
Rotterdammer Dick Posthu-
mes komt uit een groot gezin 
van 8 kinderen, onder wie 
2 jongens. Ze woonden in 
de Millinxbuurt in Charlois. 
Zijn broer, de oudste van het 
gezin, werd in de Tweede 
Wereldoorlog door de Tele-
foondienst van de PTT, waar 
hij werkte, tewerkgesteld in 
Duitsland. Zo ging het gezin 
dus met 7 kinderen, van 2 tot 
17 jaar de laatste oorlogs-
winter in. Posthumes – toen 9 
jaar – zette zijn herinneringen 
aan die verschrikkelijke tijd 
op papier.

“In het begin van 1945 vond er 
een briefwisseling plaats tussen de 
Nederlands Hervormde predikant van 
het dorp Bodegraven en mijn ouders, 
waarin de benarde situatie van ons 
gezin qua voedsel ter sprake werd 
gebracht. De predikant schreef mijn 
ouders, dat ze wel enkele kinderen 
konden sturen. De vraag rees hoe ze 
dan naar Bodegraven konden reizen. 
Er werd een oplossing gevonden in 
een bootverbinding tussen Rotterdam 
en Boskoop en dan maar de rest te 
voet. Zo vertrokken er begin februari 
3 kinderen, waarvan mijn oudste zus 
van 17 de leiding kreeg. De 2 andere 
waren een zus van 14 jaar en ik.
De bootverbinding werd onderhouden 
door de fi rma Carsjens uit Alphen aan 
den Rijn. Ze hadden een walkan-
toortje aan de Scheepmakershaven , 
achter de Boompjes in het Centrum 
en daar moesten wij op de vertrekdag 
‘s morgens vroeg naar toe. Het was 
die dag erg mistig, dus de boot liep 
geen gevaar eventueel vanuit de lucht 
aangevallen te worden. Er waren niet 
zoveel passagiers, ongeveer zes. Wij 
moesten allen benedendeks blijven.

Tranen
Ik herinner me nog goed dat een 
van de bemanningsleden kort na 
de middag naar beneden kwam en 
ging zitten eten (warm) en dat een 
van de passagiers, een man, dat niet 
kon aanzien en in tranen uitbarstte. 

Hij had zeker enorme honger. Het 
bemanningslid mopperde dat hij hard 
moest werken en eten nodig had. Het 
heeft op mij als kind enorme indruk 
gemaakt. Wij hadden zelf een sneetje 
brood (regeringswit noemden wij dat) 
met wat melkpoeder erop van huis 
meegekregen.
In Boskoop gingen wij van boord en 
toen te voet, een kleine 10 kilome-
ter, naar Bodegraven, nog steeds in 
kil mistig winterweer. Ik had geen 
gewone schoenen meer, maar droeg 
klompschoenen. Tijdens de voettocht 
brak een van de nep leren bandjes, dus 
moest ik een beetje slepend lopen.
Aangekomen in Bodegraven bij de 
pastorie was dominee Klusener wat 
verrast dat wij opeens aankwamen. 
Hij sprong onmiddellijk op zijn fi ets 
en ging mogelijkheden tot overnach-
ting zoeken bij gemeenteleden. Mijn 
beide zussen kwamen bij een oudere 
man in huis en ik bij een jong echtpaar 
met een klein kindje. Ik herinner me 
nog altijd de stapel boterhammen, 
welke ik kreeg voorgezet. Heerlijk. 
Mijn oudste zus is na enkele dagen 
weer teruggereisd naar Rotterdam om 

onze moeder in het gezin te ondersteu-
nen. Mijn andere zus belandde op een 
ander adres in Bodegraven.

Vel over been
Na een paar weken bleek dat ik niet 
langer kon blijven bij het jonge echt-
paar. De echte reden is mij jaren later 
pas duidelijk geworden. Ze bleken 
weer een baby te verwachten en mijn 
aanwezigheid was daarbij ongewenst. 
Het schijnt dat de dominee nog 
oproepen vanaf de kansel heeft gedaan 
om onderdak voor mij te vinden. Dat 
blijkt niet te zijn gelukt.
Op zekere dag ben ik achter op de fi ets 
bij een ouderling van de kerk naar 
Woubrugge vervoerd. Daar woonde 
een familie, waar mijn oudste zuster 
ooit eens had gelogeerd tijdens een 
vakantie-uitzending via de kerk. Ik 
kon op bij hen voorlopig blijven. In 
Woubrugge heb ik uiteindelijk door 
omstandigheden op twee verschillende 
adressen gewoond. Wat eten betreft 
was er via de kerk een regeling getrof-
fen zodat ik elke dag, behalve het 
weekeinde, op verschillende adressen 
tussen de middag bij de warme maal-

tijd kon aanschuiven. Ik sjouwde dus 
elke dag, als 9-jarige jongen door het 
dorp. Maar het heeft me wel in leven 
gehouden. En daar ben ik nog steeds 
dankbaar voor. Uiteindelijk ben ik in 
Woubrugge ook naar een christelijke 
school gegaan en heb daar de bevrij-
ding meegemaakt. In zo’n klein dorp 
werden vaak dingen gedaan die in een 
stad als Rotterdam verboden waren. 
Ik herinner me dat ik op school nog 
vóór de bevrijding het Wilhelmus heb 
geleerd, zodat ik dat bij een grote kin-
derbijeenkomst, na de bevrijding op 6 
mei, buiten op een veld uit volle borst 
kon meezingen. Wat me van de dorps-
school ook is bijgebleven is dat zij 
met de lessen verder waren dan ik als 
stadskind. Maar dat kwam misschien 
wel doordat ik in Rotterdam lang maar 
halve dagen les had gekregen.
In tegenstelling tot in de grote steden 
arriveerden de Canadezen pas na een 
paar weken in Woubrugge. Er kwam 
op een dag een militaire auto met een 
ster vanuit de richting Alphen aan 
de Rijn aangereden en reed naar het 
Gemeentehuis. Veel toeschouwers er 
op af en ook ik uiteraard. Een hoge 

offi cier die het bevel over het dorp 
kwam overnemen werd begroet door 
het gemeentebestuur. Men had zelfs 
geallieerde vlaggen van stal gehaald.
Ik ben nog tot de Pinkstervakan-
tie 1945 in Woubrugge gebleven. 
Mijn oudste zus was uit Rotterdam 
overgekomen om mij op te halen. 
Wij gingen te voet naar Alphen aan 
de Rijn en vanaf daar weer met de 
boot naar Rotterdam. Nu konden we 
bovenop het dek in de zon zitten. 
Onderweg zagen we enorme colonnes 
ongewapende Duitse militairen te voet 
in Oostelijke richting marcheren. Dat 
beeld is me ook steeds bijgebleven. 
Thuisgekomen was ik blij mijn ouders 
en andere zussen weer te zien na zo’n 
lange tijd. Toen ook mijn broer na een 
maand weer uit Duitsland thuiskwam, 
was ons gezin weer compleet. Volgens 
mijn ouders heeft het verblijf in de 
genoemde dorpen mijn leven gered, 
want door voedselgebrek in ons gezin 
in Rotterdam was ik als jongen van 9 
jaar vel over been.

Dick Posthumes
(opgetekend door Rein Wolters)  

 ‘Opvang op platteland redde mijn leven’   
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Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

010 418 23 33  |  www.hess.nl
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com
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VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

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

 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!

TUINMAN-STR ATENMAKER NODIG?
VOOR AL UW TUINWERKZAAMHEDEN

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS
, 

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

materialen zorgen

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

€ 30,- per maand 

KLAVERENTUIN 010 - 2210250

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

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld
De mooiste busreizenDe mooiste busreizenDe mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 979www.dejongintra.nl/eehr30415-daagse busrondreis
De Byzantijnse Balkanrondreis

vanaf p.p.

€ 519www.dejongintra.nl/ebsdk016-daagse busreis
All inclusive in de Eifel

vanaf p.p.

€ 679www.dejongintra.nl/ebend02 10-daagse busreis
Zwarte Woud en Frankrijk

vanaf p.p.

€ 107912-daagse busreis
Kroatische Bloemenrivièra

vanaf p.p.

€ 439 www.dejongintra.nl/ebblk026-daagse busreis
De Vlaamse Kust

www.dejongintra.nl/ebopa02www.dejongintra.nl/ebopa02

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

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

Uw contactpersoon:

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

www.psontruimingen.nl

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

www.buitenhof.nl/
vrijwilligers
0182 - 587 055

Wij zijn op zoek naar 

enthousiaste vrijwilligers! 

Bezorg jij onze reizigers een

onvergetelijke
vakantie?



In 1966 kwam ik te werken als 
tekenleraar op de dependance van 
de Gemeentelijke School voor de 
Detailhandel, in de Clemensstraat, een 
zijstraat van de Wolphaertsbocht. Kort 
daarop kreeg ik met vrouw en doch-
tertje een woning toegewezen op de 
Zuidhoek, op een steenworp afstand 
van de school. Op diezelfde plaats had 
ik eens een gezamenlijke expositie 
bezocht van de toen aankomende kun-
stenaars Kees Meijer, Wim Biesheuvel 
en Leo de Jong. In de jaren vijftig zat 
ik met hen en met de graficus Benno 
Randolfi in de klas op de Rotterdamse 
Kunstacademie. Kees had zijn atelier 
in een leegstaande villa met een lange 
tuin met theekoepeltje, gelegen tussen 
de Zuidhoek en het Spui. Het huis en 

de tuin waren door aannemersbedrijf 
Van der Have aangekocht om er te 
zijner tijd flatwoningen te bouwen, 
waarvan ik er dus een heb betrokken. 
Over toeval gesproken! 

Atelier
Benno heb ik volledig uit het oog ver-
loren maar na zijn overlijden, vijftig 
jaar later, kreeg ik toevallig zijn atelier 
in Kralingen toegewezen. Met Wim 
Biesheuvel en Leo de Jong raakte ik 
goed bevriend en we hebben vaak 
samen geëxposeerd, met name Zolang 
te water, in 2002, in Expositieruimte 
Klein 14, een voormalige kleuter-
school achter De Schuilplaats aan de 
Charloisse Kerksingel. Anne Opmeer 
die met haar man Paul de kunstruimte 

dreef, verhuisde 
na diens over-
lijden naar de 
woontoren de 
Hoge Maas op het 
Charloisse Hoofd, 
direct aan het 
nieuw-aangelegde 
Dokhavenpark. 
Wim, met wie ik 
in 2010 de muur-
schildering De 

Dokhaven aan de Westduelstraat/hoek 
Wolphaertsbocht ontwierp, woonde de 
laatste twintig jaren van zijn leven in 
de nieuwbouw op de Sint Janshaven, 
nagenoeg op de plek waar ik op zo-
merse dagen met mijn leerlingen ging 
tekenen. Over toeval gesproken!

Schetsplek
Het was een mooie schetsplek voor 
mijn leerlingen en ook gezellig. De 
werkmensen waren geïnteresseerd en 
ik kreeg door de roeiers soms een kop 

koffie aangereikt, als ze niet waren 
uitgevaren voor het aan- of afmeren 
van zeeschepen. In 1968 maakte ik er 
een conté-tekening, waarnaar ik vijftig 
jaar later een schildering maakte.
Toen de luchtfoto werd gemaakt 
waren de scheepsdokken waaraan de 
haven haar naam ontleende allang 
gesloopt en ook de opgelegde oude 
wagenveren, die na de opening van de 
Maastunnel uit de vaart zijn genomen 
en later tot brandblusboten werden 
omgebouwd, staan er niet meer op. 

Maar aan de westkant is het begin van 
de Vlaskade te zien, waar het watersta-
tion van de gemeentelijke havendienst 
lag en de werkplaats met zagerij, waar 
van oude dukdalven nieuw remming-
werk werd gemaakt. De steiger en de 
keet van de “Koninklijke Roeiersver-
eeniging Eendracht” zijn hier nog net 
te herkennen. 

Jan Wagner
kunst@janwagner.nl
 

Toeval rond de Dokhaven
Laatst stuitte ik op een foto van de voormalige Dokhaven, de 
plaats waar later de afvalwaterzuiveringsinrichting is gebouwd. 
Voor mij een stukje nostalgie. 
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Dokhaven 1981. (foto: Stichting Historisch Charlois)

CCtjeCCtje
Laten we eerlijk zijn, PSV (dat werd door 
Romario altijd zo geestig uitgesproken, zo-
iets als “Puh Suh Vuh”) is in dit jaar door 
de arbitrage zwaar benadeeld. Ik hoef maar 
twee voorbeelden te noemen die ze hoogst-
waarschijnlijk de titel hebben gekost, of die 
in elk geval winstpunten hebben gescheeld.

In hun thuiswedstrijd tegen de Mokummers 
werd een glaszuivere uitbal niet als zoda-
nig beoordeeld. Nee, meneer Blind mocht 
de bal gewoon doorpassen en ze maakten 
een goal. “Breng de schaal dan gelijk 
naar Amsterdam!” riep de Eindhovense 
trainer woedend, en hoewel daar in de pers 
schande van werd gesproken, de pers is om 
het zachtjes uit te drukken wat de Amster-
dammers betreft niet geheel neutraal, maar 
de goede man had groot gelijk. Het slimme 
van de hoofdstedelingen is altijd dat ze, 
als er een twijfelgeval is maar er wordt 
niet gefloten, dan meteen doorspelen alsof 
er niets aan de hand is en van de situatie 
profiteren, meestal. Ik heb hun toenmalige 
achterspeler Chivu in een wedstrijd naar 
ik meen in en tegen Lyon een bal uit zijn 

eigen doel zien koppen die zeker een meter 
over de lijn was, waarna ze vrolijk, omdat 
er niet gefloten werd, naar voren trokken 
alsof er niets gebeurd was. Want slim zijn 
ze, de heertjes, dat moet je ze nageven.

En het moet mij van het hart, de pinantie 
die Feyenoord tegen PSV kreeg waardoor 
het gelijk werd, ik was er eerlijk gezegd 
wel blij mee, maar het was totale flauwe-
kul. Wat is er toch zo ingewikkeld aan dat 
“hands”? Zijn er nieuwe regels?

Want sommige nieuwigheden ergeren mij 
bovenmate. Dat de aftrap naar achteren 
mag worden genomen, dat is toch geheel 
tegen de geest van het spel? Je moet toch 
zo snel mogelijk naar het doel van de te-
genstander, of niet soms? En trouwens, om 
die bal zo te kunnen nemen moet de speler 
die dat doet op de helft van de tegenstander 
gaan staan. Dat mag toch helemaal niet? 
Als ik abuis ben dan hoor ik het graag. 
Dat de keeper zijn uittrap niet tot buiten de 
zestien meter hoeft te doen maar aan een 
breiwerkje met zijn backs mag beginnen, ik 

erger me er blauw aan.

Zo zijn er meerdere nieuwerwetsigheden 
die mijn neus uitkomen.

Maar “hands” is toch nog gewoon “hands” 
mag ik hopen? Dat heette vroeger “de bal 
met de hand SPELEN”. Dat is toch niet zo 
moeilijk te onderscheiden van de gevallen 
waarin een speler de bal tegen zich aan ge-
schoten krijgt? Dat is toch heel wat anders? 
Dat noemden wij vroeger “aangeschoten 
hens”, en dat telde niet. De officiële term 
was dacht ik “onopzettelijk hands”, en on-
der die noemer telde het ook niet. Nou, die 
handsbal van die PSV-er was zo onopzet-
telijk als de pieten.

En zo werden de Amsterdammers dit 
seizoen eigenlijk door de arbitrage herhaal-
delijk bevoordeeld. De eerste goal die ze 
in hun kampioenswedstrijd vorige week 
maakten kwam ook weer uit een voorzet 
waar bij degene die de voorzet gaf met zijn 
standbeen op de lijn stond, dus de bal was 
ver uit. Maar de VAR, ook zo’n ergerlijk 
iets, bewaakt de achterlijn niet. Maar is 
de grensjager dan blind? Nee, Blind is de 
Mokumse back. Dus het doelpunt telde.

In deze tijd van complottheorieën zou je er 

bijna wat van gaan denken.

En dan nog iets heel anders: Wat fijn dat bij 
het Eurovisiesongfestival de deelneemster 
van Nederland in de eigen taal zong. Maar 
wat was het dan weer jammer dat ik van 
Stientje geen woord kon verstaan.

Drie corners, pinantie!
Nou, terwijl ik dit schrijf is de voetbalcompetitie op een wedstrijd na ge-
vild. En het kampioenschap is gewonnen door de enige hoofdstedelijke 
betaald-voetbalclub die de laatste vijftig jaar niet failliet is gegaan. Van 
harte gefeliciteerd.
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Tekening van de Vlaskade (Roeiersvereeniging Eendracht)
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.
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sto eerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen bent u in onze winkels 
aan het juiste adres.

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

Miedema & Zn.

Schiedam:
010 27 34 727

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.

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

0181 - 72 81 00 24 uur bereikbaar

Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

www.abovouitvaart.nlinfo@abovouitbaart.nl

Voor ieder budget een
 mooie uitvaart

uitvaartbegeleiding

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

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

TaVa 
Uitvaartbegeleiding
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Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

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

Tamara Helbig-Vaartjes
Uitvaartbegeleider

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

TaVa 
Uitvaartbegeleiding

(dag en nacht)

Diner Cruise

RESERVEREN? BEREN-BOOT.NL OF BEL NAAR 010 - 4361911

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

    Vanaf 

€ 39,50

IETS TE VIEREN?

GA GEZELLIG VAREN!

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

RONDVAARTEN · 2022

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

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00  
Mei 22*   Jun 05*, 19* 
Juli 03, 31  Aug 07, 28

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

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15

Jun 04, 18  Juli 02, 30
Aug 27   Sept 03*, 17
Okt 01, 15*, 29  Nov 12, 26

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

PARTYSCHEPEN.ORG
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

VACATURES

PARTYSERVICE.NL
OF BEL NAAR 0187 - 642 090 

Wij zijn op zoek naar:

- Schipper
- Stuurman
- Matroos
- Leerling matroos
- Kok 
- Bediening medewerker

Wil jij werken bij de gezelligste 
partyschepen van Rotterdam? 
Mail naar pz@partyservice.nl of kijk 
voor meer informatie op 
werkenbijpartyservicenederland.nl 

Solliciteren? 

05 juni Pinksterbrunch

DE 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

Er zijn 
    weer Malta’s    

    € 6,00

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP. 

info@computerstoday.nl        www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUISLet op!!  



Ken je dit nog? 

 261   

 263   Nr.

Nr.

K

Ken je dit nog? Een bekende kerk in een oud stukje Rotterdam. Waarom is deze kerk zo beroemd? 
Heeft u er bepaalde herinneringen aan? We zijn weer benieuwd naar uw verhalen en anekdotes. Deel 
ze met ons, zodat wij ze met de lezers kunnen delen. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar 
Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoud-
rotterdammer.nl kunt u de foto ook in groter formaat bekijken.  

Frans van Meggelen; “De geplaatste foto geeft 
de wielerbaan Ahoy weer aan de Doenkade nabij 
RTHA . (voorheen Leontien van Moorsel Par-
cours). De oude boerderij te zien op de foto is 
inmiddels in verval geraakt en deels afgebroken. 
Nieuw op het terrein van de wielerbaan is de 
INLINEBAAN Rotterdam, een prachtige inline-
baan die door Schaatsvereniging Rotterdam en 
Schaats&Inline Lansingerland gebruikt wordt 
voor trainingen en wedstrijden. De inlinebaan 
is een baan met offi ciële afmetingen en gereed 
voor nationale en internationale wedstrijden . Op 
9 juli vinden nationale wedstrijden plaats met de 
Nederlandse top. Het terrein draagt tegenwoor-
dig de naam van Sportpark Noordrand geschikt 
voor fi etsen, skeeleren, inlinen en handbiken.”

Bep Rietveld: “Elk jaar werd er een wielerronde 
in Crooswijk gehouden. Mijn vader, was EHBO-
vrijwilliger en stond dan aan de kant om eerste 
hulp te verlenen indien nodig. Ik was trots op 
hem en ging dus ieder jaar met m’n moeder kij-
ken. Veel weet ik er niet meer van, maar ik hoop 
dat er mensen zijn die dit zich ook herinneren.”

Hans van Houdt: “De raadfoto nr 261 is geno-
men op het parkoers van de Rotterdamse Wieler 
Combinatie Ahoy’. Meer dan een halve eeuw 
is het geleden dat een aantal jonge bestuurders 
van de toenmalige wielerclubs in Rotterdam bij 
elkaar kwamen. Er was een serieus probleem, 
het wielerparkoers op Terbregge waarvan zowel 
wielerclub Apollo als De Rotterdamsche Leeuw 
gebruik van maakten, dreigde te verdwijnen. 

Langs het traject dat voerde over de Wollenfop-
penweg, via Oud Verlaat naar Nieuwerkerk werd 
een geheel nieuwe stad gebouwd, Ommoord. Er 
moest een nieuw parkoers komen, maar dat ging 
niet zonder slag of stoot. Voor het aanleggen van 
een wielercomplex had de gemeente als eis ge-
steld dat de Rotterdamse clubs moesten fuseren. 
Omdat de andere clubs daarvan de noodzaak 
niet inzagen, besloten Apollo en De Rotterdamse 
Leeuw noodgedwongen om samen dan maar 
door te gaan. Op 1 mei 1971 was de nieuwe 
vereniging een feit, De Rotterdamse Wieler 
Combinatie Ahoy’ werd de naam. Dat het samen 
gaan een goede stap is geweest, werd al snel 
duidelijk. Een paar maanden na de fusie werd 
de clubkampioen van Nederland met een ploeg 
die bestond uit Jan Janssen, Eef Dolman, Wim 
Bravenboer en Sjef van der Burg. ,,Fuseren moet 
je doen, dan wordt je kampioen,’’ was de leuze.
Ahoy fl oreert al jaren als een tierelier, terwijl de 
clubs die bij de fusie niet aanhaakten verdwenen 
zijn of nog maar een marginaal bestaan leiden. 
Om die groei te bewerkstelligen zit men bij 
Ahoy’ niet in een luie zetel, integendeel. Veel 
inspanningen zijn de laatste tijd geleverd om het 
complex verder te ontwikkelen tot een multi-
functioneel wielerparkoers. Voor de wielrenners 
zijn de bochten aangepast, zodat het koersen 
nog veiliger wordt. Verder is er een volwaardig 
crossparkoers gerealiseerd, net als een kracht-
honk en als klap op de vuurpijl is er een 200 
meter skeelerpiste ontworpen, waarop nationale 
wedstrijden gehouden mogen worden. Dit alles 
wordt niet alleen gedaan door Ahoy’, maar in 

samenwerking met Schaatsvereniging Rotterdam 
en Schaats en Inline Lansingerland.”

Marcel de Graaf: “Graag wil ik voor mijn 
moeder op de foto reageren van “Ken je dit 
nog” no. 261. Haar man (mijn vader) is Aad de 
Graaf en heeft van 1982 tot zijn overlijden in 
1995 in Nieuwerkerk aan den IJssel gewoond. 
Geboren en getogen Rotterdammer echter en 
begonnen met fi etsen bij Wielerclub Feijenoord. 
De foto komt mijn moeder zeer bekend voor en 
dat kan niet anders dan de Kromme Zandweg 
zijn, zegt ze. Volgens haar heeft mijn vader daar 
veel kilometers liggen en heeft vele wedstrijden 
gewonnen. Helaas is hij slechts 55 geworden 
doordat een fatale hartaanval een einde aan zijn 
leven maakte.”

Sjaak Brekelmans: “Rotterdam en wielrennen. 
Ik moet meteen denken aan ‘Willem de Wiel-
renner’ en de door Wilfried de Jong gemaakte 
documentaire over hem. Bizar. Maar ook aan 
de start van de Tour de France in Rotterdam in 
2010. Geweldig was dat. Ik ben erbij geweest 
van de ploegenvoorstelling bij de Erasmusbrug 
tot de start op de Erasmusbrug twee dagen later. 
Op zaterdag regende het tijdens de proloog over 
de Maasbruggen. Ik heb daar nog een Portugees 
lelijk zien vallen in de afdaling van de Willems-
brug, toen hij net het Noordereiland opgereden 
was. Teveel vaart, dunne bandjes, natte weg. 
Tsja, dan kan dat gebeuren. Heel z’n kop onder 
het bloed. Nooit kunnen achterhalen wie het 

was. Een dag later was het weer schitterend weer 
op de Erasmusbrug. Indrukwekkend was ook 
de reclamekaravaan. Het schijnt dat Rotterdam 
aan het proberen is de Tour nog een keer naar 
de Maasstad te halen, in samenwerking met Den 
Haag. Nou, prima idee zou ik zeggen. Ik ben 
voor. Maar laat ze niet te lang wachten, want ik 
ben al oud en dan wil ik het nog wel een keer 
van dichtbij meemaken, haha!”

Hans de Goede: “Dit is natuurlijk een foto 
van amateurwielrenners, maar hier worden 
de vedetten van later geboren. Alle profs van 
nu hebben bij zo’n club of clubje hun eerste 
wedstrijdjes gereden. En alleen de allerbesten 
en zij die daar zin in hadden zijn uiteindelijk 
in de professionele wielersport beland. Zoals 
uit Rotterdam jongens als Eef Dolman en Bas 
Hordijk bijvoorbeeld. Het wielrennen in hun 
tijd was heel anders dan nu. Het is allemaal 
veel professioneler en gezonder geworden. 
Hopelijk kan de jeugd daar ook van profi teren. 
Zelf ben ik in Rotterdam voor het laatst bij het 
wielrennen gaan kijken toen de Tour de France 
hier startte. Daar is trouwens ook een prachtige 
documentaire over gemaakt die regelmatig door 
RTV Rijnmond is uitgezonden. Van een bekende 
VPRO-documentairemaker waarvan de naam 
mij even is ontschoten. Ouderdom komt met ge-
breken. Ho, wacht even... hij heette Michiel van 
Erp. Die documentaire zal vast nog wel ergens 
op YouTube staan. Voor wie daar mee uit de voe-
ten kan leuk om nog eens terug te kijken.”  

 Op de pedalen in de Maasstad   
Wielrennen is niet alleen iets voor ‘beneden de rivieren’ in ons land. 
Ook Rotterdam heeft inmiddels een aardige wielertraditie opgebouwd. 
Dat bleek ook wel uit de inzendingen die we binnenkregen na plaat-

sing van de foto in Ken je dit Nog van het wielerparcours van wielerclub Ahoy’ 
aan de Doenkade. Op deze pagina een bloemlezing daaruit.
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 De opening van het wielerparkoers van Ahoy. Op de foto rechts Eef Dolman Olympisch en wereldkampioen, links Martin 
venix wereldkampioen stayeren en link achter Dick Ras toenmalig voorzitter RWC Ahoy. (foto: wielerverslagen.nl)   
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BLONK
VERHUIZINGEN

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

   
   
   
 

bij o.a. verhuizing, overlijden 

of kleiner gaan wonen. 

Wij verzorgen voor u:

 Bezemschoon-oplevering  

 van de woning
 Woning en/of het 

 bedrijfspand wordt in  

 de staat van oplevering  

 gebracht naar de eisen  

 van de woningstichting

 familie / makelaar
 Wij verwijderen de gehele  

 restboedel zoals 
 laminaat/vloerbedekking etc.

ONTRUIMEN VAN 
WONINGEN EN 
BEDRIJFSPANDEN

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

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

www.eengoedkopeuitvaart.nl

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

met 20 jaar ervaring.

010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00

In de hele regio Zuid-Holland

vraag vrijblijvend via de mail 
informatie aan.

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

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

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

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

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN IN DE REGIO

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

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

cvu.nl/regiospeler 
010 – 466 11 00

De uitvaart die bij u past.

 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

Waar ren jij mee? 
Ga naar
rentegenkanker.nl



Mijn man en ik hebben ooit 
(1998) een testament op de 
langstlevende laten maken. 
De afwikkeling van de nala-
tenschap van een neef, die 
ook een oud testament had, 
heeft tot heel veel problemen 
en daardoor hoge kosten 
geleid.  Krijgen onze erfgena-
men hier ook mee te maken 
en moeten wij eventueel ons 
testament aanpassen?

Wat precies de problemen bij uw 
familielid waren, weten wij niet maar 
in veel testamenten van vóór 2003 
staan zogenoemde keuzelegaten ten 
behoeve van de langstlevende. De 
langstlevende krijgt dan een legaat 
waarmee hij/zij een keuze mag 
maken uit de nalatenschap van de 
overleden partner/echtgenoot. Voor 
wat de langstlevende echtgenoot/
partner kiest moet hij betalen. Als het 
goed geregeld is, staat er daarna dat 
de langstlevende partner de koopsom 
schuldig mag blijven tot zijn of haar 
overlijden. Ook krijgt hij/zij een 

legaat waarin de langstlevende partner 
het recht van vruchtgebruik over de 
niet-gekozen zaken uit de nalaten-
schap van de langstlevende echtge-
noot/partner inclusief het schuldig 
gebleven bedrag krijgt.
Deze oude testamenten zijn zo opge-
steld om de langstlevende echtgenoot/
partner verzorgd achter te kunnen la-
ten omdat vóór 2003 de kinderen hun 
erfdeel direct op konden eisen. Door 
de langstlevende een legaat te geven 
waardoor er nog niets uitgekeerd 
hoefde te worden, kon dit voorkomen 
worden.

In praktijk kiest de langstlevende het 
beste die zaken die niet in waarde 
stijgen uit de nalatenschap, zoals 
inboedelzaken, de auto of sieraden. 
Terwijl het vruchtgebruik beter 
gekozen kan worden over de zaken 
waarvan te verwachten is dat ze in 
waarde kunnen stijgen, zoals de eigen 
woning of effecten. Die verdeling 
heeft een fi scale achtergrond. Krijgt 
de langstlevende echtgenoot/partner 
het vruchtgebruik van de woning dan 
krijgen de kinderen/erfgenamen het 
bloot eigendom. Neemt de woning na 
het overlijden van de eerste ouder in 

waarde toe dan krijgen de kinderen/de 
erfgenamen de waardestijging er fi s-
caal gratis bij (dus zonder erfbelasting 
over de waardestijging).
Een ander aspect bij de keuze is 
de vrijheid die de langstlevende 
echtgenoot/partner krijgt. Bij betaling 
van een som is de langstlevende echt-
genoot/partner eigenaar geworden van 
de gekozen goederen en kan daar naar 
eigen inzicht over beschikken. Bij 
vruchtgebruik moet de langstlevende 
echtgenoot/partner de toestemming 
van de kinderen/erfgenamen hebben 
om bijvoorbeeld de woning te kunnen 
verkopen. Door bepalingen in het 
testament op te nemen die de langst-
levende echtgenoot/partner meer 
rechten geeft (zoals mogen interen en 
vervreemden), is dit op te lossen.
Niet altijd is dit alles in oude testa-
menten goed en voldoende duidelijk 
weergegeven en kan de langstlevende 
echtgenoot/partner de koopsom van 
de gekozen zaken formeel niet 
schuldig blijven maar zou dit bedrag 
direct betaald moeten worden; dit is 
uiteraard niet altijd mogelijk. Maar 
daar is uit te komen. Wij van Akto, 
uw erfcoach helpen u daar graag bij.  

 Kiezen bij een oud testament   
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Partner bij samenwonen
Bij samenwoners is een partner voor 
de erfbelasting pas een partner wan-
neer er een notarieel samenlevings-
contract is met wederzijdse zorgplicht 
dat tenminste zes maanden oud is 
of wanneer beide partners aantoon-
baar tenminste vijf jaar op hetzelfde 
adres staan ingeschreven. Woont u 
nog geen vijf jaar samen, dan  is het 
zinvol om een samenlevingsovereen-
komst te hebben om gebruik te kun-
nen maken van de partnervrijstelling 
erfbelasting van 680.645 (in 2022) 
anders geldt slechts de vrijstelling 
€2.274. Voor het erfrecht kan de 
samenwonende partner pas erven als 
deze in het testament als erfgenaam 
is opgenomen. Erft de partner niet 
via een testament maar verkrijgt hij/
zij via de samenlevingsovereenkomst 
(verblijvingsbeding) de andere helft 
van de gezamenlijke bezittingen 
dan is daarover ook erfbelasting 
verschuldigd. Wilt u als samenwoner 
dat de partner de gemeenschappelijke 
bezittingen na het overlijden van de 
eerste van de twee kan verkrijgen/
behouden, dan kunt u dit of in de 
samenlevingsovereenkomst en/of of 
in uw testament regelen. Voor de erf-
belasting maakt het niet uit. Voor de 

grootte van uw nalatenschap echter 
wel. Wat de langstlevende partner via 
de overeenkomst krijgt zonder dat hij 
zij daarvoor iets hoeft in te brengen, 
valt niet in de nalatenschap en erven 
bijvoorbeeld de kinderen dus niet. 
Wilt u meer hierover weten, neem 
dan contact met ons op via info@
akto.nu of bel ons op nummer 010 
3130823. 

Duurkoop voor de uitverkoop
Koopt u een product en is dit product 
een week later veel goedkoper dan 
kunt u de winkelier wel vragen 
om diezelfde korting maar deze is 
niet verplicht tu dit e geven. Dit 
komt tegenwoordig vaker voor dan 
vroeger. Nu lijkt het het hele jaar wel 
uitverkoop, terwijl het vroeger meer 
aan bepaalde perioden in het jaar was 
gebonden. Let vooral bij duurdere 
aankopen op dat u niet achter het net 
vist.

De bedoelingen van erflater
Een testament moet uitgevoerd 
worden naar de letter en dus niet 
uitgelegd of geïnterpreteerd. Dat is 
niet in alle gevallen mogelijk; bij-
voorbeeld omdat we zaken nu anders 
zien dan vroeger. Maar wat de reden 
ook is, als niet duidelijk wordt uit het 
testament wat er moet gebeuren dan 
zijn de bedoelingen van de erfl ater 
van belang. Het is daarom goed om 
in een testament de bedoelingen 
(in een considerans) op te nemen. 
Bijvoorbeeld om de langstlevende 
partner goed verzorgd achter te laten 
(ook als het de tweede relatie is) of 
om een kind te bevoordelen of juist 
bij onterving. De bedoelingen mee-
geven in het testament zorgt immers 
voor duidelijkheid en meer begrip bij 
de erfgenamen.

Uit de praktijk 

Veel van onze klanten hebben geen 
kinderen, kinderen die extra aandacht of 
begeleiding vragen of erfgenamen die 
ver weg wonen. Vooral die laatste groep 
is bijzonder. Vaak moet daardoor bij een 
overlijden in een korte tijd veel en van 
alles geregeld worden. Kennen we onze 
klant al wat langer dan hebben we met 
hen meestal de nalatenschap al groten-
deels voorbereid en moeten we alleen 
nog details invullen. Maar er moet nog 
zoveel meer. Zaken die je normaal pas 
na de uitvaart doet, moeten nu al in de 
eerste dagen na het overlijden worden 
opgepakt. Denk daarbij aan ordenen van 
te verdelen zaken en organiseren van de 
formaliteiten. Wanneer de keuzes zijn 
gemaakt moet het ook weer verscheept 
of met speciale brieven (zoals bij de as 
van de overledene) verzonden worden. 
Dankzij internet en door corona zijn 
nu veel klanten en hun kinderen veel 
digitaalvaardiger en kan veel digitaal. 
Ons digitaal nalatenschapsdossier helpt 
daarbij ook en daardoor wordt de trans-
parantie van de afwikkeling richting de 
erfgenamen vergroot. 
Een afwikkeling van een nalatenschap 
met erfgenamen die ver weg wonen 
om goede voorbereiding. Juist wanneer 
erfgenamen snel moeten beslissen, 
blijkt de waarde daarvan. Een goede ad-
ministratie (geprinte bankafschriften) en 
alle stukken op dezelfde toegankelijke 
(digitale) plaats helpt dan enorm. Ook 
een testament of codicil met vermakin-
gen van bijvoorbeeld sieraden brengt 
helderheid en voorkomt problemen. 
Daar helpen wij u graag bij.

?

Haal de energiebox010  De 
gemeente Rotterdam wil u helpen 
bij het besparen op energie en zo 
de rekening lager krijgen. U kunt 
gratis de energiebox010 ophalen 
bij een van de evenementen die 
de gemeente organiseert. Kijk op 
de site van de gemeente waar ze 
wanneer zijn.

Stop met printen  Printen van 
de aangifte inkomstenbelasting, 
een uitnodiging, bioscoop- of 
concertkaartje is steeds vaker niet 
nodig. De aangifte inkomstenbe-
lasting blijft digitaal beschikbaar 
en andere bestanden – zeker als u 
ze in de cloud opslaat – is printen 
overbodig. De uitnodiging en het 
kaartje staan met een QR code op 
uw telefoon dus laat de printer en 
de dure printerinkt voor wat ze 
zijn en gebruik uw computer of 
telefoon.

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

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

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

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

Bestel nu 
uw BuurtPas

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

Langer thuis wonen met 
gratis extra’s

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

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

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

Kijk op www.buurtpas.nl voor een
overzicht van alle diensten en producten.

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Jasper, Bart en Marjolein van Goetzee DELA

ZOMERPUZZELBOEK
De OudDe OudDe Oud

De puzzels in de Oud Rotterdam-
mer zijn populair en regelmatig 
krijgen wij de vraag komt er ook 
een puzzelboek? 

Als uitgever wil je aan de vraag 
voldoen, maar net als onze krant 
moet ook dit puzzelboek iets bij-
zonders hebben.

Dat is nu gelukt, verschillende 
puzzels hebben een Rotterdamse 
twist en zijn geïllustreerd met de 
bekende unieke 
afbeeldingen 
van Rotterdam 
van vroeger.

We noemen het Oud-Rotterdammer Zomer-
puzzelboek en 21 juni is de verschijningsdatum 
en de verkoopprijs wordt € 9,95 (exclusief verzendkosten).

Het boek is 64 pagina’s en bevat een Varia aan puzzels zoals kruis-
woordpuzzels, woordzoekers, filippine en nog veel meer puzzelplezier. 

Het Oud-Rotterdammer Zomerpuzzelboek is onze eerste uitgave en 
daarom zijn de eerste 250 exemplaren nu verkrijgbaar voor € 7,50
exclusief verzendkosten. 

Ga naar www.deoudrotterdammer.nl en bestel het Oud-Rotterdammer 
Zomerpuzzelboek vóór 1 juni 2022 en ontvang 25% korting.
Of stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Te incasseren van IBAN:

Tnv

Naam + voorletters

Straat

Postcode/woonplaats

.........................................................................

                        .................................................

 ........................................................................

                              ...........................................

                 

Telefoon

Email

Handtekening

............................................................

............................................................

          
                  ..........................................

Ja, ik betaal via automatische incasso, De Oude Stad BV machtig ik hierbij om het totaal 
bedrag: € 7,50 + € 4,25 verzendkosten.



Na het herlezen van de krantenberich-
ten uit 1982 denk ik dat er velen van 
de circa 188 personeelsleden mentaal 
niet best aan toe waren na ontvangst 
van hun onverwachte ontslagbrief. 
Ook ik werd tijdens zijn vakantie 
overvallen door deze brief maar 
hoorde het nieuws eerst op de Wereld-
omroep. Ik kon na anderhalf jaar weer 
ergens aan het werk. 
De afloop was slecht maar er waren 
daarvoor voor iedereen ook goede 
tijden. Uiteraard was er niet alleen 
genoeg zoetigheid in allerlei smaken 
en vormen, iedereen kon aan het eind 
van de week een aantal zakjes snoep 
krijgen, maar er waren onder andere 
ook leuke jaarlijkse personeelsac-
tiviteiten en al die positieve dingen 
mogen niet vergeten worden. 

In de smaak
GILDA (samenvoeging van de namen 
van de heer Gillet en de heer Davids, 
de oprichters) werd in 1923 opgericht 
in Rotterdam en kreeg een steeds gro-
ter marktaandeel. Het assortiment viel 
duidelijk in de smaak, maar ook de 
manier van verkopen. En niet alleen 
in Nederland. Het assortiment en de 
omzet werden groter en dus moesten 
er ook regelmatig meer werknemers 
worden aangenomen. Ook de ruimte 
om te produceren moest natuurlijk 
groter en er kwamen meer en moder-
nere machines. In 1954 kwam er een 
nieuwe fabriek in de Rotterdamse 
Spaanse Polder met geautomatiseerde 
productiemethoden waardoor GILDA 
tientallen jaren de modernste drop- en 
suikerwerk van Europa was.
Mijn vader, moeder, broer en ik 
woonden in Oud-Mathenesse, tussen 
Schiedam en het Sparta Stadion, tegen 
de spoorlijn Rotterdam-Schiedam. 
Als je de spoorlijn overstak, was daar 
de Spaanse polder. Toen nog een lege 
opgespoten grote vlakte, maar er stond 
wel een fabriek: de GILDA Drop- en 
Suikerwerkfabriek. Met leeftijdgeno-
ten speelde ik er regelmatig, vooral 
toen er honderden heipalen lagen voor 

de aanleg van de rijksweg A20. En we 
probeerden natuurlijk ook of we snoep 
konden krijgen. Niet wetende dat 
ik na mijn militaire dienstplicht zou 
solliciteren bij GILDA naar de functie 
van Verkoop-Assistent voor de afde-
ling Export. Ik werd aangenomen door 
de heer L.J. Gillet Sr. en kon beginnen 
op 8 juni 1965. Het was ook nog op 
loopafstand van waar ik toen woonde.

Suikerwerkmonsters
Was U ook één van de GILDA 
snoepers? De meeste lezers hebben 
vast vroeger GILDA snoep gegeten. 
Bijvoorbeeld de Verpleegsterdroprol-
len, rollen Dropmintina (drop met 
mintomhulsel), schepdrop of drop in 
puntzakken, toffees, lolly’s en andere 
snoep in allerlei smaken en verpak-
kingen. GILDA hoorde toen bij de 
grootste Nederlandse snoepfabrikan-
ten. Maar  GILDA snoep werd naar 
alle werelddelen geëxporteerd. Alleen 
drop ging naar die landen buiten Eu-
ropa waar Nederlanders woonden. In 
Europa zijn er diverse landen die drop 
consumeren.
Voordat er zaken werden gedaan 
was er heel wat correspondentie en 
het toezenden per post van suiker-
werkmonsters van de artikelen die 
eventueel daar in aanmerking kwamen 
voor consumentenverkoop. 
In Europa werd toen ook veel Gilda 
gesnoept. Vrachtwagens en containers 
werden volgeladen naar Duitsland, 
België, Frankrijk of Italië. Die zen-
dingen moesten worden voorzien van 
douanedocumenten om aan te tonen 
wat voor goederen er in de dozen za-
ten. Zodoende moesten de wagens en 
containers worden verzegeld door een 
douaneambtenaar die tijdens het laden 
ook in de kantine koffie kon drinken 
en een lekkere sigaar roken en daarbij 
vaak mijn gezelschap had.
Na diverse jaren verkoopafdeling ex-
port  kreeg ik een functie op de afde-
ling boekhouding, omdat ik ook mijn 
praktijkdiploma boekhouden had. Op 
die afdeling maakte ik  het begin mee 

van de automatisering en ik mocht ‘s 
morgens de kluis openmaken U weet 
wel: diverse malen naar links draaien 
en/of naar rechts. Een hele belevenis.
Maar de verkoop kriebelde meer dan 
de boekhouding dus toen op de afde-
ling verkoop binnenland een plek vrij 
kwam in de binnendienst  was deze 
functie voor mij. Ik had inmiddels 
diverse marketingdiploma’s en het 
Gilda-assortiment en de manier van 
produceren kende ik op mijn duimpje. 

Sterker: de hele fabriek kende ik van 
onder tot boven en van links naar 
rechts! Bovendien was ik creatief, dus 
dat kwam alleen maar ten goede op 
deze verkoopafdeling. De verkoop-
administratie was onder mijn hoede 
en daar kwam de begeleiding van de 
vertegenwoordigers (5) nog bij. Verder 
het stimuleren van de verkoop door 
acties te plannen en gedeeltelijk de 
beurzen begeleiden. Uiteindelijk ook 
de PR. En dat alles in samenwerking 
met de verkoopdirecteur Binnenland.
We hadden ook consumentenacties 
waarbij prijzen konden worden 
gewonnen. Die werden vaak op de 
fabriek door onder andere de directeur 
verkoop Binnenland overhandigd. 
Soms ging ik ook het land in om 
gewonnen prijzen uit te reiken. Zo 
kwamen er diverse surfplanken bij 
winnaars terecht en kwamen later 
foto’s terug van mensen die op vakan-
tie die surfplank hadden gebruikt. Ook 
BMX fietsen waren prachtige prijzen 

die in de smaak vielen.

In de fabriek
Wat gebeurde er intussen in de 
fabriek? Als eerste noem ik de afde-
ling van de monteurs die de storingen 
en dergelijke verhielpen. Klasse. Als 
tweede: alle activiteiten werden, van 
begin tot eind, bewaakt door de labo-
ratoriummedewerkers. Een deel van 
de 188 personen werkte op de afdeling 
waar alles begon (buiten het eerst ont-

vangen van tankwagens suiker/glucose 
en andere grondstoffen). Dat waren 
mannen die de degen moesten maken/
mengen voor alle  soorten snoep 
behalve drop. Ze begonnen eerder dan 
de andere afdelingen. Als de degen, 
door machines, tot een lange rol waren 
gerold werden ze in de uiteindeiljke 
vorm gehakt. Daarna gingen ze met-
een naar de verpakkingsafdeling, waar 
alleen dames werkten. De producten 
werden automatisch in onder andere 
cellofaan gewikkeld en daarna in zak-
jes verpakt. Klinkt simpel maar dat is 
het niet. Het was ook altijd oppassen 
voor onachtzaamheid bij al die machi-
nes. Dit was een grote afdeling.
De fabriek was gesplitst in de ene kant 
de snoeplijn en de andere kant de dr-
oplijn. Als het dropmengsel klaar was, 
werd het in mallen gegoten, die door 
gipsen afbeeldingen in gietpoeder wa-
ren gedrukt. Ze gingen daarna met rek-
ken tegelijk in de droogoven. Als de 
dropjes op de juiste dikte/droging was 

en uit de rekken in bakken verzameld, 
moesten ze worden geglansd. Daarna 
gingen ze via machines in zakjes of 
in bulk. Er waren diverse vormen van 
dropmallen, zoals voor de Dropmin-
tina, een heel groot product. Dat was 
een dragee product met een kern van 
drop. Dus nadat de dropkernen uit 
de droogovens waren gingen ze naar 
de dragee afdeling en in hele grote, 
rollende/draaiende, ketels en kwam er 
een mintlaag omheen. Daarna maakten 
machines er rollen van.
Na de inpakafdelingen kwamen alle 
dozen in de opslagruimtes/magazijnen. 
De verkoopafdelingen zorgden onder 
andere via de vertegenwoordigers voor 
de verkoop. Daarna zorgden de trans-
portbedrijven of ons eigen vervoer dat 
alles op de afleveradressen kwam.

Voetbalplaatjes
De verkoopacties naar consumenten, 
inkopers en verkooppunten waren 
altijd interessant. Zo had ook GILDA 
voetbalplaatjes om te sparen tijdens 
een kampioenschap van Nederland 
waar GILDA medesponsor was.
 We vulden, elk jaar andere, speciale 
eindejaarverpakkingen voor verko-
pers van kerstpakketten. Er was altijd 
een kerstpakket voor iedere GILDA 
medewerker.
We hadden ook jarenlang een voetbal-
team en deden mee met de zomer-
avondcompetitie. In de kantine waren 
vaak klaverjasavonden.
In 1973 was er een groot feest in het 
Groothandelsgebouw bij Engels ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 
Van alle personeelsleden kreeg de heer 
L.J. Gillet Sr. toen een bronzen beeld 
(buste) aangeboden. En ik kan zo nog 
wel even doorgaan. Maar helaas. Er 
waren te veel spelers op een markt in 
een periode van, toen, teruglopende 
consumentenbestedingen. Het einde 
GILDA volgde in juli/augustus 1982.

Ruud van Gils
r.gils14@upcmail.nl

Gilda snoep al 40 jaar niet meer te koop
Voordat U mijn ‘ode’ leest, wil ik hierbij eerst benadrukken dat 
het ‘tijdperk GILDA’ in de zomervakantie van 1982 voor iedereen 
die hierbij betrokken was, niet alleen met een negatief gevoel 
en ongeloof is afgelopen, maar ook financieel een debacle is 
geworden gedurende jaren en wellicht voor diverse personen nu 
nog wel.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 17 mei 2022 pagina 9

De stand van Gilda op de internationale Zoetwarenbeurs 1980 in Utrecht. 

De laatste consumentenactie, zomer 1982 

Gedeeltelijke rollen assortiment, de hardlopers 
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Rotterdam vanuit de 
wolken

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

Wat zeggie!?

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

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

Rijnmond vanuit de 
wolken

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

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

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

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

   
Het Rotterdams ABC

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

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

De Rotter-
damse Hand 
in Handdoek

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

€ 39,95
€ 17,95

€ 24,95

€ 39,95

  

€ 14,95

€ 7,50 € 8,95 € 8,95

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Ja, ik bestel:

Dinsdag 17 mei 2022

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

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

€ 14,25

€ 24,25

Prijs per stuk:

De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus 
onderzetters:

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



Nou ja, geld verdienen dan maar. Met 
mijn ervaring als voeger in de nieuw-
bouw de laatste zes maanden voor 
mijn diensttijd meldde ik mij aan bij 
een voegbedrijf dat restauratie werk-
zaamheden verrichtte en oude gevels 
opknapte. Het was vreselijk koud en ik 
kon beginnen met aan de onderkanten 
van de gevels ergens in Spangen de 
voegen met de hand uit te hakken met 
de vuist en beitel. De machines om 
het mechanisch te doen bestonden nog 
niet, later kwam de dwarsslijper en an-
dere gereedschappen die op luchtdruk 
werkten en het een stuk makkelijker 
maakten. De vuist is een stompe 
hamer van een kilo en de beitel is een 
voegbeitel, die een platte brede dunne 
onderkant heeft zodat hij in de voeg 
gezet kon worden. Ik kon negentig 
gulden per week verdienen.

Mies Bouwman
De eerste televisieuitzending die 
vierentwintig uur duurde en dag en 
nacht doorging was de uitzending 
van Open het Dorp. Een charitatieve 
uitzending voor mensen met een 
beperking oftewel een uitdaging zoals 
we het nu bestempelen. Aan de kijkers 
werd gevraagd of ze een luciferdoosje 
met kleingeld naar de studio wilden 
brengen en alles werd bijeen gepraat 
en geteld door een bevallige dame 
genaamd Mies Bouwman. In de 
ochtend dat ik begon te werken was 
het stervenskoud, de voegen keihard, 
de collega’s chagrijnig en geregeld 
ketste de vuist van de voegbeitel af en 
raakte mijn hand die begon te bloeden. 
Wat een teringwerk! De bewoners 
waren enthousiast vanwege de televi-
sieuitzending en de reparatie aan hun 
woning. Mies Bouwman babbelde 
door, de één na de ander kwam een 
gevuld luciferdoosje brengen, Welkom 
Gefeliciteerd zei ze dan.

Protesteren
Na enkele dagen werd ik na gebleken 
geschiktheid samen met wat andere 
voegers ingedeeld bij een andere gevel 
waar de steiger nog gezet moest wor-
den. Het waren afzonderlijke dunne 
houten palen die op een afstand van 
ongeveer twee meter naast elkaar vóór 
de gevel op een plek waar de stoep-
tegels uit de grond werden gehaald 
geplaatst. Zij werden met ééntweedrie 
balken gekruist met elkaar verbonden 
zodat de steiger naderhand niet als een 
kaartenhuis in elkaar kon storten en 
eveneens met scheerhouten aan elkaar 

verbonden met steigertouw. De kno-
pen paalsteek, platte knoop, mastworp 
en dergelijke moest je wel even leren. 
Het was een week voor Kerstmis en 
de huisvrouw waar we de steiger voor 
haar ramen gingen zetten begon te 
protesteren. “Dan zit ik met de Kerst 
met die steiger voor de ramen”, sprak 
zij vertwijfeld.
“Welnee” zei ik, “dan zijn we klaar en 
al weer weg”, waarna zij opgetogen 
wegliep. De volgende dag begon het te 
vriezen en hard ook, het duurde lang 
want de steiger stond er tot en met de 
Paasdagen! Het was de winter 1962 op 
1963, de Elfstedentocht werd gereden 
en Reinier Paping had gewonnen. Ik 
was maanden uitgevroren en kreeg 
geen compensatie.

Zwart werken
Het begrip koppelbazen bestond nog 
en er moest geld verdiend worden 
dus ging ik naar een kroeg waar 
losse arbeiders 
werden aangeno-
men die bereid 
waren “zwart” te 
werken. Het loon 
was nooit hoog en 
het was meestal 
vies werk zoals 
classificeren, het 
schoonmaken van 
dubbele bodems 
van zeeschepen, 
de onderkant van schepen verven 
in het droogdok en tevens gaf de 
gemeente de gelegenheid aan bereid-
willigen om de grote zwart geworden 
sneeuwhopen die maanden lang in de 
straten lagen op te ruimen en daar per 
dag een bedrag, ik meen 15 gulden, 
voor te betalen. 
Afijn, na de Paasdagen kon er weer 
begonnen worden, de dame waar de 
steiger stond werd blij en met ge-
zwinde spoed werkten we de ene na de 
andere gevel af. Hele straten die door 
een woningstichting uitbesteed waren 
aan mijn werkgever de heer Carel 
Akeleijen. In de zomer was het leuk 
werk, kregen we koffie en thee van de 
bewoners en had ik sjans bij sommige 
huisvrouwen en jonge meisjes. 

Antennes
Ook op de daken voegden we de 
schoorstenen die toen nog door 
kolenkachels gebruikt werden en op 
platte of schuine daken stonden. Op de 
schuine daken behandelden wij ook de 
vorsten, dat zijn de bovenste dakpan-

nen die vaak door de vorst aangedaan 
waren en lekkage veroorzaakten. Som-
mige vorsten waren doorboord door 
een ‘bijdehante’ huisvader om een TV 
antenne te plaatsen die in een bepaalde 
richting gedraaid kon worden om 
bijvoorbeeld Duitsland drie of België 
twee te kunnen ontvangen. Hele daken 
werden daarbij verruïneerd door 
kapotgetrapte dakpannen om maar de 
televisieantenne in de juiste stand te 
krijgen. In Rotterdam werd vaak het 
televisiesignaal verstoord door bewe-

gende havenkranen. Het was al met al 
best leuk werk in de zomer.

Eigen bedrijf
Op een gegeven moment, toen het 
werk bij mijn werkgever wat afliep, 
besloot ik voor mijzelf te beginnen. 
Dus naar de Kamer van Koophandel 
in Rotterdam op het Beursplein en 
de inschrijving gedaan. Aannemer 
van Voegwerken en aanverwante 
werkzaamheden! Een paar grote em-
mers gekocht, een spaarbord gemaakt 
van een stuk zinken dakgoot, wat 
betonijzer gezocht op de bouw, daar 
met de vuist op de treinrails met flinke 
klappen voegspijkers van gesmeed 
met een lange arend (het kromme 
stuk dat aan het handvat moet) zodat 
de knokkels van je hand de muur niet 
raakten met het voegen, een volzet-
ter, dat is voor de horizontale voegen 
de zogenaamde lintvoegen en een 
stootvoegpen voor de kleine verticale 
voegen’(stootvoegen) tussen de stenen 
in, een stuk van een kapotte steel van 
een schop als handvat er aan en een 

speciekuip gekocht, twee stoffers er 
bij en mijn eigen bedrijf was klaar.

Kapsones
Toevallig had ik een eigen woning ge-
vonden en we verhuisden naar een wat 
drukke buurt met veel winkels. Ik liet 
een naamplaatje maken met ‘Voeg-
bedrijf’ erop en bevestigde het onder 
mijn naam op de deurpost. Collega’s 
maakte er grappen over en betoogden 
mij van hoogmoedsverplettering, wat 
zoiets als kapsones betekent, oftewel 

hoog in het hoofd. 
Nou, het duurde 
niet lang totdat 
dat naambordje 
mij een prachtige 
klus opleverde. 
De beheerder 
van de woning 
kwam kijken wie 
er kwam wonen, 
las het bordje en 
liet een briefje 

achter om contact op te nemen. Ik 
werd gevraagd een prijs op te geven 
voor het uithakken en voegen van een 
woningblok. De achting van mijn col-
lega’s steeg!

Opdrachten
Uiteindelijk kreeg ik van de investe-
ringsmaatschappij die vele woningen 
beheerde flink wat opdrachten. Ik had 
een steiger gekocht, een keldertje voor 
opslag gehuurd en samen met een an-
dere voeger werkten we jaren in aller-
lei straten aan huizen met de opdracht 
uithakken en voegen. Het gebeurde 
weleens dat de voegen zo hard waren 
dat er met het uithakken ook stukken 
van de gevelsteen afsplinterden. De 
oude gevels waren door de jaren een 
beetje zwart geblakerd en de stukjes 
die er afgebroken waren hadden de 
kleur van nieuwe stenen. Dus met 
wat zwartsel poeder en dodekop, die 
we bij een verffabriek haalden bij de 
Nassauhaven, gemengd met wat water 
tipten wij die stukjes aan zodat het een 
gelijke kleur was zoals de oude gevel. 

Het viel niet meer op. Dan de gevel 
met een emmer verdund zoutzuur en 
wat dodekop er in met een stoffer ver-
der schoonmaken en opkleuren. Dat 
werd goed betaald! De gevel zag er 
dan weer als nieuw uit dus de prijs van 
het huis werd hoger bij de verkoop.

Buurtcafé
Jaren gingen voorbij en inmiddels 
had ik samen met mijn vrouw en kind 
een woning met antieke meubelen, 
koelkast en televisie, een mooie 
Chevrolet Corvair en een schuld bij de 
belastingdienst! 
Om wat zwart bij te verdienen ten-
einde de belasting te kunnen betalen 
ging ik in de weekeinden in een café 
werken in de bediening. Het was een 
buurtcafé hoofdzakelijk bezocht door 
jongeren, met een jukebox en een 
flipperkast. Het verdere interieur was 
antiek met mooie gebeeldhouwde kas-
ten, een oude potkachel brandend op 
kolen, prachtige beelden etcetera. Ook 
kwamen er in de weekeinden mensen 
hun kunsten vertonen, bijvoorbeeld 
vuurvreters, saxofoonspelers, ac-
cordeonspelers en dergelijke. Het was 
eind zestiger jaren. Ik werkte achter de 
bar en bediende hoofdzakelijk de bier-
pomp maar bediende ook de mensen 
die plaatsnamen aan de tafeltjes.

Het ging mij goed af, ik was vrien-
delijk en werd een beetje populair, 
daardoor kreeg ik veel tip ondanks dat 
juist die tijd het zogeheten inclusief 
stelsel werd ingevoerd. Dat inclusieve 
bedieningsgeld hield de waard echter 
zelf omdat ik zwart werkte. 

Daarna liep mijn huwelijk snel af door 
de scheve schaatsen die ik aantrok Het 
deed pijn, doch naderhand is gebleken 
dat het beter voor beiden was om ons 
individueel verder te ontplooien. 

Carel Wervenbos
carelwervenbos@hotmail.com

Gevels voegen was vooral ‘s zomers leuk 
December 1962 kwam ik uit de militaire dienst, getrouwd een 
dochter van zes maanden, geen werk, geen woning en geen 
geld. Mijn prachtige vrouw, de baby en ik mochten gelukkig 
inwonen bij haar ouders. We waren zeventien en eenentwintig 
jaren oud. Het waren twee kamers en een keukentje gelegen 
aan de achterkant van de Rosestraat in Rotterdam zuid waar de 
internationale treinen aan en af reden. Waar als je in de trein zat 
je de was overal zag wapperen en veranda’s met rommel aan je 
gezichtsveld voorbij trokken. Sommigen zouden het een achter-
buurt genoemd hebben.
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Carel aan het werk als gevelvoeger.

 ‘Ik liet een naamplaatje maken met 
‘Voegbedrijf’ erop en bevestigde het onder 

mijn naam op de deurpost. 
Nou, het duurde niet lang totdat dat naam-
bordje mij een prachtige klus opleverde.’
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Concert Eric Koevoets in Lambertuskerk
  Op 24 mei opent organist Eric Koevoets de Internationale Muziekzomer Lambertus met een intrigerend drieluik. 
Omdat César Franck, de beroemde componist en organist uit Parijs, 200 jaar geleden geboren is, speelt hij diens 
geliefde drieluik voor orgel, de Trois Pièces. Als spiegel hiervan laat hij voorafgaand twee andere drieluiken horen. 
Hij opent met drie werken van Johann Sebastian Bach. Vervolgens speelt hij het hedendaagse werk Trois Solos 
van ook een Fransman, Jean-Baptiste Robin (geb. 1976). Het concert in de St. Lambertuskerk begint om 20.00 
uur. Voorafgaand geeft Koevoets om 19.15 uur een toelichting in het tegenovergelegen parochiehuis (nr.5).De 
toegang is gratis met een collecte na afl oop (richtbedrag € 10,-- p.p.) Vooraf aanmelden via venster-op-muziek-
lambertus.com is aanbevolen.

Rondneuzen en luisteren in Muziekwerf
  Speciaal voor de Rotterdam Architectuur Maand zetten 
kerken, synagogen, tempels en moskeeën hun deuren van 
27 mei tot 4 juni wagenwijd open.  Op zaterdag 28 mei 
spelen diverse muziekensembles van beginners tot profs 
een inspirerend programma in de Muziekwerf. Aan de 
Noordmolenwerf. Daarnaast worden bezoekers geïnfor-
meerd over de transformatie van Doopsgezinde kerk tot 
Muziekwerf en zijn er rondleidingen door het bijzondere 
Wederopbouwpand.
Het inloopconcert biedt een mooie inkijk in het aanbod 
voor jongeren die samen muziek maken tot aan de door-
groeimogelijkheid als het je beroep wordt. Het concert is 
een samenwerking van de academie van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, Codarts, het Hellendaal Muziek-
instituut, het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest en 
Stichting Droom en Daad. 
 In 2022 start de transformatie van de laatste Doopsge-
zinde kerk in Rotterdam tot een dynamische plek voor 
jeugdorkesten en -koren. In Muziekwerf kunnen jeugden-
sembles onder één dak creëren, repeteren en presenteren. 
Plezier in het ‘samen muziek maken’ staat centraal bij alles 
wat er gebeurt

Van Laura Fygi tot een ode aan The Everly Brothers
    In World Forum Theater Den 
Haag begint 18 september de 
nieuwe reeks zondagochtend-
concerten met een Shanty Festi-
val met drie koren en de Zusjes 
Van Wanrooy. Op 2 oktober staat 
er een Meezingconcert met de 
Wannebiezz op het programma 
en 3 februari ‘Een Koffer vol 
Liedjes’ met Tony Neef, Maaike 
Widdershoven en Ruud Bos. Op 
12 maart verzorgen de ForEverly 
Brothers een ode aan The Everly 
Brothers.

 Hemelvaartsdag 26 mei

Hemelvaartsdag bij De Dames, een heerlijk aspergemenu voor de lunch en 
diner.
  Vooral witte asperges zijn geliefd in Nederland en staan bij veel mensen ook wel bekend als ‘het 
witte goud’. Ze groeien onder de grond, waardoor ze wit van kleur blijven.
    De witte asperge is een echt seizoensproduct dat het hele seizoen van eigen bodem komt. De 
asperges van de ‘koude grond’ zijn er van april tot en met juni: een echte lentegroente! Kom ervan 
genieten bij Restaurant de Dames, Leefgoed de Olifant en bezoek meteen de beeldentuin. Reser-
veeer via www.leefgod.nl of bel  0180 – 323 414

  Dinsdag 24 mei

‘Eric Koevoets opent’ in Sint 
Lambertuskerk
  De organist-titulair van de Sint Lam-
bertuskerk Eric Koevoets speelt een 
intrigerend drieluik van muziek van Bach, 
Robin en Franck. Met om 19.15 uur een 
toelichting op het programma. Oostzeedijk 
Beneden 1-3 (hoek Hofl aan), Rotterdam-
Kralingen. Toegang vrij, collecte na afl oop 
(richtbedrag € 10,- p.p.).

    Zaterdag 28 mei

Inloopconcert in Muziekwerf (voormalige Doopsgezinde kerk)
Onder de noemer ‘Heilige Huisjes’ openen talloze gebedshuizen tussen 27 mei en 4 juni hun deu-
ren met een speciaal programma. De Muziekwerf (voorheen Doopsgezinde Kerk) doet ook mee; 
met op zaterdag 28 mei een inloopconcert met muzikaal talent en rondleidingen. De Muziekwerf is 
te vinden aan de Noordmolenwerf bij het Hofplein in Rotterdam. Kijk voor het volledige program-
ma en deelnemende ‘heilige huisjes’ op heiligehuisjesrotterdam.nl
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen.
Keuring 75+, huisarts: €55 (ABE) of €70 (CDE)
Keuring door oogarts: €90 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,                                       
P. Buckplaats 31-A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr                                      
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

cbr                                      

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

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

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

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

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

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

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

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

‘Seven Club’ of de ‘Pul’ in beeld.

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

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

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

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

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl
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RIJNMOND 
HELPT
Hulp nodig?

Bekijk de advertentie 
in de krant

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

het papier toevertrouwen.

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

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

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

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

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

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

U kunt de stroopsoldaatjes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nou ja, op mijn schoolexamen na dan. 
Met de hakken over de sloot, meer 
was het niet. Ik kan u de cijfers nog 
laten zien of nee, toch maar beter van 
niet. Je kunt jezelf ook teveel omlaag 
halen. Alleen voor rekenen, taal en 
lichamelijke oefening had ik een 
ruime voldoende; de rest vergeten we 
maar gauw. Ik dacht dat ik er na mijn 
schooltijd voorgoed vanaf was. Maar 
dat was een misrekening, ook voor dat 
roze papiertje was een examen nodig. 
Zowel schriftelijk als praktijk. En ik 
wilde het rijbewijs heel graag halen. 
Dus mijn verdriet was groot, toen het 
de eerste keer niet lukte. Was dubbele 
pech die keer. Niet alleen had mijn 
rijschoolhouder net voor het examen 
mijn vertrouwde Opel Record met 
stuurversnelling ingeruild voor een 
Kadett met een pook, wat behoorlijk 
wennen was en een handicap voor dat 
examen, maar stond er ook nog eens 
een ongeduldige automobilist achter 
mij te toeteren, terwijl het licht van 
rood naar groen sprong. Dus gaf ik 
fl ink gas en greep de examinator in.
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In De Doelen opent de reeks zondagochtendconcerten met een optreden van Laura Fygi en Trio Galantes op 20 
november. Op 11 december staat ‘Van Smartlap tot opera’ op het programma en op 18 december White Christ-
mas in De Doelen. Op 22 januari treden Carel Kraayenhof en Leoni Jansen op. Op 12 februari verzorgen de New 
Diamonds een ode aan de Blue Diamonds en 5 maart verzorgen Franklin Brown en Tiny Little Bigband een ode 
aan Tom Jones en Frank Sinatra (zie ook elders op deze pagina).

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 mili-
taria. Bezoek eens onze open inloop-
dag, 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 verzamelobjec-
ten. 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

  Vanaf zondag 18 september

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

    Elke woensdag

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

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u 
gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u 
de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.   
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Heeft u last van droge of tranende ogen?
Komen er oogziekten voor in uw familie?
Ervaart u klachten met uw bril?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

‘Seven Club’ of de ‘Pul’ in beeld.

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

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

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

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

Nico Tempelman
nicotempelman@hotmail.com  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

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

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

UW VERTROUWDE 
JUWELIER

CONTANT GELD
OF INRUILEN

HOGE PRIJS VOOR OUD GOUD

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden,

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

met mogelijkheid tot verkoop of veiling

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

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

Uw senioren speciaalzaak
SLINGE 145, ROTTERDAM, 

Tel. 010 - 2930165, E-mail: l-v-o@planet.nl
Openingstijden: di t/m za. 09.30 - 17.00 uur
internet: www.lammersenvanoossanen.nl

Stroopsoldaatjes tegen coronavirus

De OudDe Oud
Dinsdag 14 april 2020 . Jaargang 16, nr. 12

Deze week o.a.:

Luchtballon-
festival

Pag. 5

Scheepsramp

Pag. 9

Meneer Dral

Pag. 11

Je eigen 
grammofoon-
plaat

Pag. 15

Oplage: 122.000 ex.

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke 
manier van gedenken Basisuitvaart vanaf € 2921,-

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

010 – 30 74 895
0181 – 700 265 

   www.obitusuitvaart.nl010 418 23 33  |  www.hess.nl

RIJNMOND 
HELPT
Hulp nodig?

Bekijk de advertentie 
in de krant

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

het papier toevertrouwen.

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

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

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

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

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

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

U kunt de stroopsoldaatjes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lees verder op pagina 3
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Meeuwensingel 101 • Capelle aan den IJssel
Tel. 010 - 75 28 837

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken

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

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

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

- Budget 
   uitvaart € 1495,-

Uitvaart compleet  € 4150,-

- Basis 
   uitvaart

v.a € 3250,-

010 418 23 33  |  www.hess.nl

CU

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

De goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

www.conceptuitvaart.nl

Concept Uitvaart
tel. 010 - 419 08 72
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Uitvaart al vanaf: € 1.499,00

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

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

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

Kijk op: Kijk op: 
www.deoudrotterdammer.nlwww.deoudrotterdammer.nl
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Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
www.callauitvaartzorg.nl

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

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

- Uitvaart compleet € 4295,-

Budget uitvaart  € 1495,-

Basis uitvaart
v.a € 3450,-

 

 
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 

met deze 6 onderzetters
voor      14,95bezorgkosten 4,25

bestel de 6 onderzetters via het winkeltje op 
pagina 14 of op www.deoudrotterdammer.nl

thee of koffie
op z’n rotterdams

www.lichtjessophia.nl

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

Wilt u nog
even

een 
eerdere krant

teruglezen?

lekker

Wilt u nog

eerdere krant
teruglezen?

lekker
eerdere krant

teruglezen?

lekker

Deze is ook 
online te bekijken!

www.deoudrotterdammer.nl

Administratie            Belastingen            Fiscale Adviezen

Administratiekantoor van Stein

Administratie - Belastingen
Fiscale Adviezen

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

Hét adres voor het
Midden- en Kleinbedrijf

“Service zoals service bedoeld is” 

Administratiekantoor

van Stein

Voor nieuwtjes en leuke weetjes 
volg ons ook op Facebook

https://www.facebook.com/deoudrotterdammer
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“Meld u zich op Douanepost-West in 
de Lekstraat, vlak bij het Marconi-
plein”, zo luidde de uitnodiging. En 
dat klopte.  Bijna helemaal vooraan in 
die straat was een openstaande voor-
deur met daarachter duidelijk zicht-
baar een heel stijle trap omhoog. Een 
naambordje gaf aan: ”Sectie 13” van 
de Rotterdamse douane. Boven kwam 
ik in een lange gang met een paar 
loketten en het kantoor van de buiten-
dienst. Die buitendienst, daar moest ik 
zijn. Het welkomstcomité bestond uit 
3 dienstgeleiders en chef Baas Kribbe. 
Het systeem van opvang werkte nog 
heel simpel, vertelde de chef. “Je men-
tor voor de eerste 6 weken zit in loods 
Argentinië bij Thomsens Havenbe-
drijf. Hij heet Meijer en de basiskennis 
leert hij je wel. De douaneschool die 
komt later wel.”

Hok
En zo kwam ik terecht in een ge-
weldige opslagloods waar ergens, 
ingebouwd tussen stapels sinaasap-
pelkisten een klein hok stond voor de 

douane. Het heette kantoor maar het 
was echt een hok. En inderdaad zat 
daarin mijn gids naar de toekomst: de 
loodsambtenaar Meijer. Hij was een 
Drentse boerenzoon, zo’n jaar of 50 
oud. Hij had in de haven een bijnaam. 
Alle collega’s kenden hem als “Psalm-
pie” omdat hij bij het surveilleren op 
straat en kades altijd psalmen liep te 
neurieën. Ik kan niet anders zeggen 
dan dat hij een solide leermeester was. 
Van hem leerde ik ook dat ons werk-
gebied vanaf de IJsselhaven tot en met 
de Merwehaven liep en dat er toen al 
in het hele Rotterdams havengebied 
wel zo’n 1000 collega’s werkten!

Uniform
De volgende dag kreeg ik mijn uni-
form uitgereikt met 1 streep op elke 
mouw, en uitgedost als een echte dou-
anier kwam ik bij Psalmpie terug. Bij 
die ene streep paste ook een eerbied-
waardige titel: Tijdelijk hulpkommies 
der invoerrechten en accijnzen. Die 
dag hadden we voor de kade bij onze 
loods een voor mij geweldig zeeschip, 

de Algorab van Nievelt Goudriaan. 
Ons toezicht ging over de douaneloods 
en alle voertuigen waarin de lading 
werd gelost. Voor al die goederen 
waren vooraf documenten oftewel 
paspoorten nodig en het laden mocht 
pas beginnen als je toestemming had 
gekregen van de loodsambtenaar. 
Na zijn uitgebreide voorlichting gaf 
Psalmpie mij vrijheid van beweging 
om het terrein te verkennen.

Smokkelaar
Zo stond ik een paar middagen later 
heerlijk in de zon op de kade met de 
handen op de rug de gangway van 
de Algorab in de gaten te houden. 
En ja hoor, daar kwam mijn eerste 
confrontatie met een smokkelaar. 
Een kanjer van een donkergekleurde 
persoon kwam de gangway af en zocht 
kennelijk een uitweg naar de straat. 
Al zoekend kwam hij mij tegen. Een 
globale visitatie leverde vanonder zijn 
jack 2 sloffen sigaretten op… Maar ja, 
wat moest ik er mee, was mijn vraag. 
Enig antwoord was voor mij: Op naar 

Psalmpie! Zo gezegd, zo gedaan. De 
aangehoudene zag bij aankomst in het 
loodskantoor onmiddellijk dat dit een 
hoge moest zijn want die had 3 strepen 
op zijn mouw. De reactie was verras-
send: hij viel op zijn knieën en bulkte: 
“Please not to the captain!”

Controleren
Helaas sprak Psalmpie geen Engels 
maar de boodschap was wel duidelijk 
genoeg. Hij vroeg telefonisch de 
douanepost enige versterking waarna 
ik met twee collega’s de hut van ons 
Algorab-slachtoffer ging controleren 
op meer contrabande. Die hebben wij 

daar in elk geval niet aangetroffen zo-
dat we de smokkelaar met een standje 
maar hebben laten gaan.
Kortom: voor mij was dit een goede 
kennismaking met mijn nieuwe be-
roep, en met nog vele avonturen 
daarna heb ik een prima loopbaan 
gekregen.

Cor Overkamp
c.overkamp@hotmail.com  

 Aan de slag bij de douane in de haven   
Het was 15 mei 1963 toen ik als Gouds provinciaaltje na het afzwaaien uit de militaire dienstplicht 
op een oude fiets stapte bij het Rotterdamse Delftse Poortstation, onderweg naar mijn eerste 
douane-kennismaking. Vooraf had ik verwacht dat mijn douane-begin de regio van de toen zo actu-
ele botersmokkel zou worden, zoals de Belgisch-Zeeuwse grens. Maar nee, het werd Rotterdam en 
ik vroeg mij af wat ik daar nou als douanier moest gaan doen. 

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

 Holland Amerika Lijn op 26 augustus 1954. De s.s. Nieuw Amsterdam 2, een passagiersschip van de Holland Amerika Lijn, aan de Wilhelminakade met 
pakhuizen New York en Baltimore, het hoofdkantoor van de H.A.L., pakhuis Chicago en het Landverhuizershotel (NASM-hotel). Aan de Rijnhavenkant loods 

New Orleans. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto Bart Hofmeester    

Rijnmond
vanuit de wolken

www.barthofmeester.nl

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

Poffen

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

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

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

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

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

Rotterdam IJsselmonde in de 
20e eeuw

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

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

Het korps de baas

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

€ 14,95
€ 24,95

€ 14,95

€ 15,95

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95 € 14,95 € 29,95

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

Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Feijenoord Noordereiland in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Oude en Nieuwe Westen Middelland 
Dijkzigt Scheepvaartkwartier in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Tuindorp Vreewijk De Vaan Valkeniersbuurt in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Zuidplein en omgeving in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam Zuidwijk in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     14,95
Het Korps de baas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     29,95
Kanjer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     15,95
Poffen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     24,95

Ja, ik bestel:

Dinsdag 17 mei 2022

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

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
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2022 Oekraïne. Rusland valt Oekraïne 
aan en bestookt het land met bommen, 
raketten en ander materiaal. Strategi-
sche objecten worden beschoten, zoals 
munitieopslagplaatsen, fabrieken voor 
militair materieel en andere belang-
rijke doelwitten. In diverse steden 
treffen de raketten ook woningen 
van burgers. Grote wooncomplexen 
worden verwoest of zwaar beschadigd. 
Winkels raken leeg, aanvoer van voe-
dingsmiddelen wordt geblokkeerd. De 
bevolking slaat waar mogelijk op de 
vlucht naar veiliger oorden. Met bus-
sen en treinen tracht men het geweld 
te ontsnappen naar het westen van het 
land. Als het ook daar niet veilig meer 
is, probeert men de grens over te gaan 
naar Polen en andere Europese landen. 
Met een koffertje met de nodige kle-
dingstukken lopen vooral vrouwen en 
kinderen kilometers ver naar een be-
tere en hopelijk tijdelijke veilige plek. 
Een aantal van hen komt terecht in 
Nederland en wordt op verschillende 
manieren opgevangen. Sommigen bij 
gastgezinnen, waar ze tot rust kunnen 
komen. Misschien ontstaan er wel 
vriendschapsbanden voor altijd. De 

toekomst moet het uitwijzen.

Bommen
1942 Rotterdam. Duitsland heeft Ne-
derland bezet in mei 1940 en sindsdien 
bouwt het zijn militaire infrastructuur 
uit met bijvoorbeeld een bunkerach-
tige basis voor Schnellboote in de 
Rotterdamse Waalhaven, op ruim 200 
meter van de woning van mijn ouders, 
Jo en Piet van Dijk. Die Schnellboote 
moesten ingezet worden voor een 
aanval op Engeland en vormden voor 
de Engelsen dus een bedreiging. In 
de loop van WO II worden door geal-
lieerden regelmatig bombardementen 
uitgevoerd op Duitse militaire doelen 
in en om Rotterdam. De bommen mis-
sen nog wel eens hun doel en raken 
burgerwoningen. Bij zo’n luchtaanval 
door de Engelsen in het voorjaar van 
1942 duiken Jo en Piet in het midden 
van de kamer weg. Ze horen bommen 
fluitend aankomen, de inslagen lijken 
in de achtertuin te zijn. Op het zinken 
dak van de uitbouw van een van de 
slaapkamers slaat een granaatscherf 
in. Het zink smelt samen met het hete 
stuk metaal. De luchtaanval brengt bij 

Jo en Piet op het eerste gezicht geluk-
kig niet meer schade aan. Later blijkt 
een binnenmuur ontzet. Die kan pas na 
de oorlog hersteld worden. Het gat in 
de dakkoepel wordt provisorisch ge-
dicht, zodat de regen niet voor lekkage 
kan zorgen. Piet bewaart het brokstuk 
als een oorlogssouvenir.

Zenuwen
Dat de bommen zo dichtbij komen 
werkt enorm op de zenuwen van de 
mensen. Het laat ook de stoïcijnse Piet 
van Dijk niet onberoerd. Hij zit tegen 
overspannenheid aan en mede op aan-
raden van zijn huisarts zoeken Jo en 
Piet hun heil buiten de belegerde stad. 
Er rijden nog treinen in Nederland, 
zodat ze per spoor naar Gouda gaan en 
vandaar per boemeltje naar Bergam-
bacht. Waarom precies daarheen is 
niet duidelijk geworden, want familie 
woonde er niet. Ze stappen een bak-
kerswinkel binnen om brood te kopen 
voor onderweg. Het voelt meteen al 
wat vriendelijker aan, want de bakker 
heeft nog voldoende voorraad. In de 
stad zijn de winkelschappen vaak 
leeg. Piet vertelt over de dreigingen 

die in Rotterdam letterlijk boven 
je hoofd hangen. Hij moest er echt 
even tussenuit en misschien kent de 
bakker wel iemand die hen wil en kan 
opvangen. Het geluk lacht Jo en Piet 
toe, want ze kunnen terecht bij een 
boerenechtpaar in Stolwijk. Daar wor-
den ze liefdevol opgevangen, betalen 
kostgeld en verblijven zeven weken op 
de boerderij. Ze komen er snel tot rust 
en sterken weer aan. Op de boerderij 
helpen ze mee en mijn moeder leert, 
als stadsmens, zelfs de koeien melken, 
gestoken in boerenkiel en op klompen, 
zoals een foto bewijst. Een andere foto 
toont mijn ouders ontspannen in nette 

boerenkleding.

Opgepakt
Aangesterkt keren ze terug naar 
Rotterdam-Charlois, maar de vriend-
schap blijft voor ‘eeuwig’ bestaan en 
Jo en Piet gaan ook na de oorlog nog 
regelmatig terug naar Stolwijk. Nadat 
mijn ouders vertrokken zijn, heeft het 
boerenechtpaar Joodse onderduikers in 
huis genomen. Toen die verraden wer-
den, werd ook de boer opgepakt. Hij is 
later als krijgsgevangene omgekomen.

Piet van Dijk (1948)
pietvandijk48@kpnmail.nl

Op de vlucht voor de oorlog
De oorlog in Oekraïne en de gevolgen ervan roepen herinneringen op aan de Tweede Wereldoorlog, 
die mijn ouders van zeer dichtbij meemaakten. Veel gebeurtenissen van toen legde mijn vader vast 
op papier. Hoe herkenbaar is het dat zo’n 80 jaar later vergelijkbare zaken zich afspelen.

Jo en Piet van Dijk, gestoken in boerenkleding, 1942 in Stolwijk.

Eind jaren negentig koop ik op de 
zaterdagse centrummarkt voor 15 
gulden een zelf gefabriceerd foto-
plakboek. Op de groene kaft prijkt het 
woord ‘Rotterdam’ , met blauwe inkt 
geschreven.. Mijn vreugde is groot. 
Het plakboek bevat circa 25 zwart-
wit fotoprints en ansichtkaarten van 
een totaal vernielde binnenstad, het 
resultaat van het Grote Bombardement 
14 mei 1940. Het schijnt dat er meteen 
al in de zomermaanden van ‘40 een 
handel is ontstaan van ruïnebriefkaar-
ten. Ik geloof dat je al voor een stuiver 
of dubbeltje een ansicht kon scoren.
Een bekende kaart is die van de totaal 
verwoeste Korte Hoogstraat, waarop 
je op het pand van de Rotterdamse 
Wisselkantoren N.V. nog net de verti-
cale letters CHANGE kunt lezen. Het 
telefoonboek van januari 1940 ver-
meldt de openingstijden van de bank: 
‘s Avonds tot 20.00 uur en op zaterdag 
zelfs tot 21.00 uur. Een ingewijde ver-
telde mij dat die ruime tijden speciaal 
bedoeld waren voor de kroeghouders 
en ‘dames’ van de vlakbij liggende 
Schiedamsedijk. Zo konden zij de vele 
Noorse kronen, Engelse ponden en 

Duitse marken, verdiend op de drukke 
vrijdagavond en lange zaterdag, nog 
tijdig wisselen voor harde guldens!
Een kaart die nog meer indruk maakt 
is die van de hoek Boompjes en de 

Reederijstraat. Waarom? Omdat het 
karkasbeeld van de ooit zo impo-
sante bebouwing op ons aller netvlies 
staat, dankzij de trieste tv-beelden 
uit Oekraïne. Wij zien het bijkantoor 

van de Nederlandse Bank totaal in 
diggelen. Het aangrenzende hoek-
pand is eveneens weggevaagd. Wij 
zien één grote ruïne. Er staan al twee 
vrachtauto’s klaar om puin te ruimen. 

De print dateert van eind mei, begin 
juni. De kracht van het documentaire 
beeld zijn de vijf fietsers en een enkele 
voetganger. Wat er in hun hoofden 
omgaat, laat zich raden…

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

Boompjes
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Aixam, Ligier en Microcar. De nieuwste modellen 
staan voor u klaar in onze vernieuwde showroom.
Direct uit voorraad leverbaar. Maak nu een proefrit!Direct uit voorraad leverbaar. Maak nu een pDirect uit voorraad leverbaar. Maak nu een p

U mag een brommobiel 
besturen met het AM-rijbe-
wijs (brommerrijbewijs)

Vollebregt brommobielen - Edisonlaan 30, Bleiswijk - ligierstore.nl 
info@vollebregtbrommobiel.nl - 010 521 92 18

• Dealer van de drie grootste merken
• Geheel vernieuwde showroom
• Grootste en breedste assortiment brommobielen
• 1x per jaar gratis haal- en brengservice 

(icm jaarlijks onderhoud)
• Klantenbeoordeling van 9,4

45

      Al meer dan 

20 jaar een begrip in 

Zuid-Holland en omstreken!

Mei Actie Maand  
U heeft de keus:
€ 1000,-- extra inruilkorting 
of 2 jaar gratis Onderhoud*
Actie loopt tot en met 31 mei

*  (afhankelijk van aantal kilometers 
    en slijtage delen uitgezonderd). 

LEKKER BAKKIE PLEUR

€14,25

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

met de al bekende onderzetters.

* excl. €5,75 verzendkosten

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

De OUD-ROTTERDAMMER 
MOK per stuk:

DE OUD-ROTTERDAMMER MOK 
+ ONDERZETTERS    per set: €24,25*

*



De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser  Dinsdag 17 mei 2022    pagina 19   

reparatiewerkplaats en een woon-
villa aan de Albert Plesmanweg in 
het Waalhavengebied. Toen de boel 
ging draaien ging Van Trierum daar 
wonen tot zijn pensioen en kreeg 
Wim Breedveld de woning aange-
boden. Zijn vrouw zag dat niet erg 
zitten en dus moesten ze iets anders 
met de woning. De keuze viel op 
Ton Peasens en die ging toen aan 
de Albert Plesmanweg wonen. 
Overigens kent Breedveld König 
al uit de tijd van de paardentractie. 
Als kind woonde hij bij de Paul 
Krugerstraat en De la Reystraat. 
Zijn vader was de hoefsmid van 
König.

Modelbouwer
De vader van Cor Rus-Hartland 
(corrushartland@outlook.com) was 
vrachtwagenchauffeur bij Moerman 
& Robbers in Rotterdam. Dit 
bedrijf deed veel van het bijzondere 
transportwerk samen met König en 
Doornbos. Zo heeft hij heel wat rit-

ten met zijn König-collega’s gere-
den. Ook ritten waar jonge Cor als 
kind tijdens schoolvakanties mocht 
instappen. Inmiddels is hij de 65 
jaar gepasseerd, woont in Zeven-
bergen en is een verwoed model-
bouwer geworden van vrachtauto’s. 
Nog niet van de wagens van König, 
want daar had hij tot voor kort geen 
goede foto’s van. De stapel foto’s 
die Anette Weeda-Paesens aantrof 
in de nalatenschap van haar vader – 
Ton Paesens – bracht uitkomst.
Cor Rus-Hartland herkende 
hierdoor ook de bijgeplaatste foto 
van de Diamond T980. ,,Het is een 
oud geallieerd voertuig die via de 
Dienst Domeinen was toegewezen 
aan de transporteurs in de direct 
naoorlogse jaren om de tekorten in 

het transport op te vullen. Later is 
daar een Henschel-dieselmotor in 
gemonteerd. Deze heeft eerst als 
trekker/vrachtwagen gereden en is 
later tot kraanwagen omgebouwd 
en heeft nog jaren als zodanig 
dienst gedaan.’’

Bijrijder
Fred Hazelhoff f.hazelhoff6@
upcmail.nl) mailt dat zijn oudere 
broer Harry eerst werkzaam was 
bij Thomsen’s Havenbedrijf en 
later bij König-transport op het 
kantoor aan de Pieter de Hoochweg 
bij directeur Driessen. Zijn broer 
had direct contact Van Trierum, 
chef van de chauffeurs. Aan hem 
had zijn broer gevraagd of het 
mogelijk was of zijn nog school-

gaande broertje van 15 jaar in de 
grote zomervakantie met één van 
zijn chauffeurs als bijrijder een 
dagje mee mocht. Dat dagje werd 
meerdere dagen. ‘s Morgens vroeg 
trapte hij op zijn fi etsje vanuit de 
stad door de Maastunnel om zich 
te melden bij Van Trierum. De chef 
vroeg aan een van zijn chauffeurs 
of hij zijn gezelschap en als hulpje 
kon gebruiken. Meestal kon Fred 
Hazelhoff mee met chauffeur 
Carlebur of soms een andere col-
lega. Dat lag aan de bestemming, 
meestal zonder overnachting. Het 
bedrijf had ook diverse Jeep’s in 
bedrijf waarvan één met een hoog 
dak, de zogenaamde ‘Hoge Hoed’. 
Twee keer is Fred mee geweest 
naar Bielefeld en Hamburg in 
Duitsland met overnachting.
Hij kreeg geen loon, maar het eten, 
drinken en logies werden wel door 
het transportbedrijf betaald. Als 
tegenprestatie moest Fred – als 
dat mogelijk was – de chauffeur 
behulpzaam zijn met laden en 
lossen. Hij ervoer die vakantietijd 
als geweldig en zal deze ook nooit 
vergeten.
W.J. Hordijk nam met plezier ken-
nis van de herinneringen aan het 
hijs- en transportbedrijf König en 
herkende op de foto in de vorige af-
levering zijn vader en broer. ,,Mijn 
vader staat op de treeplank van de 
vrachtwagen rechts en mijn broer 
Piet, die ook chauffeur was, op de 
treeplank van de wagen links.’’
Hordijk blijkt ook ex-zwager van 
de in het vorige artikel genoemde 
Bert Middelbos. ,,Bert begon 
zijn carrière in de hijswereld als 
kraanmachinist bij de gebroeders 
Verhagen in Rotterdam. Daar 
schopte hij het tot directeur. Helaas 
is Bert vorig jaar in zijn woonplaats 
|Dordrecht overleden. Bij de voet-
balvereniging Meeuwenplaat stond 
hij als doelman in het 1ste elftal 
en hij was toen ook jeugdtrainer 
bij die club. Een van zijn pupil-
len was Peter Houtman, ook niet 
onbekend.’’
Als aanvulling: Bert Middelbos 
was ook gewaardeerd en prominent 
medewerker van het Carnavalsver-
band Rotterdam-zuid en zette zich 
samen met de feestvierders in voor 
allerlei goede doelen.
Reacties: reinwol@outlook.com

Joop Breedveld kwam in september 1942 als leerling-monteur in dienst bij het zwaartrans-
port- en hijsbedrijf H.W. König & Co. Na vier jaar werken werd hij opgeroepen voor de mili-
taire dienst en naar Nederlands-Indië uitgezonden tot oktober 1949. Terug in Nederland ging 
hij terug naar König om er 40 dienstjaren vol te maken. In 1986 stapte hij vervroegd uit. Door 
de jaren heen krikte hij zijn autotechniek naar een hoog niveau en werd chef van de techni-
sche dienst.

Breedveld hakt zijn historie bij 
König in tweeën: tot 1962 vooraf aan 
de fusie met havenbedrijf Thomsen 
en de jaren daarna. De bedrijfsnaam 
werd in 1963 ETOM, Europese 
Transport Ontwikkelings Maatschap-
pij. Dat viel samen met de ingebruik-
neming van een nieuw bedrijfsterrein 
met ook een kantoor, wasplaats, 

 1) De door Cor Rus-Hartman 
omschreven wagen aan het werk 

op het Binnenhof in Den Haag. Foto’s 
Anette Weeda-Paesens   

 Herinneringen 
König-transport   

 3) Voor het vervoer van vliegtuigdelen draaiden ze bij König de hand niet om.   

 2) Motoragenten zorgden voor vrijbaan bij bijzondere transporten.   

Noordereiland

Mijn man Hans Gelderman, heeft 
mij gevraagd zijn herinneringen 
aan het Noordereiland onder woor-
den te brengen. Hij heeft hier met 
zijn ouders en jongere zus ge-
woond van 1950 tot onze trouw-
dag in 1961.

Het Noordereiland is tijdens de oorlog fl ink 
beschoten en het noordwestelijke deel werd 
hierdoor verwoest. Alleen de huizen en een 
houten kerk en een schoolgebouw aan de 
zuidkant van de Prins Hendriklaan en het 
grootste gedeelte van de Prins Hendrikkade 
zijn gespaard gebleven.
Na het puin ruimen zijn er eerst fl ats 
gebouwd aan de noordzijde van de Prins 
Hendriklaan. De familie Gelderman kwam 
daar te wonen op nummer 25d. Zij hadden 
toen nog een prachtig uitzicht op de Maas. 
Regelmatig lag daar het vliegkampschip de 
Karel Doorman voor anker.
Toen werden ook nieuwe fl ats gebouwd 
aan de Maaskade en was het mooie uitzicht 
verdwenen. Zij konden alleen nog enige 
jaren schuin uitkijken richting de Holland 
Amerika Lijn, bekend als de HAL. Vóór 
de aanleg van de METRO zat er nog een 
fl inke punt aan het Noordereiland, het z.g. 
Prinsenhoofd. Dat was een kaal stuk grond. 
Voor Koninginnedag werden daar door de 
Gemeente Rotterdam elk jaar voorbereidin-
gen getroffen om een feestelijk vuurwerk af 
te steken.Bij het bedrijf dat deze werkzaam-
heden verzorgde werkte de vader van Hans. 
Hierdoor had hij de mogelijkheid wat hand- 
en spandiensten te verrichten, wat voor een 
jonge knaap natuurlijk interessant was. Er 
werden grote buizen in de grond aange-
bracht, van waaruit de echte vuurwerkers 
op het juiste moment het vuurwerk kon 
aansteken, waarna ze als een haas dekking 
zochten.

In diezelfde vijftiger jaren werden er op dat 
Prinsenhoofd ook nieuwe fl ats gebouwd. 
Voordat de punt werd afgebroken, legde 
daar nog een pontje aan, dat voer van Ka-
tendrecht naar de Willemskade. Er was ook 
een eindhalte van de bus D naar Overschie 
gesitueerd. De kade was tijdens de oorlog 
beschadigd en hierdoor was het eenvoudig 
om het water in te gaan en een half rondje te 
zwemmen naar de Maaskade. Tevens was er 
toen iemand die een amfi bievoertuig bezat 
en die hiermee te water ging om een eindje 
te varen.
Vrij dichtbij de Willemsbrug lag een 
drijvend zwembad, waar door Hans ook 
regelmatig gebruik van werd gemaakt. 
Achteraf niet zo fris.
Zoals gezegd werd de punt van het Prin-
senhoofd afgebroken voor de aanleg van de 
METRO. Op de foto uit 1964 is te zien dat 
de kade daar nu recht afgestoken is, als een 
soort amputatie.
Inmiddels zijn op het Noordereiland veel 
oude huizen afgebroken en gerenoveerd en 
er is nieuwbouw verschenen. Het dorpse 
gevoel dat je als bewoner had is wel wat 
verdwenen. Toch blijft het een bijzonder 
stukje Rotterdam.

Hans en Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl  
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Rotterdam door de tijd, deel 1:
Scheepvaartkwartier, Cool, Stationsbuurt

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

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

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

Rotterdam door de tijd deel 3: Kralingen
en Kralingseveer

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

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

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

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

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

Rotterdam door de tijd deel 8:
Charlois

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

Rotterdam door de tijd deel 9:
Kleiwegkwartier en Schiebroek

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

€ 22,95 € 22,95 € 22,95

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

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

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

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

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

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

Ja, ik bestel:

Dinsdag 17 mei 2022
Voor alle producten geldt dat er € 4,25 verzendkosten worden berekend (Tenzij anders vermeld.). 
Bij meer bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten. 
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Tewerkgesteld in Duitsland
Mijn vader, Adriaan de Jong 
(geb.1911) is in november 1944 tij-
dens de razzia in Rotterdam opgepakt, 
afgevoerd en te werk gesteld in Duits-
land. Samen met Siem Waardenburg, 
althans dat was de naam die bij mij 
(geb. 1944) boven kwam drijven bij 
een verhaal in De Oud-Rotterdammer 
over deze razzia. Wij woonden toen 
op de Bree in Rotterdam Zuid tegen-
over het politiebureau Sandelingplein. 
Is er nog familie die kan bevestigen of 
dit verhaal klopt?

Harry de Jong
hjgm.dejong@xs4all.nl

Spelen op militaire voertuigen
In de jaren zestig woonde ik in mijn 
jeugd in Hoogvliet.Zo kwamen we 
eens met wat vrienden terecht onder 
de Botlekbrug,waar een opslagplaats 
was van oude militaire voertuigen.
Sommigen met een ster en anderen 
met een rode kruis embleem.Dit was 
natuurlijk reuze interessant om hier 
te gaan spelen.Mijn vraag is of er ook 
andere mensen zijn,die dit kunnen 
herinneren en of er ook foto’s van zijn.

J.A. van der Mast
imeldaboy@live.co.uk
tel. 06-51866875

Jan Voogt
Mijn vader is Jan Voogt en heeft in 
1944 (misschien al eerder) en 1945 
bij de “HAKA” gewerkt. Deze was 
destijds gevestigd aan de Westzeedijk 
487. Ik heb een brief/verklaring ge-
vonden, waaruit blijkt dat mijn vader 

in de periode 8/1/1945 t/m 28/3/1945 
ondergedoken heeft gezeten. De ver-
klaring was door de HAKA opgesteld. 
Doordat mijn vader die maanden niet 
kon komen werken. Daar mijn vader 
hier nooit iets over heeft verteld, 
waarschijnlijk tegen niemand, ben 
ik toch erg benieuwd, of er mensen 
zijn die hier wel wat vanaf wisten of 
weten. Mijn vader was toen16 jaar. 
Hij woonde destijds in de Kogelvan-
gerstraat.

Elly Verheij-Voogt
e.m.verheij@kpnmail.nl
Oude beelden van Blijdorp

Voor een videoproject over de historie 
van Blijdorp zijn wij dringend op 
zoek naar oude beelden (video, foto’s, 
krantenknipsels) uit de geschiede-
nis van Blijdorp (vanaf ca. 1935 tot 
heden). Zowel digitaal als gedrukt 
(we scannen met plezier, u krijgt alles 
netjes weer terug!). Boeken, foto’s, 
fi lmbeelden en krantenknipsels uit 
de jaren ‘30 t/m ‘50, maar ook zeker 
recente berichten en beelden. Echt al-
les is zeer welkom. Welke held maakt 
ons blij?

Duran te Riele
Tel. 06-20630443

Reünie Van Oldenbarnevelt 
HBS en MMS
Leerlingen die in de jaren 1969 tot 
en met 1972 eindexamen hebben 
gedaan aan de Van Oldenbarnevelt 
HBS en MMS in Rotterdam Zuid 
wordt verzocht zich voor eventuele 
deelname aan de te organiseren reünie 
te melden bij het Comité Reünie van 
Oldenbarnevelt HBS & MMS. Per 
e-mail: reunieoldenbarnevelt@ziggo.
nl of telefonisch 06-24162489 (Arjen 
Hazelebach). Ook oud-leerlingen uit 
andere jaren kunnen zich aanmel-
den. Geef je (meisjes)naam, huidig 

adres, eindexamenjaar, emailadres 
en telefoonnummer door. Voor meer 
informatie zie Facebookpagina Vrien-
den van Van Oldenbarnevelt HBS & 
MMS. (https://www.facebook.com/
groups/1656879317933698). Datum, 
locatie en programma zijn nog niet 
bekend. Het is de bedoeling om de 
reünie in het derde kwartaal van 2023 
ergens in Rotterdam Zuid te houden.

Het comité: Els Jungerius-van der 
Kley, Wim van Aalst, John Guijs, Bert 
van der Graaff en Arjen Hazelebach.

Marathon
Even een vervolg op Ken je dit Nog 
nr. 260 over de marathon. Ik heb 
ook een paar keer meegedaan. Maar 
wisten jullie dat er eind maart 1981 
ook een marathon in Rotterdam was. 
En wel bij PAC in Kralingen met de 
start daar. Toen hebben we een aantal 
rondes door het Kralingsebos gelopen. 
Ik weet dat zo goed omdat ik daar 
gewonnen heb in een tijd rond de 2.30 
00. Dus hij was niet offi cieel maar 
wel de eerste met een Nederlandse 
winnaar. Zijn er nog mensen die dat 
weten of mee gelopen hebben? Overi-
gens werd mijn beste tijd 2.25.09.

Joop de Vreede
joopkever@hotmail.com

                                            

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

Wie herkent deze vier kinderen?
Twee meisjes en twee jongens tevreden poserend voor de fotograaf ergens 
op een stoep, of voor een huis, of een school, of waar dan ook in een straat in 
Rotterdam omstreeks de jaren ‘30. Ik vond dit glasnegatief van 4cm bij 6 cm 
tussen de nagelaten foto’s van mijn vader. Speciaalzaak sinds 1919 Foto Graaf 
aan de Meent in Rotterdam bewerkte het donkere negatief tot bijgaande afge-
drukte helderder foto. Toevallig is 1919 ook het geboortejaar van mijn vader 
Cees (Cornelis) Luijendijk. Hij woonde sinds 1928 met zijn ouders, broer Jaap 
en zus Annie aan de Essenburgsingel 86b. Zij zijn het niet die op de foto staan. 
Maar wie dan wel? Met welke reden had mijn vader dit glasnegatief in zijn 
bezit? Zijn het vriendinnetjes en vriendjes of toch klasgenootjes van de Elou-
tschool aan de ‘s Gravendijkwal waar mijn vader de lagere school bezocht. 
De foto kan natuurlijk ook aan mijn vader in bewaring zijn gegeven door mijn 
moeder Nelly van Duin (geboren 1923), die met haar ouders en 8 zussen en 
broers aan de Mathenesserdijk 18b in Spangen woonde. 
Ben heel benieuwd naar enige herkenning door een lezer/lezeres en krijgen 
deze blije kinderen na bijna 100 jaar hun naam. Uiteraard stuur ik dan de foto 
toe.

  Bert Luijendijk
Zwanenkade 32, 
2925 AR Krimpen aan den IJssel
bert.luijendijk@hetnet.nl

Victoria
In een oude doos vond ik 
deze voetbalfoto van Victo-
ria. De datum staat er niet op. 
Ik weet dat de keeper in het 
witte shirt voorop mijn ome 
Wim Burks is. In de mid-
delste rij is de uiterst rechtse 
van de 3 knielende spelers 
mijn ome Teun Burks. Ik 
wil graag weten waar het is, 
wanneer ongeveer. Mijn ome 
Wim staat ook in een boekje 
van EDS waar hij keeper was 
en in het seizoen 1936/37 
kampioen 3e klasse K.N.V.B. 
is. Wie weet meer van mijn 
ooms die voetbalden?
Arthur van Melsfort
a.melsfort@upcmail.nl   

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

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

Ech wel!
Bel 0180-820244

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

Bel 0180-820244

Adverteren in de meest gelezen krant voor (Oud-)Rotterdammers?
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Op de vlucht
Als 83 jarige man heb ik soms de nei-
ging om in het verleden te duiken. Het 
concept van De Oud Rotterdammer is 
er een goed voorbeeld van. Er was een 
gebeurtenis die in mijn herinnering 
nog steeds een diepe indruk achterlaat. 
Tegen het einde van de oorlog, ik was 
een jaar of 7, was ik op een zondag 
alleen naar de hoogmis in de Christus 
Koning Kerk aan het Statenplein 
geweest en liep terug naar huis. In de 
Hillegondastraat zag ik schuin links 
de in de lagere school ingekwartierde 
Duitse soldaten met hun wangen 
tegen de ramen gedrukt proberen de 
Willem van Hillegaerdsbergstraat in te 
kijken. Toen ik bij Bellekom de hoek 
omsloeg zag ik ter hoogte van ons 
huis een drom mensen staan die naar 
de overkant van de straat keken. Zij 
zagen hoe mannen zich door een kapot 
raam van de tramremise naar buiten 
wurmden en van een hoogte van twee 
verdiepingen naar beneden sprongen. 
Er waren er bij die hun enkel ver-
zwikten en al hinkend de openstaande 
voordeuren van de woningen in 
vluchten om op de platte daken hun 
vluchtweg te vervolgen. Deze vluch-
tende mannen waren door de Duitsers 
gevangen genomen en stonden op het 
punt als dwangarbeider naar Duitsland 
te worden getransporteerd. Met rode 
wangen van opwinding was ik getuige 
van deze heldhaftige vlucht en keek of 
onze voordeur ook openstond. Later 
met mijn volle verstand en nog steeds 
onder de indruk was ik ontzet over de 
naïveteit van de toekijkende buurt-
bewoners die door hun opvallende 
aanwezigheid onbewust deelnamen 
aan een verzetsdaad en de ingekwar-
tierde Duitsers met hun wangen tegen 
de ramen op deze vlucht opmerkzaam 
maakten zonder dat deze ingrepen. 
Wellicht met het besef dat de oorlog 
voorbij was en zij net zoals de vluch-
telingen hun weg mochten zoeken.
Niet lang hierna reden onze Canadese 
bevrijders over de Straatweg richting 

de binnenstad.

Ton Stoffels
tel. 06-57528739
antoniusmarie2voor12@gmail.com

Spelen op het puin
Ik ben een oude Oud-Rotterdam-
mer. Ik ben in 1938 geboren in de 
Goudsestraat. Volgens de familiever-
halen viel in de oorlog de eerste bom 
in die straat op het duivenhok van 
mijn vader. Na evacuatie via familie 
in het noorden kwamen wij eind 
1940 in het houten nooddorp aan het 
Noorderkanaal te wonen op D13. In 
1942 zijn we terugverhuisd naar de 
Jonker Fransstraat 25, boven café De 
Cante Claire. Ik heb de oorlog dus 
bewust meegemaakt. In de jaren na 
de oorlog , toen wij 9-a 10 jaar waren, 
hadden mijn vrienden Theo Jansma, 
Aad Meuldijk, Cris Bruggeling en 
Piet Verbruggen en ik de grootste 

speeltuin van Nederland. Want na 
100 meter lopen voorbij de slagerij 
van Van der Enden en de biljartzaak 
van Ophof was er niets dan puin. Het 
eerste gebouw wat wij tegenkwamen 
was de motorzaak van Ben Malta op 
de Meent en vanaf Blaak tot de molen 
op het Oostplein niets. En in het mid-
den ervan stond de ruïne van de St 
Laurenskerk. Daar speelde de jeugd 
van die tijd rondom. En op de mergel-
steenblokken die klaar lagen voor de 
opbouw van de kerk. Wij klommen 
in de toren om onder de pannen van 
het zij schip duiven te vangen. Dat 
mocht niet. Ik werd door een jongen 
van een andere straat verraden. Ik zat 
op de Bosjesschool midden in de puin 
en een politie agent kwam mij daar 
bezoeken. Het resulteerde in 4 weken 
melden Zaterdags op het Haagse 
Veer om daar strafregels te schrijven. 
Tegenwoordig krijg je zo’n taakstraf 
als je een oud vrouwtje van haar tas 

berooft, waarbij ze haar heup breekt. 
Ja die tijden waren anders. Als wij met 
10 jongeren bij elkaar stonden en kat-
tenkwaad uithaalden en er een agent 
op zijn fi ets aankwam dan namen 
wij de benen. Als dit nu gebeurt, dan 
vraag de politiewagen om versterking 
want dat wordt te link. In deze puin 
heb ik iedere woning of gebouw zien 
bouwen. Het eerste was op de Boter-
sloot. Het was van Rouppe v/d Voort.
Toen ik trouwde gingen wij wonen 
in de Meubelstraat en zijn mijn twee 
kinderen daar geboren, onder het 
gehinnik van de paarden en geloei van 
de koeien op de veemarkt. Ik woon nu 
reeds lang in de Hoekse Waard, maar 
mijn vrouw en ik proberen nog steeds 
1a 2 keer per maand naar de stad te 
gaan, om de sfeer te ervaren, want je 
blijf toch altijd een stadsmens. Maar 
daar word je niet vrolijk van, dus gaan 
wij met onze oude herinneringen in 
ons oude Rotterdamse hart met een 

glimlach te rug naar de Hoekse Waard.

L. Kemperman
l.kemperman74@upc mail.nl

Openluchtschool (3)
Graag zou ik willen reageren op een 
artikel in e oud rotterdammer nummer 
7 en 8. Ik ben ook een van die kin-
deren geweest die in de periode van 
1964 tot 1966 op de 1e Rotterdamse 
openluchtschool heb gezeten. Ik kwam 
daar en werd eerst bij een juffrouw 
geplaatst van wie ik de naam niet 
meer weet. Kort daarna ging ik naar 
een hogere groep bij meester Weeda, 
een hele fi jne man. Van de heer 
Engwirda weet ik niet zoveel meer, 
waarschijnlijk omdat ik de overplaat-
sing heb meegemaakt naar de tweede 
openluchtschool op zuid. Daar heb ik 
bij de heer Ziere gezeten, evenals de 
heer Weeda een begripvolle fi jne man. 
Veel namen van medeleerlingen weet 
ik niet meer maar wel vetkuif Jaap van 
Deurzen (jawel, die dus en die ook 
goed gitaar kon spelen) en Bouman en 
dan was er ook een Blondje omdat ze 
heel blond haar had.
Er is een aantal dingen waar ik met 
verbazing over heb zitten lezen. Zoals 
het eten. Natuurlijk is het eten niet 
altijd wat je lust, maar als je zoveel 
kinderen bij elkaar hebt lust niet ieder-
een hetzelfde. Deze kinderen konden 
niet kiezen wat er te eten gebracht 
werd, dus kon het gebeuren dat er iets 
op tafel kwam wat je minder vond. Als 
ik lees dat je moest en zou het eten 
opeten, op straffe van, herinner ik mij 
niets van maar natuurlijk moest je het 
wel proberen. En zeker niet over kots 
over je eten en toch op moeten eten. Ik 
weet nog wel dat we er een sport van 
maakte om zoveel pap te eten. Al met 
al een bijzondere school voor kinderen 
met een medisch probleem waar ik 
met veel plezier op terugkijk.

J.Wijnbeek
janwijnbeek@hotmail.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

    
Was u erbij toen de Coolsingel volstroomde?

  Natuurlijk hopen we hier op kantoor bij De Oud-Rotterdammer dat Feyenoord in Tirana de eerste Conference League 
gaat winnen tegen AS Roma. Dan volgt namelijk vast ook weer zo’n mooie huldiging op de Coolsingel. Net als toen 
Feyenoord de Europacup won in 1970. In de komende krant willen we in ieder geval nog eens terugblikken op die 
huldiging. Was u erbij? Welke herinneringen heeft u daar aan? Of aan het beleven van de fi nale tegen Celtic? Laat het 
ons weten en schrijf naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Natuurlijk zijn ook verhalen over 
het winnen van die andere cup, de 
UEFA Cup in 2002, en uw bele-
venissen destijds op de Coolsingel 
van harte welkom.
En ondertussen duimen we, hè. 
Voor een mooi roodwit festijn!

    Redactie De Oud-Rotterdammer
(P.S.: Wij houden hier evenveel 
van Sparta en Excelsior, hoor.)   

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

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

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

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

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

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

Eindredactie:
Fred Wallast
Email: fred@deoudrotterdammer.nl

De Oud-Rotterdammer elke 2 weken in uw brievenbus?

Dat kan!
De OudDe Oud

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

Uw naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E-mail

Naam ontvanger
Adres
Postcode + Plaats

Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer en ik betaal via 
automatische incasso De Oude Stad BV machtig ik hierbij om per jaar € 59,95 
(de bezorging is alleen mogelijk op een adres in Nederland)

Te incasseren van IBAN                                                   
tnv

Handtekening:

Stuur de bon in een gefrankeerde 



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

Horizontaal
  1. hoofdstad van Thailand; 7. kampeerwagen; 12. vrouwtjeskip; 13. boven het normale uitgaand; 14. bontgekleurde 
papegaai; 15. ondernemingsraad (afk.); 17. open plek in het bos; 19. deel van servies; 21. Rolls Royce (afk.); 22. bloei-
maand; 24. grote luxe auto; 27. kerk in Utrecht; 28. familielid; 30. plaats in Brazilië (afk.); 31. meisjesnaam; 32. eiland in 
Midden-Amerika; 33. ampère (afk.); 35. langzame; 37. toiletartikel; 38. ondoordringbaar woud; 41. tweetal muzikanten; 
42. bakerpraatje; 44. verbond (pact); 46. akelig; 47. grauw en verkleurd; 48. tweewielig voertuig; 49. land in Azië; 50. 
hebzuchtig begeren; 52. balsport te paard; 54. een naad los maken; 56. ogenblik; 58. deel van een huis; 61. onhoudbare 
service; 62. cowboyfeest; 64. rivier in Engeland; 65. behoeftige; 67. kaal en droog; 68. duinheuvel; 70. deel van de voet; 
72. ruiter pet; 73. verplaatsbare woning; 76. aangesloten bij een vereniging; 77. bekende Ned. motorrace; 78. Spaanse 
schilder; 79. spoel voor garen; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82. aftrekteken; 83. verwoestende virusziekte; 84. 
scheepsherstelplaats; 86. oxideren; 87. racewagentje.
Verticaal
  1. lichte motor� ets; 2. Nederlands hervormd (afk.); 3. haarversteviger; 4. harde klap; 5. naam van kikker uit de Mup-
petshow; 6. verkeersstremming in Duitsland; 7. deel van een vrachtwagen; 8. vreemde snuiter; 9. Duitse tv-zender; 10. 
vanaf (afk.); 11. band uit de Achterhoek; 16. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 18. verwaande houding; 
20. gewicht; 21. zeehond; 23. hoofd van een moskee; 25. plaats of regio; 26. merg uit een palm; 27. lichte oefenhalter; 
29. ziekenauto; 32. auto met open dak; 34. nachthemd; 36. kindervoertuig; 37. � guur uit Jungle Book; 39. uitstraling 
(status); 40. invorderen; 42. stijl in de bouwkunst; 43. verdieping; 45. Energie Centrum Nederland; 46. namaak (ver-
valst); 51. oceaan; 53. zuinige verlichting; 54. landbouwvoertuig; 55. grote catastrofe; 56. losgeraakte naad; 57. rivier in 
Rusland; 59. part (stuk); 60. geweidragend dier; 62. aardappelen oogsten; 63. holte in de schedel; 66. knaagdier; 67. 
roeipen; 69. deel van het oor; 71. boomsoort; 73. handschoen zonder vingers; 74. opgekropte haat; 75. ongaarne; 78. 
gedekte tafel; 80. muzieknoot; 82. mobiele eenheid (afk.); 85. karaat (afk.).   

De oplossing van de puzzel in de vorige krant luidde:

Vrijheid is ons veel waard

Uit alle goede oplossingen die ons werden toegezonden hebben we er weer drie uitgeloot die een prijs winnen. Ieder 
van hen krijgt een waardebon van 30 euro toegezonden van restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord, te 
besteden bij de huur van een bowlingbaan of een fl uisterboot. De prijswinnaars zijn: Jannie Gommeren, C. van Brug 
en Irene Lodder.

Voor de nieuwe puzzel hebben we wederom dezelfde prijs van De 
Theetuin in Rijsoord, een ontzettend leuke plek om eens heen te 
gaan. Weer drie waardebonnen dus!

Wilt u ook eens in aanmerking kunnen komen voor deze prijs? 
Zorg dan dat uw oplossing van de puzzel voor donderdag 26 
mei 2022 12.00 uur bij ons binnen is. Stuur uw oplossing naar: 
info@deoudrotterdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotter-
dammer.nl  
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Horizontaal  1. hoofdstad van Thailand; 7. kampeerwagen; 12. vrouwtjeskip; 13. boven het normale uit-
gaand; 14. bontgekleurde papegaai; 15. ondernemingsraad (afk.); 17. open plek in het bos; 19. deel van
servies; 21. Rolls Royce (afk.); 22. bloeimaand; 24. grote luxe auto; 27. kerk in Utrecht; 28. familielid; 30.
plaats in Brazilië (afk.); 31. meisjesnaam; 32. eiland in Midden-Amerika; 33. ampère (afk.); 35. langza-
me; 37. toiletartikel; 38. ondoordringbaar woud; 41. tweetal muzikanten; 42. bakerpraatje; 44. verbond
(pact); 46. akelig; 47. grauw en verkleurd; 48. tweewielig voertuig; 49. land in Azië; 50. hebzuchtig bege-
ren; 52. balsport te paard; 54. een naad los maken; 56. ogenblik; 58. deel van een huis; 61. onhoudbare
service; 62. cowboyfeest; 64. rivier in Engeland; 65. behoeftige; 67. kaal en droog; 68. duinheuvel; 70.
deel van de voet; 72. ruiter pet; 73. verplaatsbare woning; 76. aangesloten bij een vereniging; 77. beken-
de Ned. motorrace; 78. Spaanse schilder; 79. spoel voor garen; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82.
aftrekteken; 83. verwoestende virusziekte; 84. scheepsherstelplaats; 86. oxideren; 87. racewagentje.

Verticaal  1. lichte motorfiets; 2. Nederlands hervormd (afk.); 3. haarversteviger; 4. harde klap; 5. naam
van kikker uit de Muppetshow; 6. verkeersstremming in Duitsland; 7. deel van een vrachtwagen; 8.
vreemde snuiter; 9. Duitse tv-zender; 10. vanaf (afk.); 11. band uit de Achterhoek; 16. raad voor econo-
mische aangelegenheden (afk.); 18. verwaande houding; 20. gewicht; 21. zeehond; 23. hoofd van een
moskee; 25. plaats of regio; 26. merg uit een palm; 27. lichte oefenhalter; 29. ziekenauto; 32. auto met
open dak; 34. nachthemd; 36. kindervoertuig; 37. figuur uit Jungle Book; 39. uitstraling (status); 40.
invorderen; 42. stijl in de bouwkunst; 43. verdieping; 45. Energie Centrum Nederland; 46. namaak (ver-
valst); 51. oceaan; 53. zuinige verlichting; 54. landbouwvoertuig; 55. grote catastrofe; 56. losgeraakte
naad; 57. rivier in Rusland; 59. part (stuk); 60. geweidragend dier; 62. aardappelen oogsten; 63. holte in
de schedel; 66. knaagdier; 67. roeipen; 69. deel van het oor; 71. boomsoort; 73. handschoen zonder vin-
gers; 74. opgekropte haat; 75. ongaarne; 78. gedekte tafel; 80. muzieknoot; 82. mobiele eenheid (afk.);
85. karaat (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Taalstrijd van Gerard Cox
Ik lees vaak, dat Gerard Cox zich in zijn column 
erover verbaast, dat er zo slordig met de Ne-
derlandse taal wordt omgesprongen. Ook vindt 
hij het gebruik van de Engelse taal onnodig en 
irritant. Ik wil mij hier van harte aansluiten bij 
deze ergernis. Het is al jaren goed gebruik, om op 
duidelijke wijze mededelingen te doen, waarbij 
de Nederlandse taal voldoende toereikend is. Ik 
herinner mij nog de uitroep boven op het Groot-
handelsgebouw “CHIEF WHIP OP IEDERS 
LIP” en zo nog vele andere reclames. Ook was er 
achter de deur met daarop “Heren” en daarnaast 
onvermijdelijk “Dames”, duidelijk wat je daar 
zou aantreffen.
Nou liep ik vanmiddag op het Schouwburgplein 
(Is in Rotterdam, Nederland) en zag daar een af-
valbak met daarop de volgende mededeling: “NO 
DRINKING CUPS.” met daaronder de logische 
(?) toevoeging “RESIDUAL WASTE ONLY”.
Tja, omdat ik mijn woordenboek weer niet bij mij 
had, heb ik het papiertje, dat ik weg wilde gooien, 
maar in mijn zak gedaan. Later heb ik dat thuis 
gewoon in onze afvalbak gedaan. Daar staan geen 
aanwijzingen op. En dan denk ik maar, dat de 
Nederlandse taal over een tijd misschien geheel 

verdwenen is. Het zal wel, maar ik vind dat Rus-
sisch toch wel een verdraaid moeilijke taal, hoor.

Paul van ‘t Hof
paulmarjo@live.nl

Ommoord
Even een reactie op de afl evering van ‘Rijnmond 
vanuit de wolken’ van 3 mei. Over Ommoord. 
Een metrostation was er nog niet in 1977, en het 
staat dus niet op de foto; het werd eerst in 1983 
geopend. Op de toekomstige metrobaan was een 
busweg ingericht. Men ziet aan het roetspoor dat 
de buschauffeurs bij het wenden steeds dezelfde 
route beschreven.

Herman van ‘t Hoogerhuijs
hoog6418@kpnmail.nl

Vakantieverhalen
De zomer nadert en dan gaat De Oud-Rotterdam-
mer weer vakantieverhalen over vroeger plaatsen. 
Heeft u zo’n verhaal of anekdote? Stuur ‘m ons 
toe. Liefst met foto. Schrijf naar: info@deoudrot-
terdammer.nl of Redactie De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel.

Bevrijding 1945
Ik ben in 1939 in de Van Duylstraat in Rotterdam 
geboren, tegenover de beroemde garage van A. Pik. Na 
het bombardement van 14 mei 1940, zijn mijn ouders 
naar Delft verhuisd, waar mijn zus Cobi in 1941 op de 
Oude Delft is geboren. Daar beleefden we de bevrijding 
en mocht ik verkleed als prins Willem van Oranje op 
een echt paard op de foto. In 1948 keerden we terug 
naar Rotterdam. Mijn vader had daar een slagerij op de 
Vierambachtstraat.

  Wim van Olm
Roos van Dekamaerf 14, 2907 EA Capelle a/d IJssel
Tel: 010- 4580152   

DIRECT CONTANT GELD VOOR AL UW GOUDEN SIERADEN!

PANDHUIS ROTTERDAM 

maandag t/m vrijdag geopend van 10.00-16.00 uur

Proveniersstraat 66-B 3033 CM Rotterdam
Achterzijde Rotterdam Centraal Station

010-7171777 www.pandhuisrotterdam.nl

HOOGSTE DAGKOERS GEGARANDEERD!

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. hoofdstad van Thailand; 7. kampeerwagen; 12. vrouwtjeskip; 13. boven het normale uit-
gaand; 14. bontgekleurde papegaai; 15. ondernemingsraad (afk.); 17. open plek in het bos; 19. deel van
servies; 21. Rolls Royce (afk.); 22. bloeimaand; 24. grote luxe auto; 27. kerk in Utrecht; 28. familielid; 30.
plaats in Brazilië (afk.); 31. meisjesnaam; 32. eiland in Midden-Amerika; 33. ampère (afk.); 35. langza-
me; 37. toiletartikel; 38. ondoordringbaar woud; 41. tweetal muzikanten; 42. bakerpraatje; 44. verbond
(pact); 46. akelig; 47. grauw en verkleurd; 48. tweewielig voertuig; 49. land in Azië; 50. hebzuchtig bege-
ren; 52. balsport te paard; 54. een naad los maken; 56. ogenblik; 58. deel van een huis; 61. onhoudbare
service; 62. cowboyfeest; 64. rivier in Engeland; 65. behoeftige; 67. kaal en droog; 68. duinheuvel; 70.
deel van de voet; 72. ruiter pet; 73. verplaatsbare woning; 76. aangesloten bij een vereniging; 77. beken-
de Ned. motorrace; 78. Spaanse schilder; 79. spoel voor garen; 81. kunstmatige inseminatie (afk.); 82.
aftrekteken; 83. verwoestende virusziekte; 84. scheepsherstelplaats; 86. oxideren; 87. racewagentje.

Verticaal  1. lichte motorfiets; 2. Nederlands hervormd (afk.); 3. haarversteviger; 4. harde klap; 5. naam
van kikker uit de Muppetshow; 6. verkeersstremming in Duitsland; 7. deel van een vrachtwagen; 8.
vreemde snuiter; 9. Duitse tv-zender; 10. vanaf (afk.); 11. band uit de Achterhoek; 16. raad voor econo-
mische aangelegenheden (afk.); 18. verwaande houding; 20. gewicht; 21. zeehond; 23. hoofd van een
moskee; 25. plaats of regio; 26. merg uit een palm; 27. lichte oefenhalter; 29. ziekenauto; 32. auto met
open dak; 34. nachthemd; 36. kindervoertuig; 37. figuur uit Jungle Book; 39. uitstraling (status); 40.
invorderen; 42. stijl in de bouwkunst; 43. verdieping; 45. Energie Centrum Nederland; 46. namaak (ver-
valst); 51. oceaan; 53. zuinige verlichting; 54. landbouwvoertuig; 55. grote catastrofe; 56. losgeraakte
naad; 57. rivier in Rusland; 59. part (stuk); 60. geweidragend dier; 62. aardappelen oogsten; 63. holte in
de schedel; 66. knaagdier; 67. roeipen; 69. deel van het oor; 71. boomsoort; 73. handschoen zonder vin-
gers; 74. opgekropte haat; 75. ongaarne; 78. gedekte tafel; 80. muzieknoot; 82. mobiele eenheid (afk.);
85. karaat (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Koninklijke Spido BV.

Willemsplein 85 - 3016 DR Rotterdam  | 010-2759999  |  spido@spido.nl  |  www.spido.nl

RESERVEER UW TICKETS ONLINE OP WWW.SPIDO.NL

GOED VERZORGD EROPUIT
SPIDO CRUISES

HIGH WINE
CRUISE

DAGTOCHT
WILLEMSTAD

THEMA AVOND MET
JOE UNDERCOVER

DAGTOCHT
WOUDRICHEM

DAGTOCHT 7 RIVIEREN EN
DELTAWERKEN

VADERDAG 
CRUISE

DAGTOCHT LAND VAN
HEUSDEN EN ALTENA

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

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

Stap aan boord van de
James Cook en geniet van 
een spetterende muzikale 
show van de enige echte 
‘Dutch Joe Cocker.’

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

Tijdens deze 135 km lange dag-
tocht varen wij langs natuurge-
bieden, pittoreske havenstadjes, 
havengebieden en historische 
vestingsteden.

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

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

3 uur
8 uur

3,5 uur

7,5 uur

7,5 uur3 uur

8 uur

Volw. € 59,95 | Kind* € 31,95
27 juli, 11 augustus, 25 augustus

Volw. € 57,95 | Kind* € 29,95
22 mei, 6 juli, 20 juli, 3 augustus

en 31 augustus

Volw. € 59,95 | Kind* € 31,95
14 juli, 4 augustus, 18 augustus

Volw. € 34,50
8 oktober

HIGH TEA
CRUISE

De ideale invulling van een lazy
afternoon. Varen met op tafel 
thee en een etagière vol lekkers.

3 uur

Volw. € 38,95 | Kind* € 26,95
5 juni, 25 september, 

16 oktober en 12 november

Volw. € 44,95 | Kind* € 29,95
11 juni, 17 september,

15 oktober, 5 november

Volw. € 40,95 | Kind* € 28,95
19 juni

Volw. € 57.95 | Kind* € 29,95
7 juli, 28 juli, 17 augustus

DAGTOCHT
TIENGEMETEN

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

8 uur

Volw. € 59,95 | Kind* € 31,95
21 juli, 10 en 24 augustus

SEAFOOD
DINNER CRUISE

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

3,5 uur

Volw. € 52,95 | Kind* € 32,50
21 mei, 8 juli, 5 augustus, 

24 september en 19 november

DAGTOCHT
TWEEDE MAASVLAKTE

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

Volw. € 59,95 | Kind* € 31,95

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

7 uur

UITGEBREIDE
HAVENRONDVAART

Havenrondvaart van 2,5 uur door 
het Rotterdamse havengebied.

2,5 uur

Volw. € 26,25 | Kind* € 15,25
Iedere zaterdag in juli en

augustus om 10.30 en 13.30 uur.

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

Volw. € 15,75
Kind* €  9,25

75 min

AFVAARTTIJDEN:
Mei: 09:30, 10.15, 11.00, 

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

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

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

September 
en oktober: 10.15, 11.00, 11.45, 

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

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

en 15.30 uur

Of kijk voor ons actuele 
vaarschema op spido.nl.

FAMILIETICKET
2 volwassenen en 2 kinderen 
(4 t/m 11 jaar) € 48,85
Ontvang 2 x gratis scheepspost, 
het doeboekje met leuke 
opdrachten en ansichtkaarten.

FUTURELAND ExpERIENCE
Reis door 100 jaar havenontwikkeling naar FutureLand

Per luxe touringcar vanuit Rotterdam
Merwehaven, Waalhaven, Eemhaven, Botlek, Europoort en de Maasvlakte. In ruim 40 kilometer beleef 
je bijna 100 jaar havengeschiedenis. Maar zie je ook de Rotterdamse haven van morgen en overmor-
gen. Want voor een rooskleurige toekomst heb je ruimte nodig. Een havenuitbreiding in de Noordzee 
was het resultaat van de voortdurende Rotterdamse expansiedrift. Op ruim 40 kilometer vanaf het 
centrum van Rotterdam sta je op Maasvlakte 2 nu oog in oog met die toekomst.

Inclusief:
> Vervoer per touringcar van Rotterdam naar FutureLand v.v.
> Rondvaart FutureLand Ferry
> Bezoek FutureLand

Volw. € 29,95 | Kind* € 27,50
29 mei, 12 juni, 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 aug, 21 aug, 11 sept, 25 sept 5 uur

Volg Spido:

spido.nl

Willemsplein 85

3016 DR Rotterdam

+31(0)10 275 99 99
Om toegang te krijgen tot de diensten van 
Koninklijke Spido en uw en onze veiligheid 
aan boord te kunnen garanderen, volgen 
wij de richtlijnen van het RIVM.

Kijk op spido.nl voor tijden en tickets.

‘t leukste uitje 
op het water

Programma
11.45 Ontvangst Port Pavilion 
12.15 Lopend naar Willemsplein
12.30 Vertrek vanaf Willemsplein per touringcar
13.30 Aankomst FutureLand
13.45 – 14.45 Rondvaart FutureLand Ferry
14.45 Bezoek expositie FutureLand
15.30 Vertrek FutureLand richting Rotterdam


	20_de oud-rotterdammer_pag01
	20_de oud-rotterdammer_pag02
	20_de oud-rotterdammer_pag03
	20_de oud-rotterdammer_pag04
	20_de oud-rotterdammer_pag05
	20_de oud-rotterdammer_pag06
	20_de oud-rotterdammer_pag07
	20_de oud-rotterdammer_pag08
	20_de oud-rotterdammer_pag09
	20_de oud-rotterdammer_pag10
	20_de oud-rotterdammer_pag11
	20_de oud-rotterdammer_pag12
	20_de oud-rotterdammer_pag13
	20_de oud-rotterdammer_pag14
	20_de oud-rotterdammer_pag15
	20_de oud-rotterdammer_pag16
	20_de oud-rotterdammer_pag17
	20_de oud-rotterdammer_pag18
	20_de oud-rotterdammer_pag19
	20_de oud-rotterdammer_pag20
	20_de oud-rotterdammer_pag21
	20_de oud-rotterdammer_pag22
	20_de oud-rotterdammer_pag23
	20_de oud-rotterdammer_pag24

