol in. Het orgel is vanaf 
het midden van het jaar 2000 echter 
wat in de vergetelheid geraakt.’’

Facebook
Grootenhuijs “Na een tip van 
Griffi oen zette ons collectief een 
oproep op Facebook op de diverse 
Rotterdam-pagina’s en richtten we 
ons ook tot mogelijke geïnteres-
seerde partijen, bioscopen (KINO, 
Cinerama, Lantaren/Venster, 

Pathé), gebiedscommissie en de 
media. Wij kregen daardoor veel 
aandacht en op Facebook veel 
bijval in de hoop het orgel behou-
den bleef voor de stad Rotterdam. 
Ook Stichting Ons Rotterdam en 
echtpaar Tinus en Bep de Does 
hebben de toekomst van het orgel 
aangekaart bij het gemeentebestuur, 
echter zonder resultaat.’’
Hans Grootenhuijs, mijn collega 
die werkte als archivaris bij Het 
Vrije Volk en  Rotterdams Dagblad, 
duidde al eerder  de historische 
waarde van het orgel en typeert 
het als een bijzonder en uniek 
instrument voor Rotterdam, de stad 
die veel van haar bioscoopverleden 
verloor in de Tweede Wereldoor-
log. Het collectief richtte zich in 

2016 ook tot cultuurwethouder 
Pex Langenberg. “Het orgel is net 
als geschonken winkelinterieurs, 
kantoorinventarissen en dergelijke 
een stuk erfgoed van de stad.’’ 
Grootenhuijs waarschuwde: “Als 
het instrument wordt afgevoerd en 
gedemonteerd, dan is uniek stukje 
bioscoopgeschiedenis passé. Laten 
we zuinig zijn op wat we hebben.’’
Zelfs Hennie van der Most van de 
toekomstige Speelstad Rotter-
dam is voor hulp benaderd, maar 
gaf (nog) geen respons. Naast 
Pathé reageerde KINO, maar deze 
fi lmorganisatie had geen fi nanciële 
middelen om het orgel te kunnen 
plaatsen. Verder bleven ook ideeën 
vanuit de gebiedscommissie Char-
lois zonder resultaat. Uteindelijk 
viel het doek voor het orgel op 16 
december 2016 met de sluiting van 
wijkgebouw de Larenkamp. Het or-
gel is daarna door de Nederlandse 
Orgel Federatie gedemonteerd en 
afgevoerd naar Dordrecht met een 
voor Rotterdam onbekende bestem-
ming. Boze stemmen beweren dat 
de restanten van het orgel liggen 
te verinteresten en dat delen zijn 
gebruikt om andere instrumenten 
op te lappen. Binnenkort meer 
meningen en reacties.

Brienenoordbrug
De offi ciële naam is Van Brienen-
oordbrug, maar het voorvoegsel 
‘Van’ wordt nogal eens ingeslikt. 
Op 1 februari was het 58 jaar 
geleden dat de eerste Van Brienen-
oordbrug door koningin Juliana en 
de Rotterdamse burgemeester Van 
Walsum voor het verkeer werd ge-
opend. Al snel bleek de capaciteit 
onvoldoende en kwam een tweede 
deel in 1990 in bedrijf. Een heel 
belangrijk man bij de bouw was de 
helaas overleden echtgenoot van 
Janny Bernard-Boogaard uit Krim-
pen aan den IJssel. Hij controleerde 
tussen 1960 en 1965 als technisch 
hoofdambtenaar van Rijkswater-
staat de betonconstructies, waar de 
brug op rustte. Bernard bewaarde 
in zijn archief leuke foto’s van de 
diverse bouwfases. Zijn vrouw 
stelde via De Oud-Rotterdammer 
scans daarvan beschikbaar voor 
liefhebbers. Belangstellenden 
hebben ze al gemaild gekregen. 
(Reacties: reinwol@outlook.com)

Nogal wat instanties en mensen hebben zich, of doen dat nog steeds, beziggehouden met 
het lot van het monumentale Standart-orgel van het voormalige filmtheater Colosseum aan 
de Beijerlandselaan op de zuidelijke Maasoever van Rotterdam. In de Oud-Rotterdammer 
werden herinneringen opgeschud na aandacht in deze rubriek van afgelopen 27 december. 
Graag geef ik een bloemlezing van wat er in de afgelopen jaren door orgelkenners en -lief-
hebbers is ondernomen om het pijpeninstrument te behouden voor het nageslacht.

Hans Grootenhuijs (hansgrooten-
huijs@gmail.com), een van de zes 
pijlers van het Historisch Collectief 
Charlois, vroeg bij diverse kandi-
daten om hulp voor behoud van het 
orgel. Grootenhuijs roept in herinne-
ring: “Bioscoop Colosseum werd in 
1977 deels gesloopt en achter de be-
houden voorgevel verbouwd tot een 

 1) Een stukje brug in aanbouw 
met op de achtergrond de water-

toren aan het IJsselmondse Hoofd. 
Foto verzameling Janny Bernard-

Boogaard   

 Raadsels 
rond orgel 

 3) De heipalen waarop de brug steunt zijn bijna niet te tellen. Foto verzameling Janny Bernard-Boogaard   

 De Van Brienenoordbrug met rechts het gelijknamige eiland en de toegang tot het bouw-
dok voor metrotunnelsegmenten. Foto Rein Wolters   

In de brand, uit de 
brand
In de lente kregen, en krijgen nog 
steeds, veel mensen de voor-
jaarskriebels, wat uitmondt in het 
schoonmaken of opknappen van 
het huis. Zo ook op 17 juni 1947 
in huize van Houte op nummer 
26. Nadat alles lekker schoon 
gemaakt was moesten de veelal 
houten meubelen in de boenwas 
gewreven worden. 

In die na-oorlogse periode was boenwas nog 
niet zo’n makkelijk te verkrijgen artikel. 
Daarom ging mijn opa van Houte, als een 
tovenaar, zelf was maken. Daartoe had 
hij in de keuken op het gasstel een grote 
pot gezet, waarin hij allerlei, waarna later 
zou blijken, erg brandbare ingrediënten bij 
elkaar gegooid had om was te maken. Op 
enig ogenblik vloog de voordeur open en 
met het open raam in de keuken leverde 
dat een windvlaag op die de vlam in de pan 
veroorzaakte. Een steekvlam was het gevolg 
en opa werd door de vlam in zijn gezicht 
geraakt waardoor hij moest maken dat hij 
wegkwam. Binnen een mum van tijd stond 
de hele keuken in de fi k en ook de woonka-
mer moest eraan geloven.

Emmers water
Een van de eersten die het huis binnen-
kwam, voordat de brandweer arriveerde, 
was Jan Hijgeman die probeerde te redden 
wat er te redden viel terwijl de achterburen 
van de Feijenoorddijk vanuit de tuin met 
emmers water probeerden te blussen. Maar 
het mocht allemaal niet baten, de keuken 
en kamer hadden grote brandschade en de 
voorkamer had rook- en waterschade. In de 
oorlog was verzekeren niet mogelijk en opa 
en oma hadden er nog niet aan gedacht om 
een brandverzekering af te sluiten, met als 
gevolg dat ze alles kwijt waren. Het gezin, 
opa, oma en hun 3 kinderen werd echter 
niet in de kou gezet, Magda (mijn moeder) 
mocht tijdelijk bij de familie Seekles(bij de 
ouders van mijn vader Aart) komen wonen 
(ze hadden toen net een beetje verkering, 
dus dat was wel een vorm van in de brand 
uit de brand) en de rest van het gezin 
konden bij opoe van As in een achterkamer 
komen wonen.

Naastenliefde
Alle huizen waren in die tijd in particulier 
bezit en opknappen door een aannemer werd 
te duur gevonden. Daarom ging de zoon van 
de huisbaas, Cor Hoets, zelf aan de slag en 
knapte het hele huis zelf op, met een prima 
resultaat. De bewoners van de Zinkerweg, 
Feijenoorddijk en Nijverheidstraat hebben 
vervolgens een inzameling gehouden, waar-
bij opa en oma meubels etc. kregen maar 
ook een schaal met geld, want ondanks dat 
de meeste mensen uit de buurt ook niet veel 
te verteren hadden werd er toch een mooi 
bedrag opgehaald, waardoor opa en oma 
de eerste behoeften weer konden aanschaf-
fen. Over saamhorigheid en naastenliefde 
gesproken!  

Ben Seekles
tel. 06-11375784
toscane1@ziggo.nl  



Wat is het geval? De naam Feijenoord van de 
stadionclub, dus met de ‘ij’, werd in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw vervangen door een 
‘y’. Tot dan dus een ‘ij’. Het veranderen van de 
letter was het gevolg van de internationale pres-
taties van het elftal. De media en nog wat fikse 
commerciële zijstraten hadden problemen met de 
‘ij’. Die komt alleen in ons alfabet voor. Om te 
komen tot een eenduidige spelling werd besloten 
de ‘ij’ te vervangen door de ‘y’. Maar wie denkt 
dat het voor iedereen klip en klaar is, vergist zich 
deerlijk. De club dus met een ‘y’ en als het over 
de Kuip gaat, dan is het weer Stadion Feijenoord, 
evenals de wijk.
In zijn boek ‘Onderweg naar Feyenoord, Volks-
club op Zuid’ doet journalist Adri Vermaat een 
en ander uit de doeken in heldere en begrijpelijke 
taal. Hij liet in april 2021 via De Oud-Rotterdam-
mer weten te werken aan het boek dat nu uitkomt. 
Het ooit straatjochie is in de volksbuurt Afri-
kaanderwijk (Putselaan) geboren en in Hillesluis 
(Donkerslootstraat) getogen en sinds zijn eerste 
echte stappen aanhanger van Feyenoord. Zijn 
rechtgeaarde suppottersbijbel is een romantische 
speurtocht naar de identiteit van de grootste en 

markantste volksclub van Nederland: Feyenoord 
op Zuid.
De auteur verhaalt over supporters, die immer 
en door dik en dun, trouw en liefde aan hun club 
belijden. En over alle dingen die Feyenoord meer 
maken dan een gewone voetbalclub. Vermaat 
beschrijft de even ontroerende als minder 
bekende, invloedrijke betekenis die Feyenoord 
en het imposante stadion in vroeger jaren voor 
jongens en mannen in Hillesluis hadden. En ook 
hoe een veranderende bevolkingssamenstelling in 
de wijk zorgde voor een nieuwe cultuur. Allemaal 
onverbloemd beschreven en veelal geput uit eigen 
herinnering en beleving.
Adri Vermaat (1953) werkte 38 jaar bij dagblad 
Trouw, onder meer als chef van de nieuwsdienst 
en drie jaar als Ombudsman. Zijn paperback 
omvat 272 pagina’s met tientallen illustraties, 
verschijnt eind maart en kost 22,99 euro.

Rein Wolters
reinwol@outlook.com

Wij hebben het dan over de periode 1885 tot 
1895, toen de wielersport nog in z’n kinderschoe-
nen stond. Pim Kinderlen (1868-1931) groeide 
op in een keurig milieu in Delfshaven. Zijn 
vader Emil was well to do. Hij dreef zijn eigen 
stoombranderij en distilleerderij en was tevens lid 
van de Delfshavense gemeenteraad. Pim zat op de 
HBS aan de Kortenaerstraat en was o.. bevriend 
met de beroemde kunstschilder Kees van Dongen. 
Fietsen was zijn grote hobby, en op zijn zeven-
tiende won hij al talloze wedstrijden in Europa.

Flying Dutchman
Met name in Engeland maakte hij furore en wordt 
daar de flying Dutchman genoemd. Pim krijgt 
nationale bekendheid wanneer hij 21 november 
1885 – hij is dan pas 17 jaar – het record ‘lange 
afstand fietsen’ breekt. Hij fietst in één ruk (met 
een oponthoud van bijna 6 uur) van Rotterdam 
via de Veluwe naar Leeuwarden. Hij vertrekt ‘s 
avonds om 9 uur en komt de volgende avond om 
half 7 aan in de Friese hoofdstad. Total rijtijd 
was zestien uur en drie kwartier. Een menigte 

juicht hem toe. Hoe ik aan deze kennis kom? 
Door aandachtig het puike boek ‘Snel, sneller, 
onze kampioen!’ te lezen, een zeer uitgebreide 
biografie over de zo sportieve fietscoureur. Auteur 
van het lijvig boekwerk is Wim Zonneveld, die 
honderd en één feiten neerschrijft aangaande de 
vroegste geschiedenis van de wielersport. De 
auteur bewandelt tal van zijwegen, en dat maakt 
het boek juist zo interessant. Om terug te komen 
op Kinderlen. Hem gaat het in zijn latere leven 
op zakelijk gebied ook zeer goed af. Hij runt een 
Technisch Bureau (Pim studeerde in Delft!) en 
levert o.a. gasinstallaties. Verder exploiteert hij 
eind 19e eeuw het Oranje Hotel in Hilversum. 
Uiteraard wordt in het boek ook uitgebreid inge-
gaan op het voorspoedige privéleven van deze 
legendarische fietskampioen. Het boek is fraai 
geïllustreerd en telt 302 bladzijden.

Joris Boddaert

Smullen van 
‘Onderweg naar Feyenoord’

Pim Kinderlen: fietskampioen!

Feijenoord of Feyenoord? Welke naam hoort bij wie? 
Eigenlijk beide, maar er is toch een verschil! Feijen-
oord, met een ‘ij’, is de naam van de gelijknamige Rot-
terdamse wijk. Feyenoord met een ‘y’ hoort onlosma-
kelijk bij de voetbalclub van rood-en-wit. Te pas en te 
onpas worden beide schrijfwijzen onjuist gebruikt op 
het label van de club of de wijk.

De mens is zo intelligent, daarom heb ik nooit 
begrepen waarom onze moderne fiets pas da-
teert van 1891. Dus een rijwiel met gelijke wie-
len, waaromheen luchtbanden. Decennia daar-
voor reed men op vreemdsoortige vehikels, 
met ongelijke wielen en ook zelfs met drie 
wielen. Enfin, het zei zo. Haast niemand weet 
dat in Delfshaven rond 1880 een jongeman 
opgroeide onder de nam Pim Kinderlen, die 
zowel op de ouderwetse als moderne fiets 
de snelse cyclist van gans Europa werd. 
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Ongeveer hetzelfde principe is 
verweven in de architectuur van de 
Markthal. Na de opening van dit fraaie 
koopcentrum op 1 oktober 2014 was 
er direct een enorme toeloop van 
belangstellenden. Vanzelf gunt vrijwel 
iedereen de Markthal een lang leven, 
wat niet het geval was met de Passage. 
Duitse bommen vernielden de trots 
van Rotterdam op 14 mei 1940.
Auteur Cornelis Johannes Herman 
Romer (92) is een geboren en getogen 
Rotterdammer. Als kind van nog 
geen tien jaar heeft hij het alle-
maal meegemaakt. Na 61 jaar werd 
het ‘anker van schoonheid’, zoals 
Romer het beschrijft, met de grond 
gelijk gemaakt. Met zijn altijd nog 
krachtige en emotionele stem vertelde 
de lichamelijk wat broos geworden 
veelschrijver er met de hulp van zoon 
René over. Natuurlijk ook samen met 
zijn alom aanwezige Cock, sinds 73 
jaar zijn vrouw.
Dat was te zien en te beluisteren 

tijdens de presentatie van zijn 96 pa-
gina’s tellende boekje ‘Passage Rotter-
dam 1879-1940’. Met een duidelijke 
nostalgische link naar het vooroor-
logse was de bijeenkomst georgani-
seerd in de daktuinzaal van hotel NH 
Atlanta op de hoek van Coolsingel en 
Aert van Nesstraat. Bijzonder, niet 
alleen vanwege de plek – veel van de 
80 bezoekers waren er nog nimmer 
geweest – maar ook omdat het pand 
gespaard is gebleven van verwoes-
tende bommen. Net als het stadhuis, 
het PTT-gebouw (flink beschadigd) 
en het pand van de Hollandsche Bank 
Unie (HBU), dat de status heeft van 
een verklaard rijksmonument.

Sceptisch
Herman Cornelis Johannes Romer 
deed – secuur als hij altijd is – nogal 
wat onderzoek en ander voorwerk 
voordat zijn 53ste boek kon worden 
opgetuigd. Zo kwam hij aan de weet 
dat de gemiddelde Rotterdammer niet 

veel op had met stedelijke schoonheid 
en ze sceptisch gestemd waren toen de 
plannen van architect Jan Christiaan 
van Wijk op straat kwamen. “Voor 
een wereldstad was het een mooi plan, 
maar voor een stad als die van hen 
werd het als een te grootse onderne-
ming beschouwd,’’ formuleert Romer.
Tot overmaat van ramp kwam er in die 
jaren het luchtspoor bij midden door 
de stad, dat veel uitzicht ontnam op 
bebouwing en de Nieuwe Maas. Ruim 
honderd jaar raasden 250 treinen per 
etmaal door de bewoonde wereld, ook 
tussen de huizen van de Rosestraat en 
Oranjeboomstraat op Zuid. Kortom, 
het pessimisme vierde hoogtij, maar 
na bezichtiging van de nieuwbouw 
waren de bewoners van de stad ronduit 
opgetogen, meldt Romer.
“De Passage was honderd meter lang, 
was aan de beide toegangen zes meter 
breed, maar in het tussenliggende 
deel acht meter. Daardoor kreeg het 
publiek, vanaf welke toegang ook, 

de indruk dat er een ovale straat voor 
hen lag. ‘Stroomsgewijs drong het 
hunkerende volk naar binnen’ schreef 
scribent Erasmianus. Wie daarna niet 
tevreden naar buiten kwam, die noem 
ik een ‘mokker’.’’

Borsten
De ingang van de Passage aan de 
Korte Hoogstraat toonde aan beide 
kanten een danseres aan een pilaar. 
Elk hield vanaf een bepaalde hoogte 
een gaskandelaar, voorzien van glazen 
bollen, boven haar hoofd. Later zijn 
die bollen weggehaald. De borsten 
van het tweetal werden door de 

hoogte, waarop ze waren bevestigd, 
geregeld verontreinigd door stof en 
ander vuil. In hun ontgroeningstijd 
kregen studenten soms de opdracht de 
danseressen hiervan te ontdoen. Zo 
kent ‘Rotterdam Passage 1879-140’ 
nog tal van leuke feiten en anekdotes. 
Ook beeldend kunstenaar Cor Kraat 
en woord- en liedjeskunstenaar Arie 
van der Krogt konden er thuis van 
genieten, na hun bezoek aan Herman 
Romer.

Rein Wolters
reinwol@outlook.com

Passage herleeft in boek van Herman Romer
Rotterdam heeft anno 2023 als attractieve speerpunten de Diergaarde Blijdorp, Euromast, Spido, 
Beurstraverse (Koopgoot) en sinds een paar jaar ook de Markthal. Maar 144 jaar geleden opende op 
15 oktober tussen de Korte Hoogstraat en de toenmalige Coolvest ook een fraai en beroemd gewor-
den kooppaleis de deuren: de Passage. Het was een gedeeltelijk glazen paleis met 30 winkels op 
de begane grond, er boven ondernemerswoningen en kantoren en daarboven nog twee lagen van 
elk dertig huurwoningen. Als hoogste etage nog een zolderverdieping.

Herman Romer (rechts) bij de presentatie van zijn boek.
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Grammofoonplaten gezocht
Wij zoeken grammofoonplaten en 
single grammofoonplaatjes welke wij 
draaien voor onze senioren. Elke soort 
muziek is welkom. Gaarne even een 
telefoontje naar 06-17262010, dan 
komen wij ze graag bij U ophalen.

Wil Verschuren

Gezocht: 60-plussers voor 
‘Over het water’
Ben je 60-plus, woon je in Capelle aan 
den IJssel en lijkt het je leuk om op 
het podium te staan? Grijp dan nu je 
kans en meld je aan voor de voorstel-
ling ‘Over het water’. De Theater-
werkplaats voor Ouwe Rotten maakt 
theatervoorstellingen met 60-plus-
sers. De kennismakingsbijeenkomst 
voor ‘Over het water’  is op dinsdag 
28 maart om 10.30 uur in het Isala 
Theater, Stadsplein 5, Capelle aan den 
IJssel. De repetities zijn op dinsdagen 
van 10.30 tot 13.00 uur in dat theater. 
De voorstelling is waarschijnlijk in 
november 2023. Aanmelden: tel. 06 
-53923760 (Willy) of info@theater-
werkplaatsouwerotten.nl Voor meer 
informatie: kijk op https://theater-
werkplaatsouwerotten.nl

Boekenbeurs
Stichting Ons Rotterdam houdt op 
zaterdag 1 april van 10.00 tot 13.00 
uur weer een boekenbeurs. Iedere 1e 
zaterdag van de maand bieden wij 
tweedehands Rotterdam boeken en 
prentbriefkaarten aan voor een klein 
prijsje. In 2022 hebben wij al veel ver-
zamelaars geholpen aan boeken waar 

ze al langer naar op zoek waren. Komt 
u ook? U bent van harte welkom bij 
St. Ons Rotterdam, Kerkwervesingel 
53, Rotterdam-Pendrecht. Voor infor-
matie e-mail: boeken@onsrotterdam.
nl en/of tel: 010-4804513, maandag 
t/m vrijdag van 13.00-16.00 uur. Kijk 
ook eens op onze website: www.
onsrotterdam.nl en op onze facebook 
pagina.

Kranslegging Loods 24
Wij nodigen u uit voor het bijwonen 
van de jaarlijkse kranslegging door de 
leerlingen van de groepen 8 van Obs 
De Pijler bij het monument Loods 24 

aan de Stieltjesstraat in Rotterdam. De 
herdenking vindt plaats op dinsdag 
11 april. Wij vertrekken om 13.00 
uur vanaf de school. Het programma 
bij het monument begint om 13.15 
uur. De leerlingen zullen bij ons 
adoptiemonument hun zelfgemaakte 
gedichten voorlezen waarna we 1 
minuut stilte houden om de slachtof-
fers te herdenken. Hierna worden er 
bloemen neergelegd. Wij hopen dat u 
erbij aanwezig kan zijn.

Selma Bierman
OBS De Pijler

Foto gezocht van de water-
stoker
Voor een historische onderzoek zoek 
ik een foto van Johannes Baptista 
Bals, waterstoker van beroep geboren 
te Wouw, op 31 augustus 1904 
gehuwd met Adriana Cornelia Stuijts, 
geboren te Woensdrecht, op 15 juni 
1906. Kinderen uit dit huwelijk: 
Catharina Wilhelmina Bals geboren 
te Rotterdam, op 4 april 1936, haar 
zusje Jacoba Francisca Bals geboren 
te Rotterdam, op 22 december 1939, 
en broertje Wilhelmus Antonius Maria 
Bals geboren te Rotterdam, op 8 juni 
1943. Het gezin woonde eerst in de 

Zwartepaardenstraat 65b. Daarna 
verhuisd naar de Treubstraat 5b in de 
wijk Bergpolder.

Dik Happé
dikhappee@gmail.com

Hoek van Holland
Enkele maanden geleden is in de Oud 
Rotterdammer geschreven over dag-
tripjes naar Hoek van Holland voor 
kinderen. In de jaren 1950. Als heel 
jong meisje ben ik daar ook geweest. 
Wat ik mij daarvan herinner is dat 
wij bij de Heineken Brouwerij op de 
Crooswijksesingel moesten verzame-
len. En dat wij in de duinen van Hoek 
van Holland een gebouw mochten 
gebruiken. Mijn vraag is: weet iemand 
hoe wij vanaf het verzamelpunt naar 
één treinstation en welk treinstation 
gingen? Door wie werden deze zo-
meractiviteiten geregeld? Daar ben ik 
heel nieuwsgierig naar. Wie kan mij er 
meer informatie over geven?

Anneke Boer-Trommelen
anneke-john-boer@hotmail.com

Postzegels
Wie kan mij helpen aan postzegels? Ik 
spaar ze van heel de wereld. Nu ben ik 
ook bezig met de Europostzegels van 
Nederland. Het mogen ook kerstze-
gels zijn. Portokosten voor opsturen 
worden vergoed.

L. Slump
Aalscholver 26, 8103 DD Raalte
tel. 0572-358084  

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.

Wie was de miljoenste?
Precies een jaar geleden, op zondag 6 
maart 2022, blijkt Miniworld Rotterdam 
de miljoenste bezoeker ontvangen te heb-
ben. Stilletjes. Zonder gejuich, bloemen 
en pers. Onbewust. Directeur Marc van 
Buren kwam erachter tijdens het maken 
van een presentatie in januari dit jaar. Hij 
zette alle bezoekersaantallen op een rij en 
terugrekenend kwam hij uit op die datum. 
Wat nu? Maar laten gaan? Of een sym-
bolische miljoenste bezoeker bedenken? 
Nee. dat voelde niet goed en dus gaan 
we op zoek naar die miljoenste bezoeker. 
Daarom doet Miniworld een oproep aan 
iedereen die op 6 maart 2022 Miniworld 
Rotterdam heeft bezocht. Zoekt u mee? 
Mail naar info@miniworldrotterdam.com 

Val je Fit
Een belangrijk onderdeel 
van valpreventie is een fi t en 
vitaal lichaam. In het Val je 
Fit programma wordt veel 
aandacht geschonken aan be-
weegvormen voor het gehele 
lichaam. De kern van elke les 
is vallen en opstaan. Bewust 
vallen op een dikke zachte 
mat en o.a. balansoefeningen 
om vertrouwen te krijgen met 
je eigen lichaam. De Val je 
Fit lessen worden gegeven 
in de sportzaal van Sv WCR 
aan de Omloopseweg in 
Rhoon. Meer informatie 
https://www.sportbalans.
nl/val-jefi t.html Of via Aad 
Wijntjes tel. 06-46226208. 

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Paas 
Cruise

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

9 april

of maak een

Volwassen € 15,75
Kinderen € 9,25

Rotterdam
Haven

rondvaart
75 minuten

BOEK
NU!

www.spido.nl
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Bioscoop en wasmachine
Ik wil even reageren op het ingezon-
den stukje over de bioscoop en de 
wasmachine in een vorig nummer van 
DOR. Het was voor mij heel bekend. 
Wij woonden aan de Maashaven en 
mijn moeder ging haast wekelijks 
met haar vriendin op de fi ets naar de 
Harmonie. Als de was hing. Ik heb 
zelf in de Metro bioscoop gewerkt in 
1962/1964. En toen was de maandag-
middag ook altijd goed bezet. Er was 
er een directeur die heette ook Kees 
van t Hoft en een Theo van t Hoft Met 
een ouvreuse die Wil Bakker heette. 
En een echtpaar; de man stond bij de 
kaartverkoop, zijn vrouw in de gar-
derobe. De namen weet ik niet meer. 
Het waren leuke tijden. De eerste 
Bond-fi lm. Toen was het heel druk. En 
de Chinese nachtfi lms niet te vergeten. 
Altijd heel spannen. Dan was er ook 
politie binnen, waarvoor precies weet 
ik niet. En wij als ouvreuse werden 
dan uitgenodigd om op Katendrecht te 
komen eten. Dat waren leuke tijden. 
Ik hoop dat er nog mensen zijn die dit 
herkennen.

Gerda Bolte
gerdabolte@gmail.com

Met de tram mee
Dat ik als klein ventje een reiziger 
in spe was blijkt wel uit de volgende 
anekdote; In de Oranjeboomstraat 
reden in die tijd (we hebben het hier 
over eind 1954) verschillende trams, 
lijn 2, 3 en 9 met een halte ter hoogte 
van de Damstraat. Op 1 december 
1954 ging ik aan de wandel want ik 
wilde ik naar mijn oma van Houte, en 
belandde in de Damstraat bij de tram-
halte. Toen de tram eraan kwam (het 
was lijn 9) ben ik erin gestapt op weg 
naar mijn oma, dacht ik. Verschillende 
vrouwen in de tram vroegen zich af 
bij wie ik hoorde omdat ik alleen in de 
tram was en spraken er schande van 
dat een moeder haar kind kon verge-
ten. Heel toevallig zat er een bekende 
van de familie in de tram die wist wie 
ik was, dus zij naar de conducteur 
om te vertellen dat er een klein kind 
zonder ouders in de tram zat, maar dat 
zij wel wist waar het kind woonde. Op 
weg naar de stad kwam de tram langs 
het politiebureau op de Nassaukade, 
waar ik werd afgegeven. De aardige 
politiemensen vonden het wel een 
heel apart verhaal en na even in het 
bureau gespeeld te hebben vroeg een 
agent aan mij waar ik woonde, ”bij 
oma Houte op de Zinkerweg” zei 
ik, waarna een van de agenten, de 
welbekende wijkagent Jan Taale, mij 
op zijn arm nam en naar de Zinkerweg 
fi etste, waar ondertussen de hele fa-
milie in rep en roer was omdat kleine 
Benny zoek was en met al dat water 
in de buurt (stinkhaventje enz.) was 
dat geen prettig idee. Groot was de 
opluchting dan ook toen mijn oma en 
mijn moeder mij triomfantelijk op de 
arm van agent Taale zagen zitten.         

Ben Seekles
tel. 06-11375784
toscane1@ziggo.nl

Sportdorp en een oude vriend
Het artikel in De Oud-Rotterdammer 
van dinsdag 7 maart 2023 “Bijzondere 
expositie over IJsselmonde” bracht 
mij weer terug naar februari 1953. Ik 
was toen net twaalf jaar geworden en 
woonde in het Sportdorp, dat tegen 
IJsselmonde aan ligt. De aandacht 
van vele mensen in de buurt ging uit 
naar de mensen, die slachtoffer van 
het water waren geworden. Ik hoorde 
dat er mannen werden geroepen om 
zakken met zand te vullen voor de 
ondergelopen gebieden. Dus riep ik 
mijn vriendje Rinus Barendregt om 
mee te gaan en ook zakken met zand 
te gaan vullen. Bovenaan de Burge-
meester Slijpelaan zagen we voor de 
Bovenstraat een grote groep mannen, 
die zakken aan het vullen waren. 
Maar op onze vraag voor een schep 
werden we vierkant uitgelachen. “Nee, 
jongens, ga maar lekker spelen”, was 
het antwoord. Wat ik toen wel zag, 
was dat van de rijksweg die daar liep 
en Dordrecht met Rotterdam verbindt, 
de rechterzijde onder water stond, 
maar dat het water niet verder kwam 
dan de berm tussen de rechterbaan 
en de linkerbaan. Als het water een 
paar centimeter hoger was gekomen, 
zou het hele Sportdorp onder water 
zijn gelopen. En dan zou het water 
zeker tot aan de dakgoot hebben 
gestaan. Maar misschien herinner ik 
het mij niet goed, want ik kan mij niet 
herinneren dat er in het Sportdorp een 
alarmfase heerste.
Nu ik het over mijn vriend Rinus Ba-
rendregt heb, wil ik nog het volgende 
kwijt. Wij waren vrienden vanaf onze 
kleutertijd. We zijn elkaar uit het oog 
verloren omdat ik naar zee ging en 

omdat ik na mijn zeemansloopbaan 
in Zeeland terecht kwam, zag ik hem 
niet meer terug. Maar met het stijgen 
der jaren kwam steeds sterker de wens 
boven drijven om Rinus terug te zien. 
Hoe ik ook zocht, ik vond hem niet. 
Tot mijn oudste zus tegen mij zei: 
“Waarom plaats je geen oproep in De 
Oud Rotterdammer?”. Dus deed ik 
dat. Op een dinsdagochtend gleed De 
Oud Rotterdammer door de brieven-
bus en omdat ik benieuwd was of 
mijn oproep er in stond, wilde ik hem 
gelijk open slaan. Maar zover kwam ik 
niet omdat de telefoon ging. Jazeker, 
Rinus. Hij woont nog steeds in Rot-
terdam. We hebben elkaar inmiddels 
een paar keer gezien. Ik ben bij hem 
in Rotterdam geweest en hij bij mij in 
Middelburg. Het is fantastisch om een 
oude vriend terug te vinden.

Henk Conijn,
Middelburg.
hmconijn@outlook.com

Piet van den Kerkhoff
Het artikel van Koos Zijlstra in de 
Oud Rotterdammer van 7 maart 2023 
over de organist en dirigent ” Piet van 
den Kerkhoff heb ik met interesse 
gelezen en riep bij mij jeugdherin-
neringen op. Het moet omstreeks 1964 
– in de Passietijd – geweest zijn dat 
mijn zusje en ik met mijn moeder mee 
mochten naar de uitvoering van de 
Johannes Passion in de Koninginne-
kerk. Na het bombardement van 1940 
had Rotterdam geen concertzaal meer; 
de akoestiek in de Koninginnekerk 
alsmede de beschikbare ruimte werden 
geschikt bevonden voor het geven van 
concerten. De tramrit aan het begin 
van de avond naar de Boezemsingel 
was al een belevenis op zich. Wat kon 
je je als jeugdige toch verheugen op 
speciale gebeurtenissen...
Deze uitvoering was onze eerste 

kennismaking met dit prachtige mu-
ziekwerk. Onder de bezielende leiding 
van Piet van den Kerkhoff en met 
medewerking van de Chr. Oratorium 
Vereniging “Halleluja”, de solisten 
en het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest werd het een indrukwekkende 
ervaring voor ons als scholieren. Na-
dien zouden er nog vele Passions en 
Oratoria volgen waar wij heengingen: 
later in “De Doelen”, de Laurenskerk 
en nog veel later in de Lambertuskerk 
in Kralingen. Ook buiten Rotterdam, 
en zelfs in het buitenland, bezochten 
wij concerten van o.a. J.S. Bach, maar 
die eerste kennismaking met dit reli-
gieuze meesterwerk in de monumen-
tale Koninginnekerk o.l.v. Piet van 
den Kerkhoff staat in mijn geheugen 
gegrift en zal ik nooit vergeten!

Als ik de groene bovenkant van de 
Koninginnetoren zie roept dat altijd 
weer het beeld op van het al lang 
gesloopte kerkgebouw in Croos-
wijk, zo’n vertrouwd beeld uit mijn 
jeugd…. De twee torens met de 
koperen daken waren echt een oriën-
tatiepunt, een baken in de stad. Goed 
dat de Koninginnetoren nog enigszins 
herinnert aan het monumentale kerk-
gebouw van weleer.

D. P. Snijder
dpsnijder@hetnet.nl

Stukje smalspoor
Hierbij een reactie op een oproepje 
in DOR van 7 maart over een stukje 
smalspoor. Mij staat bij dat op het 
DWL terrein Honingerdijk ooit een 
omvangrijk smalspoornet aanwezig 
was. Dus nam ik snel contact op met 
industriespoordeskundige Kolkman, 
die bevestigde dat zo’n net er inder-
daad geweest is. Het diende om met 
behulp van kipwagens het bezinksel 
uit de bassins te scheppen en af te 
voeren. De bassins werden daartoe 
eerst leeggepompt. De spoorwijdte 
van het net bedroeg 60 cm. Door 
andere methoden van waterzuive-
ring legde de DWL het systeem in 
1977 stil, maar kennelijk is er, zoals 
op de foto zichtbaar, nog een klein 
restantje aanwezig. Tot 1940 was 
er een vuurloze stoomlok aanwe-
zig, daarna alleen nog motorlokjes. 
Daarvan zijn er vier gegaan naar de 
stoomtrein Katwijk-Leiden, die ze liet 
omsporen naar de daar als standaard 
geldende 70 cm. In het Rotterdamse 
Gemeentearchief schijnt nog vrij veel 
materiaal over het DWL aanwezig 
te zijn.

Herman van ‘t Hoogerhuijs
hoog6418@kpnmail.nl  
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Barend Fox 25 jaar 
Wie bestaat er 25 jaar, hoor ik nu sommige mensen denken. Wel wij dus, Shantykoor Barend Fox van de Rotterdamse 
brandweer. Er waren toen een aantal brandweerlieden die vaak roeiden en ook aan wedstrijden deelnamen, daarbij werd 
er gezongen en ook erna bij een kopje koffi e of iets sterkers ging dat zingen gewoon door. Zo is het koor ontstaan. Na 
de eerste optredens groeide ook het enthousiasme en langzamerhand werd het koor steeds bekender. Nu zijn er zo’n 
20 tot 25 optredens per jaar in de regio maar ook ver daarbuiten en op diverse plaatsen. Meestal op festivals maar ook 
op de markt of in een kerk (zie foto). Samen met Shantykoor Rotterdam organiseren wij al 21 jaar een Shantyfestival 
tijdens de Wereldhavendagen waar zo’n 30 koren uit Nederland maar ook uit buitenland naar toe komen. Door festivals 
uit buitenland worden we ook vaak uitgenodigd en wij proberen daar een keer per twee jaar gehoor aan te geven. We 
zijn bij voorbeeld in diverse steden in Duitsland geweest zoals, Bremen en Rostock maar ook in Praag en ook dit jaar 
zijn we nog bezig met een festival 
in Vegesack, Duitsland.
Dit jaar bestaan wij dus 25 jaar en 
willen we proberen een aantal leu-
ke en mooie dingen te organiseren 
bijvoorbeeld een aantal optredens 
met andere soorten koren zoals 
pop of gospel. In de loop der jaren 
hebben wij ook een vijftal cd’s 
gemaakt en een daarvan bestaat uit 
louter Rotterdamse liedjes die over 
de haven gaan maar natuurlijk ook 
over Katendrecht. Door de jaren 
heen is ons repertoire ook aange-
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. vogelverschrikker; 7. kampeerwagen; 12. droog (kaal); 13. slotdeel van een muziekstuk; 14. loofboom; 15. muzieknoot; 
17. bepaalde roklengte; 19. overschot; 21. lengtemaat (afk.); 22. zeewier; 24. homoseksuele vrouw; 27. reuzenslang; 28. 
spoorstaaf; 30. familielid; 31. gymnastiektoestel; 32. roofvogel; 33. mannetjesschaap; 35. deel van schip; 37. dansfeest; 
38. manier van kleding reinigen; 41. keukengerei; 42. bergketen in zuidoost Europa; 44. hoofd van een moskee; 46. soft-
balterm; 47. plaats in Duitsland; 48. fornuis; 49. azijn; 50. deelbaar door twee; 52. gaard; 54. jonge klare; 56. kooppoging; 
58. avondfeest; 61. mager; 62. metaalsoort; 64. ontkenning; 65. eikenhout van schors ontdoen; 67. de schepper; 68. bin-
nenvaartuig; 70. treksluiting; 72. knaagdier; 73. land van geboorte; 76. int. autokenteken Suriname; 77. naschrift (afk.); 
78. ongetemd; 79. zachte metaalsoort; 81. frater (afk.); 82. (pas)vorm; 83. oprijlaan naar garage; 84. onnozel persoon; 
86. telwoord; 87. nalatenschap.

Verticaal
  1. arbeidsloon; 2. reverendus dominus (afk.); 3. familielid; 4. jeugdig; 5. meetkundig voorwerp; 6. weerinstituut (afk.); 7. 
hoekschop; 8. wijnsoort; 9. zangstem; 10. maanstand (afk.); 11. imiteren (vervalsen); 16. op de manier van; 18. nieuw (in 
samenstelling); 20. bouwland; 21. in de grond levend zoogdier; 23. Italiaanse wielerronde; 25. geldinstelling; 26. roemen; 
27. zwaar stuk hout; 29. met een laagje folie bedekken; 32. africhter van roofvogels; 34. Fries voor moeder; 36. scheld-
naam voor Hollander; 37. kerkelijke straf; 39. stad in Japan; 40. deel van hand; 42. Zeeuwse lekkernij; 43. vriend (Lat.); 
45. kerel; 46. lidwoord; 51. huid; 53. elektrisch geladen materieel deeltje; 54. verzamelplek voor gier; 55. oevergewas; 56. 
boodschapper; 57. handelsovereenkomst; 59. trip (tocht); 60. partij in een rechtszaak; 62. komisch (snaaks); 63. plaats 
in Overijssel; 66. betaalplaats; 67. bitter vocht; 69. keel,- neus- en oorheelkunde (afk.); 71. The Music Factory (afk.); 73. 
stof voor hoeden; 74. vreemde; 75. hardhorend; 78. schudkorf; 80. rivier in Engeland; 82. muzieknoot; 85. de onbekende 
(Lat. afk.).   

De oplossing van de puzzel in de vorige krant was een zinsnede uit een liedje van Louis Davids en luidde:

Buiten waar de vogeltjes fluiten

En wederom kregen we vele goede inzendingen binnen. Uit al die goede inzendingen lootten we drie prijswinnaars 
die iet een waardebon van 30 euro krijgen toegezonden voor het restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord, 
te besteden bij de huur van een bowlingbaan of fl uisterboot. De prijswinnaars zijn: M. Alders-Everding, Chris 
Bovenberg en M. Westhoff. 

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer vijf prijzen klaarliggen. 
Het zijn exemplaren van het boek ‘Het grootste van het grootste’ 
over het leven en werk van Abraham Tuschinski. 

Wil u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw oplos-
sing van de puzzel voor donderdag 6 april 2023 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  
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Horizontaal  1. vogelverschrikker; 7. kampeerwagen; 12. droog (kaal); 13. slotdeel van een muziek-
stuk; 14. loofboom; 15. muzieknoot; 17. bepaalde roklengte; 19. overschot; 21. lengtemaat (afk.); 22.
zeewier; 24. homoseksuele vrouw; 27. reuzenslang; 28. spoorstaaf; 30. familielid; 31. gymnastiektoe-
stel; 32. roofvogel; 33. mannetjesschaap; 35. deel van schip; 37. dansfeest; 38. manier van kleding
reinigen; 41. keukengerei; 42. bergketen in zuid-oost Europa; 44. hoofd van een moskee; 46. softbal-
term; 47. plaats in Duitsland; 48. fornuis; 49. azijn; 50. deelbaar door twee; 52. gaard; 54. jonge klare;
56. kooppoging; 58. avondfeest; 61. mager; 62. metaalsoort; 64. ontkenning; 65. eikenhout van
schors ontdoen; 67. de schepper; 68. binnenvaartuig; 70. treksluiting; 72. knaagdier; 73. land van
geboorte; 76. int. autokenteken Suriname; 77. naschrift (afk.); 78. ongetemd; 79. zachte metaalsoort;
81. frater (afk.); 82. (pas)vorm; 83. oprijlaan naar garage; 84. onnozel persoon; 86. telwoord; 87. nala-
tenschap.

Verticaal  1. arbeidsloon; 2. reverendus dominus (afk.); 3. familielid; 4. jeugdig; 5. meetkundig voor-
werp; 6. weerinstituut (afk.); 7. hoekschop; 8. wijnsoort; 9. zangstem; 10. maanstand (afk.); 11. imite-
ren (vervalsen); 16. op de manier van; 18. nieuw (in samenst.); 20. bouwland; 21. in de grond levend
zoogdier; 23. Italiaanse wielerronde; 25. geldinstelling; 26. roemen; 27. zwaar stuk hout; 29. met een
laagje folie bedekken; 32. africhter van roofvogels; 34. Fries voor moeder; 36. scheldnaam voor Hol-
lander; 37. kerkelijke straf; 39. stad in Japan; 40. deel van hand; 42. Zeeuwse lekkernij; 43. vriend
(Lat.); 45. kerel; 46. lidwoord; 51. huid; 53. elektrisch geladen materieel deeltje; 54. verzamelplek voor
gier; 55. oevergewas; 56. boodschapper; 57. handelsovereenkomst; 59. trip (tocht); 60. partij in een
rechtszaak; 62. komisch (snaaks); 63. plaats in Overijssel; 66. betaalplaats; 67. bitter vocht; 69. keel,-
neus- en oorheelkunde (afk.); 71. The Music Factory (afk.); 73. stof voor hoeden; 74. vreemde; 75.
hardhorend; 78. schudkorf; 80. rivier in Engeland; 82. muzieknoot; 85. de onbekende (Lat. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Foto’s persfotograaf Cock Tholens 
online beschikbaar
Sinds een week zijn de eerste 1000 foto’s van 
de persfotograaf Cock Tholens te zien op de 
website van Stadsarchief Rotterdam en op de 
Lijnbaan is een vitrine met zijn werk ingericht. 
Tholens werkte in dienst van de Havenloods en 
Het Rotterdamsch Parool (een zelfstandige editie 
van Het Parool in de jaren 1945-1971). Daarnaast 
fotografeerde Tholens ook in opdracht, voor 
onder andere Diergaarde Blijdorp, en maakt hij 
veel vrij werk. In de collectie zitten veel beelden 
van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. 
Naar verwachting is de gehele collectie van Cock 
Tholens, in totaal 10.000 foto’s, in december 
online beschikbaar.
In de wereld van de Rotterdamse persfotografi e 
was Tholens een opvallende verschijning; met 
zijn hoed, sigaar en Volkswagenbusje was hij 
op vele plekken in de stad en regio te vinden. 
Fotografi e was voor hem meer dan alleen een 
beroep; het zat in zijn bloed. Altijd droeg hij een 
camera bij zich. Het opgebouwde oeuvre bevat 
uiteenlopende thema’s en vele iconische beelden 
van Rotterdam.
Waarschijnlijk zijn meest bekende foto is een 

actiebeeld van de arrestatie van de zware misda-
diger Hans Gruijters, alias de Zwarte Ruiter. Op 
de foto van 17 mei 1957 is te zien dat Gruijters 
door de Rijkspolitie wordt weggevoerd uit het 
Rotterdamse hoofdbureau van Politie. Een maand 
eerder was hij ontsnapt uit de strafgevangenis in 
Scheveningen, waar hij een straf uitzat voor een 
gewapende overval in 1954 op een postkantoor in 
Ravestein, waarbij hij de directeur doodde.
Het uitgebreide foto-archief van Cock Tholens is 
opgenomen in de beeldcollectie van Stadsarchief 
Rotterdam.De collectie van Cock Tholens kun je 
bekijken op de website: https://stadsarchief.rot-
terdam.nl Zoek naar Collectie Cock Tholens

Singletjes
Ik verzamel singletjes uit mijn jeugd. Misschien 
heeft u er nog een paar liggen waar u niets mee 
doet. Als het popmuziek uit de jaren 60 is kom ik 
ze graag bij u ophalen.

H.Janssen
Hoogvliet
tel. 06-42763307
hansj452@gmail.com  

Reünie Katendrecht
Minstens 53 kinderen van het oude Katendrecht hebben zich aangemeld voor een reünie op zaterdag 
29 april in trefcentrum/verhalenhuis Belvédère aan de Rechthuislaan 1 op Katendrecht. Niet alleen 
ex-bewoners van het schiereiland, maar ook bewoners van het nieuwe Katendrecht zijn vanaf 12.00 
uur welkom. De laatste groep kan op leuke wijze kennismaken met het verleden van hun woongebied. 
Uiteraard zullen herinneringen opgehaald worden van het patronaat, de Sint Paulusschool en de zo-
merkampen. Naar oude foto’s of andere stoffelijke herinneringen wordt uitgekeken. Foto’s kunnen ter 
plekke worden gescand, dus direct mee terug naar de oude schoenendoos. De organisatie is in handen 
van de broers Ben en Gottfried Gelaudemans en Willem van Meer. Meer informatie www.katendrech-
ters.nl Aanmelden kan via whvanmeer@chello.nl of 06-49215698. 

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
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Horizontaal  1. vogelverschrikker; 7. kampeerwagen; 12. droog (kaal); 13. slotdeel van een muziek-
stuk; 14. loofboom; 15. muzieknoot; 17. bepaalde roklengte; 19. overschot; 21. lengtemaat (afk.); 22.
zeewier; 24. homoseksuele vrouw; 27. reuzenslang; 28. spoorstaaf; 30. familielid; 31. gymnastiektoe-
stel; 32. roofvogel; 33. mannetjesschaap; 35. deel van schip; 37. dansfeest; 38. manier van kleding
reinigen; 41. keukengerei; 42. bergketen in zuid-oost Europa; 44. hoofd van een moskee; 46. softbal-
term; 47. plaats in Duitsland; 48. fornuis; 49. azijn; 50. deelbaar door twee; 52. gaard; 54. jonge klare;
56. kooppoging; 58. avondfeest; 61. mager; 62. metaalsoort; 64. ontkenning; 65. eikenhout van
schors ontdoen; 67. de schepper; 68. binnenvaartuig; 70. treksluiting; 72. knaagdier; 73. land van
geboorte; 76. int. autokenteken Suriname; 77. naschrift (afk.); 78. ongetemd; 79. zachte metaalsoort;
81. frater (afk.); 82. (pas)vorm; 83. oprijlaan naar garage; 84. onnozel persoon; 86. telwoord; 87. nala-
tenschap.

Verticaal  1. arbeidsloon; 2. reverendus dominus (afk.); 3. familielid; 4. jeugdig; 5. meetkundig voor-
werp; 6. weerinstituut (afk.); 7. hoekschop; 8. wijnsoort; 9. zangstem; 10. maanstand (afk.); 11. imite-
ren (vervalsen); 16. op de manier van; 18. nieuw (in samenst.); 20. bouwland; 21. in de grond levend
zoogdier; 23. Italiaanse wielerronde; 25. geldinstelling; 26. roemen; 27. zwaar stuk hout; 29. met een
laagje folie bedekken; 32. africhter van roofvogels; 34. Fries voor moeder; 36. scheldnaam voor Hol-
lander; 37. kerkelijke straf; 39. stad in Japan; 40. deel van hand; 42. Zeeuwse lekkernij; 43. vriend
(Lat.); 45. kerel; 46. lidwoord; 51. huid; 53. elektrisch geladen materieel deeltje; 54. verzamelplek voor
gier; 55. oevergewas; 56. boodschapper; 57. handelsovereenkomst; 59. trip (tocht); 60. partij in een
rechtszaak; 62. komisch (snaaks); 63. plaats in Overijssel; 66. betaalplaats; 67. bitter vocht; 69. keel,-
neus- en oorheelkunde (afk.); 71. The Music Factory (afk.); 73. stof voor hoeden; 74. vreemde; 75.
hardhorend; 78. schudkorf; 80. rivier in Engeland; 82. muzieknoot; 85. de onbekende (Lat. afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Dagtocht Tweede 
Maasvlakte

Wereldreis door wereldhaven
Reis met Spido naar het uiterste puntje 
van het uitgestrekte Rotterdamse 
havengebied. Maasvlakte 2 is 
de jongste uitbreiding van de 
wereldhaven. Waar vroeger zee 
was, laden en lossen nu enorme 
havenkranen containers in en uit de 
grootste schepen. Kom alles te weten 
over de innovatie en de toekomst 
van de haven. Tijdens de heen- en 
terugreis vertelt onze kapitein alles 
over deze bijzondere route en bij 
aankomst op de Tweede Maasvlakte 
stapt een gids van FutureLand aan 
boord om u alles te vertellen over 
het nieuwe gebied. Op het ruime 
buitendek is het prima te vertoeven en 
heb je een ruim uitzicht.

Zien, beleven en genieten 
Onderweg is er veel te zien, te beleven 
en te genieten. Op de heenreis varen 
wij via het Hartelkanaal naar de 
Maasvlakte en op de terugreis over 
de Nieuwe Waterweg weer terug naar 
Rotterdam.

Je kunt de schepen bijna aanraken
De gids legt uit hoe dat allemaal reilt 
en zeilt en hoe het komt dat Rotterdam 
de belangrijkste haven van Europa is. 

Na de vaartocht door het nieuwe 
gebied meren we af bij Futureland, 
het officiële informatiecentrum van 
Maasvlakte 1 en 2.

Vanaf 10.00 Inscheping, 10.30 Welkomstwoord, 
10.30 Afvaart, 12.00 Lunch, 12.50 - 13.00 
Maasvlakte, ca. 13.45 Futureland, 14.45 
Inscheping, 16.30 Dessert, ca. 17.30 Terugkomst 

Zondag 7 mei

Voorjaar bij 

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

Meer informatie:

Thema avond met 
Coverband U2

Een muzikale avond genieten 
op het water

Stap aan boord van de James 
Cook en geniet van de geweldige, 
muzikale show waarbij de formatie 
Mount Temple nummers van de Ierse 
Rockband U2 zal spelen. Alle bekende 
hits van de band, vanaf de late 80’s 
tot de nieuwste nummer, zullen voorbij 
komen deze avond. Mount Temple zal 
voor een onvergetelijke avond zorgen.

19.30 Inscheping, 20.00 Afvaart, 
23.30 Terugkomst

Volw. € 35,95 p.p

Speciale selectie
Tijdens deze cruise kun je dan ook 
genieten van een drie gangen-menu 
gemaakt van verse seizoensgebonden 
producten. 

Ontspan en neem het ervan 
Tijdens deze uitgebreide cruise, 
die circa 3 uur duurt, varen we 
langs tal van bekende Rotterdamse 
bezienswaardigheden naar het 
Botlekgebied

13.30 Inscheping, 14.00 Welkomstwoord, Vanaf 
14.00 High Wine, ca. 17.00 Terugkomst

en zie je de havengebieden met 
verschillende vormen van industrie. 
Midden in de ontwikkeling van het 
jongste havengebied biedt het 
interactieve informatiecentrum uitzicht 
op de modernste containerterminals in 
bedrijf. 

11.00 Ontvangst, 12.15 Naar Willemsplein, 12.30 
Vertrek, 13.30 Aankomst, 13.45 Rondvaart, 
14.45 Expositie, 15.30 Vertrek

€ 34,95 p.pZaterdag 1 april

Paascruise

Vier Pasen samen met familie of 
vrienden op het Rotterdamse water!

Tijdens deze tocht kunt u gaan 
genieten van een heerlijke uitgebreide 
Paasbrunch die ons eigen keukenteam 
speciaal voor u heeft samengesteld. 
Voor de kinderen zijn er leuke 
activiteiten zoals eieren verven en 
knutselen! Ook is er tijd voor een leuk 
fotomomentje met de Paashaas.

U ziet een aantal imposante gebouwen 
en beeldmerken voorbijkomen zoals 
de prachtige Erasmusbrug, Hotel 
New York, de Euromast, het voormalig 
cruiseschip SS Rotterdam en natuurlijk 
de vele wolkenkrabbers.

10.00 Inscheping, 10.30 Welkomstwoord, Vanaf 
10.30 Paasbrunch, ca. 13.30 Terugkomst

Volw. € 45,95 p.p, Kind. € 32,95 p.p
Genoemde prijs is inclusief de rondvaart, 
Paasbrunch en een welkomstdrankje.

Zondag 9 april

FutureLand Experience
High Wine Cruise

Reis door 100 jaar havenontwikkeling
In ruim 40 kilometer beleef je bijna 
100 jaar havengeschiedenis. Maar 
zie je ook de Rotterdamse haven van 
morgen en overmorgen. 

Haven komt tot leven
Per luxe touringcar reis je dwars door 
de haven naar informatiecentrum 
FutureLand op Maasvlakte 2. 
Onderweg komt de haven tot leven 

Intens genieten
Vaar mee met onze High Wine Cruise. 
Een uitgebreide havenrondvaart, 
heerlijke gerechten en bijzondere 
wijnen. De ingrediënten gaan 
harmonieus samen en staan garant 
voor een ontspannen cruise met 
bijzondere smaaksensaties.

Zondag 30 april en 28 mei
Zaterdag 13 mei en 24 juni

Rotterdam 
Havenrondvaart

Havenrondvaart - Ervaar de meest 
innovatieve haven ter wereld!
Middenin het drukke verkeer van 
binnenvaart- en zeeschepen beleeft 
u een bijzondere rondvaart door 
één van de grootste zeehavens ter 
wereld. U ziet de indrukwekkende 
skyline met imposante gebouwen 
aan u voorbij glijden, gevolgd door 
een uniek uitzicht op werven, dokken 
en de hypermoderne overslag van 
duizenden containers. Tot slot vaart 
u langs het stoomschip Rotterdam, 
het voormalig vlaggenschip van de 
Holland Amerika Lijn..

Waarom een rondvaart door het 
Havengebied van Rotterdam?
Tijdens de rondvaart ervaart u 
Rotterdam zoals ze is: rauw en 
industrieel. De haven van Rotterdam 
is met een oppervlakte van meer dan 
12.600 hectare de grootste haven van 
heel Europa en de periode van groei 
is nog lang niet voorbij. De haven is 
absoluut niet saai en lelijk. Het gebied 
is het kloppende hart van de regio. 
De rondvaart neemt u mee in de 
geschiedenis en de huidige status 
van de Rotterdamse haven.

Skyline Rotterdam
Tijdens de rondvaart heeft u 
een prachtig uitzicht over de 
indrukwekkende skyline van 
Rotterdam. Van alle opvallende 
kenmerken van Rotterdam is de 
architectuur misschien wel het meest 
indrukwekkend. Bijna geen twee 
gebouwen zijn gelijk, maar dat is niet 
altijd zo geweest.

Rotterdam, de op één na grootste 
stad van Nederland, lijkt in niets 
op de andere Nederlandse steden. 
Deze verandering in het uiterlijk is 
het gevolg van de bombardementen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 
plaats van een kopie van de stad 
opnieuw op te bouwen, werd besloten 
een totaal nieuwe, moderne stad te 
bouwen - iets wat Rotterdam met veel 
enthousiasme heeft gedaan. Alles - 
van de zwaan vormige Erasmusbrug 
tot de imposante hoogbouw - is de 
moeite waard om te bekijken en komt 
aan bod tijdens de rondvaart.

Rondvaart van 75 minuten

Volw. € 16,75 p.p, Kind. € 9,65 p.p

Zie www.spido.nl/tochten-cruises/rotterdam-
havenrondvaart voor alle data

Dagtocht Zeven rivieren 
en Deltawerken
28 mei, 5 en 26 juni, 16 en 31 augustus

Moederdag High Tea 
Cruise

Speciaal voor alle lieve moeders 
organiseert Spido de “Moederdag 
High Tea cruise” op zondag 14 mei!
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.

U ziet een aantal imposante gebouwen 
en beeldmerken voorbijkomen zoals 
de prachtige Erasmusbrug, Hotel 
New York, de Euromast, het voormalig 
cruiseschip SS Rotterdam en natuurlijk 
de vele wolkenkrabbers.

13.30 Inscheping, 14.00 Welkomstwoord, ca. 
17.00 Terugkomst

Volw. € 45,95 p.p, Kind. € 32,95 p.p
Genoemde prijs is inclusief de rondvaart, high 
tea en onbeperkt thee en een leuk presentje 
voor de moeders.

Zondag 14 mei

Een modern wereldwonder
Deze waterkering van negen kilometer 
lang kan bij bedreigend hoogwater in 
80 minuten de Oosterschelde afsluiten.

Uitzicht op een afwisselend 
landschap
We leggen maar liefst 135 kilometer 
af en varen over de zes belangrijkste 
Zuid-Hollandse rivieren: de Nieuwe 
Maas, de Oude Maas, het Spui, het 
Hollands Diep, de Dordtse Kil, de 
Noord, en de afgedamde zeearm het 
Haringvliet.

Halverwege de dag kunt u genieten 
van een uitgebreid lunchbuffet met 
een verfrissend dessert.

10.00 Inscheping, 10.30 Afvaart, 12.00 Lunch, 
16.30 Dessert, ca. 18.00 Terugkomst

Volw. € 62,95 p.p, Sen. € 56,25 p.p, 
Kind. € 34,95 p.p

INFORMATIE OF BOEKEN?
www.spido.nl
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