
De oorlog in Oekraïne doet 
veel oudere Rotterdammers 
en oud-Rotterdammers weer 
terugdenken aan de tijd dat 
zij zelf onder de wapenen 
werden geroepen: de oproep 
voor militaire dienst. Een 
tijdje geleden alweer schreef 
lezer Ger Collée uit Capelle 
aan den IJssel daarover een 
mooi verhaal. Terug in de tijd 
naar ‘lichting 60-6’. 

Als je je in je jonge jaren er niet meer 
kon beroepen dat je studeerde en niet 
kon bogen op broederdienst of een 
lichamelijke zwaarwegende beper-
king, dan zat er niets anders op dan 
in militaire dienst te gaan. Opkomen 
voor je nummer, heette zoiets. Ik was 
van de lichting 60-6. Ook voor mij 
kwam het moment dat ik mij moest 
melden voor de keuring.
Met een groep leeftijdsgenoten werden 
we onder de fysieke loep genomen en 
in een persoonlijk gesprek werd mij 
door een majoor de vraag gesteld of ik 
iets tegen militaire dienst had. ‘’Nee’’, 
antwoordde ik, ‘’wel tegen al die 
vaccinaties’’. Want dat was mij wel 
duidelijk: we zouden de nodige prik-
ken krijgen. Ondanks dat men vergat 
mijn urine te controleren op verve-
lende bijkomstigheden werd ik even 
later door de majoor gefeliciteerd: 
‘’U bent goedgekeurd’’. Soms weet je 
niet of je met zo’n gelukwens wel blij 
moet zijn. Enfi n, na een tijdje kreeg ik 
een gratis treinbiljet en kon ik vanuit 
Overschie per bus naar het Centraal 
Station Rotterdam en vandaar richting 
Bergen op Zoom? Eerst een stuk 
treintraject, afgerond met een busreis 
richting Ossendrecht. Bij aankomst 
kregen we meteen te horen dat we 
‘’onder de krijgstucht’’ stonden. Dat 
werkt wel de duidelijkheid in de hand, 
maar prettig om te horen was het niet. 
Ossendrecht was een vergaarplaats 
van enkele duizenden jongelingen, die 
net als ik in hetzelfde schuitje zaten. 
Allemaal voor de Lua opgekomen: 
de Luchtdoelartillerie. Dat was wel 
het laatste waarvoor ik gekozen zou 
hebben, maar in dienst kijkt men niet 

naar wat je zelf wilt, maar wat aan 
personeel nodig is. We werden op 
onze kamers geïnstalleerd, ruimden de 
metalen kastjes in en wachtten op de 
dingen die zouden komen.

Decemberlichting
Lichting 60-6 wilde zeggen: in decem-
ber dus opkomen. Tweemaandelijkse 
lichtingen leidden automatisch tot 
deze lijdensweg. Met het geweer 
boven ons hoofd klommen we sloten 
in met ijsschotsen die tussen onze 
benen door glipten en om nu te zeggen 
dat ik er warme gevoelens aan heb 
overgehouden: nee. Onze wachtmees-
ter (bij andere onderdelen sergeant 
genoemd) heette Van den Berg, een 
rasamsterdammer met de nodige hu-
mor. Toen we voortwaadden in de met 
ijs bedekte sloot merkte een van ons 
op, dat we van onze meerderen toch 
ook wel zo’n opoffering verwachtten 
en inderdaad: Van den Berg sprong 
erbij. Hij liet zich niet kennen. Nu 
was die sloot geen pretje, maar nog 
erger waren de twintig paar kletsnatte 
sokken die daarna op de verwarming 
hingen te drogen. De verspreide geur 

was te vergelijken met een nieuw che-
misch wapen. Veel heb ik in die twee 
maanden opleiding niet geleerd. Toen 
we ouderdag hadden en onze com-
mandant met trots vertelde dat er nu 
getoond kon worden wat we in korte 
tijd aan marcheren hadden geleerd 
liep mijn maatje Henk Noordijk uit 
Klaaswaal bij het commando ‘’links 
aanhouden’’ rechts uit de fl ank en dat 
verknoeide het hele beoogde effect. 

Inspectie
De grote ellende de eerste maanden 
was het onderhoud dat je moest 
plegen. Aan je schoenen, je groene 
munitietas, koppel en het allerverve-
lendste was ‘’je wolletje’’ opvouwen. 
Je beddegoed op een bepaalde manier 
opvouwen en aan het voeteneinde van 
je bed neerleggen. Het lukte mij niet 
een acceptabele compositie tot stand te 
brengen. Het werd iedere ochtend een 
gedrocht dat de wachtmeesters bij de 
inspectie met afgrijzen bekeken. Soms 
sliep ik zonder dekens om het wolletje 
maar niet te ontwrichten. Een vorm 
van discipline moet er zijn, maar het 
nut hiervan is niet direct aangetoond. 

Toen we schuttersputjes moesten 
graven – dat was handig mocht er 
een tank op ons afkomen, dan doken 
we daarin en reed de tank over het 
putje heen, bleven wij ongedeerd – 
kwam wachtmeester Van den Berg 
naast mijn putje staan en vroeg 
hij cynisch: ‘’Wat is dat, Collee?’’ 
‘’Een schuttersput, wachtmeester’’, 
antwoordde ik. ‘’Nou, het is meer 
een dinky toy’’, was zijn reactie. En 
toen we leerden wat we in het veld 
moesten doen om niet op te vallen in 
de omgeving – camoufl age – kreeg 
ik ook weer zo’n opmerking voor de 
kiezen. In de mazen van het netje dat 
we om onze helm hadden geschoven 
hadden we takjes en plantensprieten 
moeten steken, maar in mijn netje stak 
niets. ‘’Waarom heb jij het bevel niet 
opgevolgd?’’, vroeg Van den Berg. 
‘’Dat heb ik wel’’, zei ik, ‘’maar ik zat 
in een zanderig gebied en kennelijk 
bleven zandkorrels niet op mijn helm 
zitten’’. Hij was niet eens boos.

Appèl
We gingen ook op kamp. In tenten 
slapen was geen pretje. ‘s Morgens 

moesten wij gladgeschoren op ap-
pèl. Dat betekende met koud water 
scheren. Het enige lichtpunt die dag 
was het verschijnen van de kanti-
newagen (CADI). Dan konden we 
tenminste naar hartelust pennywafels, 
kano’s, gevulde koeken en meer van 
dat lekkers inslaan. Het taalgebruik in 
dienst was op z’n minst verwarrend. 
Het eerste grijs bleek groen van kleur 
te zijn en blenko’en hield in dat je 
je koppel en munitietassen met een 
groene substantie insmeerde. Een nut-
teloze bezigheid, gericht op verhogen 
van het disciplineniveau. We werden 
van jongen tot man gebombardeerd en 
daartoe werden de meest lullige mid-
delen ingezet.
Met de vaccinaties viel het achteraf 
mee. Die kregen we meestal vrijdags, 
wanneer we op het punt stonden met 
verlof te gaan. Vooraf had ik de wens 
te kennen gegeven als soldaat-schrij-
ver door het leven te gaan. Die wens 
werd ingewilligd: ik kon naar Kampen 
voor de opleiding tot die functie.

John Collée
johncollee@hotmail.com  
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VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN

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

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

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

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

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

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

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

wij al uw apparatuur aan in de nieuwe woning.

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

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

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

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

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

Bel voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak bij u thuis

Gratis halen en brengen 
levering onder 3 jaar garantie

Ambachtelijke meubelsto  eerderij
Leerspecialist
Antiekrestauratie
Interieuradviseurs
IEDEMA & zn.
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kwaliteit, service en persoonlijk contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw 
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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.

www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

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

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES
 

 
    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

    

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP. 

info@computerstoday.nl        www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

HIER HAD UW OUD-ROTTERDAMMERTJE
KUNNEN STAAN!

BEL 0180 - 820244

KENNISMAKING
Leuke goed ogende man 77 jr. slank 
rookt/drinkt niet, z.k.m. nette dame 
voor gezelligheid, goed gesprek, 
aandacht, om op basis van weder-
zijds respect, begrip en genegenheid, 
een mooie waardevolle vriendschap 
op te bouwen. Br.o.nr. 5768

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.FIRSTAIDASSIST.NL 

Declareer in 2022 nog uw Reanimatiecursus 
EH2100 of EH2105 bij uw zorgverzekeraar! 

Reserveer uw cursus op onze website  
en ontvang €10,- korting met deze code: 

FAA-OUD-RTM-10 

 

 
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 

VOLG

OP FACEBOOK



Als dan de boot een Nederlandse 
haven binnenstoomde liep de span-
ning verder op. De schoen mocht 
gezet worden. We konden er helaas 
niet altijd iets voor het paard in doen. 
Gelukkig zat er de andere ochtend 
altijd wat in. Het kon dus eigenlijk 
niet zo zijn dat je op 5 december slaag 
kreeg met de gard of de roe. Woorden 
die ik niet begreep maar alleen al bij 
de gedachten striemde dit niet alleen 
m’n onschuldige kontje maar vooral 
mijn geest.

Trekbel
Dan werd het 5 
december, “zou 

de goede Sint wel komen?” werd er 
gezongen. Van mij mocht hij stilletje 
het huisje voorbij rijden als hij de pre-
sentjes maar voor de deur zou zetten.
Daar ging dan toch de trekbel, de Sint 
kwam met zijn Piet de trap op. Jaha, 
dan zong je wel. Niks geen verlegen-
heid over je zangkunst, je moest over 
iedereen heen want dat kon je lot ver-
zachten. Eén voor één werd je vervol-
gens bij de Sint geroepen. Natuurlijk 
moest je weer zingen maar je toon was 
nu beduidend meer ingetogen.

Geluk
Je had de zak al gezien en je dacht 
niet aan cadeaus maar aan de da-

genlange, in de muffe zak geknoopte, 
reis naar Spanje. Als je dan bij de Sint 
was geweest was het geluk onbeschrij-
felijk. Snoepend van het lekkers werd 
het toch nog spannend want je zus, 
neef en nicht moesten nog.

Zingen
Nooit vergeten wij dat mijn zus haar 
liedje voor de Sint moest zingen. Ze 
begon wat verlegen, “Sinterklaas is ja-
rig……, ZET’M OP DE POT….!!!!” 
Met name die laatste zin klonk als 
een vroeg afgestoken kanonslag. 
“Ohhhhh”, klonk het aangeslagen in 
de kamer. Een lange stilte… Ik zou 
voortaan als enigst kind door het leven 
gaan, mijn moeder zou ik tot in lengte 
der dagen moeten troosten, eigenlijk 
allemaal de schuld van oma en opa, zij 
hadden het koppel uitgenodigd. Ik kan 
mij niet meer herinneren wat Sints’ 
reactie was maar mijn zus hoefde niet 
mee, de Goedheilige had vergeven!

Geloof
Toen ik 7 of 8 jaar was kwam oma 
ons weer ophalen voor “het feest”. 
Wachtend op tramlijn 22 naar het 
Oude Noorden in Rotterdam vroeg 
oma ineens aan me: “Geloof jij nog 
in Sinterklaas”? Moedig sprak ik de 
woorden: Nouwuh.. uh.. nee.. Fluis-
terend, zodat mijn zus het niet zou 
horen zei oma: “dan zal ik het maar 

vertellen, Sinterklaas is de groenteboer 
van de hoek”.
De huizen aldaar zijn inmiddels ge-
sloopt maar als ik in een nostalgische 
bui die kant op word gezogen en er 

weer eens langs kom denk ik altijd: 
het was Tuinenburg de groenteboer!

Martin Stikkelorum
martin.stikkelorum@gmail.com 

Sinterklaas? Gewoon de groenteboer! 
Vroeger, we gaan terug naar het begin van de zestiger jaren, 
kwam de echte Sint bij mijn opa en oma. De 4 kleinkinderen wa-
ren natuurlijk altijd aanwezig maar of we er nu allemaal zo naar 
uitkeken.
We leefden in een tijd dat de Sint je weleens vermanend kon 
toespreken. Weken lang werd je voorgehouden dat je niet ondeu-
gend mocht zijn. De “goede” Sint wist namelijk alles, dat stond in 
zijn grote rode boek. 
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Bij Sinterklaas op schoot, altijd spannend

CCtjeCCtje
Maar het kwam allemaal door besognes 
onze film Casa Coco betreffende. Er wordt 
van je verwacht dat je continu beschikbaar 
bent voor publiciteit, hetzij in kranten, 
hetzij in de Bladen of op de radio en voor 
de televisie. Dat is een dure plicht die ik 
dan ook nauwgezet nakom.

En dat werkt ook mensen, kan ik u 
mededelen, want de film is de hemel zij 
dank een groot succes. In twee weken tijds 
53.000 bezoekers, dat is echt heel goed. 
We stonden beurtelings twee en drie in de 
top tien.

Neem me niet kwalijk dat ik zo zit op te 
scheppen, maar succes, je weet het maar 
nooit en voor het zelfde geld, of liever heel 
wat minder, blijft de bioscoop leeg en zit 
je thuis te treuren waar de mensen blijven. 
Dat is het spannende en ook gekmakende 
van het theater:

“Het is vanavond slecht bezet… Ja logisch, 
het is veel te mooi weer, dan gaan de men-
sen niet in de bioscoop zitten.”

“Het is vanavond slecht bezet… Ja logisch, 
het is veel te slecht weer, dan blijven de 
mensen thuis.”

De première was een groot feest met een 
kleine duizend mensen in de Lantaren, dat 
is zoals u hopelijk weet tegenwoordig op 
de Kop van Zuid. Als u daar nog nooit ge-
weest bent, dat moet u toch eens doen, zes 
zalen, perfect ingericht, en een uitstekende 
Horeca, ze hebben zelfs Corenwijn. Ik weet 
het niet zeker, u moet het even uitzoeken, 
maar voor onze film moet u volgens mij bij 
Pathé zijn, ook twee fijne bioscopen, een 
op het Schouwburgplein en een op Zuid in 
de schaduw van de Kuip.

Naar de Lantaren ga ik eens per twee 
maanden met mijn nichtje, ook een 
Bruijs, die als stewardess de hele wereld 
overvliegt, en na afloop eten we dan om de 
hoek een heerlijke biefstuk bij Loetje.

Echt waar, zo’n heerlijk zomerfilmpje als 
het onze doet je een beetje de muizenissen 

uit je hoofd bannen. Muizenissen die door 
de huidige tijd worden veroorzaakt.

Wat een tijdsgewricht. Wat die Poetin de 
arme Oekraïners aandoet grenst aan het 
ongelofelijke. Hij schiet de hele boel aan 
flarden, de stakkers zitten zonder water en 
elektriciteit en straks is het daar twintig 
graden onder nul. Dat is gewoon een 
oorlogsmisdaad. Net zoals de Russen in de 
gebieden die ze hebben moeten prijs- ge-
ven, qua oorlog op de grond presteren ze 
erbarmelijk en op het lachwekkende af, de 
burgerbevolking blijken te hebben gemal-
traiteerd, uitgehongerd, gemarteld of soms 
zomaar hebben doodgeschoten. Dat zijn 
misdaden die je niet meer voor mogelijk 
had gehouden in de 21ste eeuw. Ik heb het 
niet bijgehouden maar is er een veroorde-
ling van de Verenigde Naties geweest? Dit 
kan toch niet! Waar is zo’n VN nou anders 
voor? Maar ja, dan heb je weer China 
met zijn veto. China, waar we straks met 
handen en voeten aan zijn gebonden, van 
wege de grondstoffen die zij alleen bezitten 
en die onmisbaar zijn voor het fabriceren 
van die kuttelefoontjes waar iedereen mee 
loopt.

Nou ja, laat ik er maar over ophouden.

Ik heb in de helft van mijn huis de radiato-
ren uitgezet. Want op de vraag die mij veel 
wordt gesteld: “Wat wil je nou nog verder 
in je carrière? “, heb ik inmiddels het 
antwoord gevonden: “Nou, ik heb net mijn 
energierekening gezien, en ik ga nou voor 
Eneco werken!”.

Muizenissen
Om te beginnen moet ik mij even verontschuldigen voor het feit dat ik 
u twee weken geleden in de steek heb gelaten. Ik ben er op straat een 
aantal keren op aangesproken. Dat streelt overigens wel weer de ijdel-
heid, want kennelijk word ik gelezen.
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Uitvaartverzorging
Een Uitvaart met Zorg en Toewijding die u als Nabestaande ook de Rust geeft.

0181 - 72 81 00 24 uur bereikbaar

Een uitvaart regelen we samen, niet wij alleen

www.abovouitvaart.nlinfo@abovouitvaart.nl

Voor ieder budget een
 mooie uitvaart

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

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)

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

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste kerstreizen

vanaf p.p.

€ 8098-daagse busreis
Kerst in het Salzkammergut 

vanaf p.p.

€ 739 www.dejongintra.nl/kdwen058-daagse busreis
Kerst in sfeervol Wenen

www.dejongintra.nl/kdvoc01www.dejongintra.nl/kdvoc01

vanaf p.p.

€ 1189www.dejongintra.nl/kdopa0412-daagse busreis
Kerst en oud en nieuw in Kroatië

vanaf p.p.

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

vanaf p.p.

€ 769www.dejongintra.nl/kdmhe01www.dejongintra.nl/kdmhe018-daagse busreis
Kerst tussen de Elzas en Zwitserland

vanaf p.p.

€ 599www.dejongintra.nl/kdmaa025-daagse busreis
Kerst in Maastricht

• LEERBEWERKING

• VULLINGEN VERNIEUWEN

• STOFFEERWERK

• RESTAURATIE VINTAGE / ANTIEK

• ALTIJD 3 JAAR GARANTIE

• MOBIELE SHOWROOM / WERKPLAATS

• ALTIJD EEN VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE

Damstraat 61+61a
3371 AC Hardinxveld-Giessendam

info@jandeleerman.nl
www.jandeleerman.nl

0184 63 61 55
06 25 45 33 19

Geopend op afspraak. 
Telefonisch bereikbaar 

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

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

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN 

798,-

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

1298,-

 

KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
OP ONZE PRACHTIGE

COLLECTIE MEUBELEN

VANAF 

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

De zaak van
vertrouwen

VANAF 



Ken je dit nog? 

 275   

 277   Nr.

Nr.

D

Ken je dit nog? Een kerkdienst in Rotterdam in een kerk die er niet meer is. Weet u welke? Heeft u 
bijzondere herinneringen aan deze kerk? Of aan kerstvieringen in de kerk? We zijn weer benieuwd naar 
uw verhalen en anekdotes. Schrijf ons! Dat kan naar info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de website www.deoudrot-
terdammer.nl kunt u de foto ook in groter formaat bekijken.  

Ingrid Hoogerbrugge: “De foto van theater Zuid-
plein bracht voor mij herinneringen terug aan de 
tijd dat ik er als 17-jarige snuffelstage liep. Een 
kleine 40 jaar geleden. Ondergedompeld in het 
vak van toneelknecht en kleedkamerbediende 
beleefde ik de tijd van mijn leven. Niet alleen de 
ins en outs van het podium opbouwen, waar ik 
leerde wat “Pipo’s” (toneelspots) waren en nog 
meer vaktechnische snufjes, maar het contact 
met de artiesten was voor mij als jong meisje 
net zo spannend. Na afl oop van de voorstelling 
borrelen met Jenny Arean in de artiestenfoyer, 
quatre mains spelen op de vleugel met Frits 
Lambrechts, koffi e brengen bij Ramses Shaffy, 
die behoorlijk de bokkenpruik op had, om maar 
wat te noemen. Het waren de mooie bijkomstig-
heden van het werk. Dan nog een shockerende 
voorstelling voorbereiden, bijwonen en afbreken 
gebaseerd op het boek “De kus van de spin-
nevrouw”. Ik zat met angst en beven voor in de 
zaal. Het staat in mijn geheugen gegrift. Jammer 
dat mijn stage geen navolging heeft gekregen!”

Hans Buurman: “Theater Zuidplein ken ik zeker 
nog! Ik ben vele jaren brandweerinstructeur 
geweest bij de Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond. Mannen én vrouwen opgeleid voor 
het mooie brandweervak. Met de onderdelen 
Repressie, adembescherming, veiligheids 
aspecten en techniek en tactieken. Is dus niet 
altijd hulpverlenen en brand bestrijden maar 
óók Preventie. Dus kwam ik met de cursisten 
jaarlijks bij Theater Zuidplein om daar vóór de 
voorstelling in de zaal, de coulissen en kleedka-
mers de preventieve voorzieningen te bekijken, 

zoals: vluchtweg aanduidingen met noodverlich-
ting, ontruimingsmogelijkheden en systemen 
(bijvoorbeeld slow-woop/sirene), rookafvoer 
installaties en het zogenaamde brandscherm wat 
aanwezig is als afscheiding tussen het toneel en 
de zaal en bij nood door de toneelmeester kan 
worden neergelaten, opdat het toneel gescheiden 
wordt van de zaal.
Wat bijzonders meegemaakt? Jazeker! Tijdens 
één van de bezoeken kwamen we in de kleed-
kamers de ster Jos Brink tegen. Hem uitgelegd 
wat “we” wel kwamen doen…Zoals u weet is 
(was) Jos een superster met veel humor. Dus dat 
was lachen. Krijgen we een uitnodiging om die 
avond de voorstelling bij te wonen. Dus hup de 
weer zaal in, maar nu als live publiek. Een super 
avond gehad én gelachen! Dus is de instructie 
van die avond op een later tijdstip ingehaald.”

Hans Kranendonk: “Dit theater was in mijn ogen 
de spil van cultuur op Zuid. In mijn middelbare 
schooltijd op het Johannes Calvijn Lyceum op 
de Mare, eind jaren vijftig, werd dit gebouw 
één avond per jaar door onze school afgehuurd 
omdat wij dan onze Grote Avond hielden. Van-
zelfsprekend werden hiervoor onze ouders als 
publiek uitgenodigd aan wie wij als leerlingen 
trots onze kunsten op de bühne vertoonden. In 
mijn herinnering waren dat toneelstukjes etc. 
Onze leraar Lichamelijke Oefening de heer 
Van der Meulen -of Vermeulen- was hierbij een 
drijvende kracht. Hij presenteerde een van de 
onderdelen als Standje Hema, een aankondiging 
waar gezellig om gelachen werd. Toen was het 
geluk inderdaad nog gewoon.”

Hans de Waard: “In dit theater was ik in 1960 bij 
een optreden van de voormalige rock en roll zan-
ger Freddy Cannon wiens grootste internationale 
hit aldaar zong, te weten “Tallahassie Lassie” . 
Hij was geboren in de plaats Revere in de staat 
Massachusetts op 4 december 1936, is dus nu 
85 jaar. De toenmalige organisator Paul Acket 
besloot Freddy Cannon te engageren in 1960 
voor 2 shows, één in de Kurzaal in Schevenin-
gen en de andere in de Grote Schouwburg van 
Rotterdam. Om op mijn herinnering hierover 
te komen het volgende, De Grote Schouwburg 
stond niet op de gevel vermeld, wat er wel op 
stond was De Groote Schouwburg, in mijn ogen 
verkeerd geschreven. Op school zei ik tegen 
mijn Mulo-leraar dat dit toch fout stond, Grote 
is een bijvoeglijk naamwoord en dus goed, de 
grootte wordt gebruikt wanneer het een zelfstan-
dig naamwoord is, bijvoorbeeld de grootte van 
dit of dat. De 2 x oo is dus niet goed maar de 
uitleg van mijn leraar was dat het waarschijnlijk 
iets te maken had met de oude spelling. Mijn 
oma woonde vanaf 1950 in de Mijnsherenlaan, 
later is dit veranderd in de Van Swietenlaan, dus 
dichtbij de schouwburg.”

Aad Copier: ”Ik heb het theater gebouwd zien 
worden in 1954, ik woonde in het Brabantse 
Dorp. Het was voor een jongetje van acht jaar 
een leuk speelterrein. Spelen op de heipalen en 
als het lukte stiekem mee rijden met het treintje 
dat de heipalen naar de heimachine bracht. 
Dat was trouwens een machine die op stoom 
ging. Kun je je nu niet meer 
voorstellen. Toen de bouw wat 
verder was , leenden we wel 
eens wat planken om hutten te 
bouwen. Die dan daarna tot ka-
chelhoutje voor het aanmaken 
van de kachel werden gebruikt. 
Toen het theater werd geopend 
heeft een toneelgroep uit het 
dorp een voorstelling mogen 
geven. Het theater was toen 
een schouwburg. Veel bekende 
artiesten en cabaretgroepen 
hebben er opgetreden. Ik 
herinner mij nog een illusionist 
uit die tijd ‘Kalanag’, als die 
optrad stonden er grote boxen 
bij de schouwburg, een soort 

containers. Ik weet nog goed dat een mede-
werker met een panter aan een riem regelmatig 
buiten op het grasveld liep, dat was voor ons als 
kind een hele belevenis. Het dorp moest wijken 
voor het Winkelcentrum Zuidplein, het Ikazia 
Ziekenhuis en de metro. In 1978 is de schouw-
burg verbouwd en heeft een moderne uitstra-
ling gekregen en is toen omgedoopt tot Theater 
Zuidplein. In dat theater hebben wij in 2017 een 
muzikaal theaterstuk opgevoerd met een aantal 
oud-bewoners van het Brabantse Dorp (zie foto 
rechtsonder). Dit was tevens een reünie voor de 
mensen die daar gewoond hebben. Inmiddels is 
er een prachtig nieuw theater op de Gooilandsin-
gel.”

Peter Schilthuizen: “Jaren geleden, het moet in 
de jaren negentig zijn geweest, was ik diverse 
keren bij cabaretvoorstellingen in Theater Zuid-
plein. Ik herinner me namen als Pieter de Rijk, 
Eric van Sauers, Maarten van Roozendaal en... 
Bert Klunder, die inmiddels helaas is overleden. 
Klunder speelde een monoloog waarin hij de rol 
van een conciërge vertolkte. Hij deed dat heel le-
vensecht en speelde onder andere een woedeaan-
val. Het publiek fungeerde als leerlingen. Ik zat 
op de eerste rij en plotsklaps liep hij naar voren, 
greep mij bij de strot en schudde mij eens goed 
door elkaar, ondertussen allerlei verwensingen 
aan lastige leerlingen schreeuwend. Ik schrok 
me rot. Om nooit te vergeten. Wat een leuke 
tijden waren dat.”  

Theater Zuidplein: spil van cultuur op Zuid
De Ken je dit nog-foto van vier weken geleden van Theater Zuidplein 
maakte een aantal leuke reacties los bij lezers. Van stagiaire tot 
brandweerinstructeur en van muziekliefhebber tot betreders van het 

podium: ze schreven een bijdrage voor deze pagina. Lees zelf maar!
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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,-

 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!

         cvu.nl/ons-verhaal

Herdacht worden
zoals u bent

Met CVU geeft u 

de gewenste kleur 

aan uw begrafenis 

of crematie en 

krijgt u de uitvaart 

die bij u past.

               CVU Uitvaartzorg - Rotterdam e.o.

Bergweg 287

3037 EN

Rotterdam

010 – 466 11 00
info@cvu.nl

Uitvaartcentrum Bergweg

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

GA GEZELLIG VAREN!

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

RONDVAARTEN · 2022/2023

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

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00   
Dec 11, 18, 26*  Jan 22   
Feb 12, 26  Maart 5, 19  
Apr 9*, 23  Mei 7, 14*, 21, 28*

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

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15   
Dec 10, 25*  Jan 21   
Feb 11, 25  Maart 4, 18  
Apr 8, 22   Mei 6, 20

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

   REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

DAGTOCHTEN
Dec       Gouda16

BEREN-BOOT.NL OF BEL NAAR 010 - 436 1911 

BEREN-BOOT.NL
OF BEL NAAR 010 - 4361911

Tijden
17:30 - 20:00 
21:00 - 00:30

&

Vanaf
€ 44,95

VIER KERST OP 
DE BEREN BOOT ROTTERDAM
25 december & 26 december

Diner
16:00 - 19:15 

20:00 - 23:15
&

Brunch

v.a. € 46,50

12:00 - 15:15

v.a. € 61,50

Maart       Bingo15

 REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

CHRISTMAS BRUNCH CRUISE

MAANDAG 26 DECEMBERMAANDAG 26 DECEMBER
11:30uur - 16:00uur

 REDERIJFORTUNA.NL

Soep | Koud- en warm brunchbuffet | Dessert | 
Live muziek en entertainment

Soep | Koud- en warm brunchbuffet | Dessert | 

v.a. € 64,00

Beren Boot Rotterdam
31 december31 december

OUOUD&D&NIEUW NIEUW 
VAART
OUD&NIEUW 
VAART

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.

Medische keuringen voor het verlengen van rijbewijzen.

Medische keuringen voor het verlengen 
van rijbewijzen.
Rijbewijskeuringen op afspraak diverse 
locaties Rotterdam e.o.
Senioren (75+) en beroepschauffeurs die 
gekeurd moeten worden om het rijbewijs 
te verlengen kunnen bij VoorKeur terecht 
op meerdere locaties in Rotterdam e.o. 
Elke maand keuren wij o.a. in Ommoord 
en Feyenoord. Keuringen gaan alleen op 
afspraak. 
Online te boeken www.voor-keur.nl
of telefonisch 085 0607065.
Automobilisten van 75 jaar en ouder 
betalen € 50,00. Voor houders van 
rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief 
€ 70,00. Houd zelf de einddatum van 
uw rijbewijs in de gaten en start 4 

maanden voor deze datum. Voordat 
u een afspraak maakt koopt u eerst 
een Gezondheidsverklaring online bij 
het CBR. Let op dat u niet een ‘pre-
check’ koopt bij misleidende websites, 
zij rekenen daar geld voor terwijl een 
pre-check niet nodig is. Op deze locatie 
maakt de arts uiteraard gebruik van het 
digitale platform Zorgdomein, waardoor 
uw formulier direct digitaal naar het 
CBR wordt verzonden.

Momenteel hebben wij een korting 
actie €5,00 van voor senioren. 
Gebruik bij het boeken kortingscode: 
75PLUSWLK. Als u belt voor een 
afspraak kunt u deze code ook 
doorgeven.

Rijbewijskeuringen op
afspraak diverse locaties Rotterdam e.o.



Mijn ouders hebben een tes-
tament met een tweetraps-
making laten opstellen. Dat 
weet ik omdat mijn vader is 
overleden en ik volgens dit 
testament verwachter ben 
van zijn nalatenschap. Maar 
wat houdt dat in; waar heb ik 
recht op?

De tweetrapsmaking is na een 
televisie-uitzending in 2010 (Radar) 
– waarin twee notarissen kwamen 
vertellen over deze mogelijkheid – erg 
populair geworden. Veel mensen heb-
ben van die uitzending onthouden dat 
de langstlevende echtgenoot/ote geen 
erfbelasting hoeft te betalen vanwege 
de hoge partnervrijstelling voor de 
erfbelasting van €680.645 in 2022. De 
kinderen of andere erfgenamen zijn de 
verwachters van de nalatenschap van 
de eerst-overleden echtgenoot/partner 
geworden onder de opschortende 
voorwaarde dat de langstlevende 
echtgenoot/partner overlijdt. Na het 
overlijden van de langstlevende echt-
genoot/partner erven de verwachters 

in de tweede trap alsnog van de eerst-
overleden echtgenoot/partner/ouder. 
De vrijheid die de bezwaarde heeft, 
kan beperkt of uitgebreid worden 
in het testament van de overleden 
echtgenoot/partner. Zo kan opgeno-
men zijn dat de bezwaarde over de 
goederen uit het bezwaard vermo-
gen mag beschikken (verkopen) of 
bezwaren (een hypotheek geven) en/
of hoe de bezwaarde mag interen op 
het bezwaard vermogen. Ook kan in 
het testament staan of en in hoeverre, 
de bezwaarde schenkingen mag 

doen uit het bezwaard vermogen. 
Waar vrijwel niet aan te ontkomen 
valt, is de jaarlijkse rapportage aan 
de verwachters over het bezwaarde 
vermogen. Het is sowieso verstandig 
om regelmatig met de verwachters in 
gesprek te zijn over de grootte van het 
bezwaarde vermogen omdat anders na 
het overlijden een reconstructie moet 
plaatsvinden over wat nog wel/niet 
tot het bezwaard vermogen gerekend 
kan worden. Voor de verwachters 
is van belang dat de waarde van het 
bezwaard vermogen direct gekoppeld 

zit aan het bezit. Stijgt de waarde 
van de woning of dalen de aandelen 
in waarde die deel uitmaken van het 
bezwaard vermogen dan openbaart 
zich dat pas wanneer de verwachters 
hun erfenis ontvangen. Is de woning 
sterk in waarde gestegen of de 
aandelen in waarde gedaald dan heeft 
dat dus effect op wat de verwachters 
uiteindelijk ontvangen en waarover zij 
erfbelasting gaan betalen. 
Een dergelijk testament leidt in veel 
gevallen tot minder of geen erfbelas-
ting bij het eerste overlijden van een 
echtpaar. Voorbij wordt dan echter 
gegaan aan het feit dat bij het tweede 
overlijden de erfbelasting alsnog om 
de hoek komt kijken. Is een van de 
vermogensbestanddelen in het be-
zwaard vermogen in waarde gestegen, 
dan kan dit zelfs leiden tot een hoger 
bedrag aan totale erfbelasting. Erven 
als verwachters in een nalatenschap 
heeft veel voeten in de aarde. Het niet 
hoeven betalen van erfbelasting is 
prettig voor de langstlevende, en soms 
noodzakelijk als het vermogen in de 
stenen zit. Helaas betalen verwachters 
– zeker bij sterk gestegen woning-
prijzen – vaak per saldo veel meer 
erfbelasting dan ze hadden gedaan 
zonder tweetrapsmaking.   

 Erven als verwachter   
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Hypotheekakte doorhalen
Is de hypotheek afgelost dan is de 
relatie met de bank daarmee nog 
niet beëindigd; de hypotheek moet 
nog doorgehaald worden. Daarmee 
verdwijnt de hypotheek ook uit het 
Kadaster. Het doorhalen doet de nota-
ris aan de hand van de royementsver-
klaring die de hypotheekgever van de 
geldverstrekker heeft ontvangen. Het 
is raadzaam dit direct te toen (al heb-
ben anderen de mening dat aanhou-
den van een hypotheek gunstig kan 
zijn om de hypotheek weer ‘vol te la-
ten lopen’ wanneer daar behoefte aan 
is). Direct doorhalen voorkomt extra 
kosten bij verkoop van de woning, 
bijvoorbeeld omdat de royementsver-
klaring zoek is. Iedere notaris kan de 
hypotheek doorhalen bij het Kadaster. 
Bij doehetzelfnotaris bent u vaak het 
goedkoopste uit (nu € 79).

Rente vergoeden
Staat er in het testament van de 
eerst-overleden echtgenoot/-ote dat 
er een rente verschuldigd is over de 
niet-opeisbare vorderingen van de 
kinderen/erfgenamen dan telt die 
rente op bij de vorderingen. Is er 
geen rente afgesproken in het testa-
ment of wilt u testamentair bepaalde 

rente aanpassen, dan kan dat alleen 
wanneer het testament die mogelijk-
heid ook biedt. Spreekt u een andere 
rente af dan in het testament staat dan 
moet u dat doen voordat u de aangifte 
erfbelasting doet. Om later niet voor 
onaangename verrassingen te komen 
is een notariële akte waarin de rente 
staat opgenomen, aan te bevelen.

Samenwonen en erven
Samenwoners die met of zonder een 
samenlevingsovereenkomst samen-
wonen zijn geen erfgenamen van 
elkaar. Om te kunnen erven moeten 
zij elkaar tot erfgenamen benoemen 
in een testament. Voor de erfbelas-
ting zijn ze pas partners en krijgen 
daarmee ook pas de hoge vrijstelling 
van €680.645 en het lager tarief van 
10%/20% als de samenlevingsover-
eenkomst tenminste zes maanden 
oud is. Is zo’n overeenkomst er niet 
dan zijn ze voor de erfbelasting pas 

partner wanneer ze kunnen aantonen 
tenminste vijf jaar op hetzelfde adres 
ingeschreven te hebben gestaan. Sa-
menlevers zonder testament kunnen 
wel goederen overdragen op elkaar 
met de samenlevingsovereenkomst 
als zij een verblijvingsbeding hebben 
opgenomen. De gemeenschappelijke 
bezittingen gaan dan naar de langstle-
vende partner.

Herroepen testament opvra-
gen
Bij het afsluiten van een nieuw 
testament worden alle voorgaande 
laatste wilsbeschikkingen herroepen. 
Erfgenamen die willen weten wat er 
in het herroepen testament staat, krij-
gen dat meestal niet te horen omdat 
eerder gemaakte testamenten onder 
geheimhoudingsplicht van de notaris 
vallen. Alleen in zwaarwegende ge-
vallen kan daarvan (door de rechter) 
worden afgeweken.  

Uit de praktijk 

Een nalatenschap afwikkelen kost tijd; 
soms slechts maanden, vaker een jaar 
en een enkele keer vele jaren. Hoe lang 
het duurt, hangt af van diverse factoren. 
In de eerste plaats van de complexiteit. 
Met alleen een kamer in het verpleeg-
huis en een bankrekening is de afwikke-
ling zeer overzichtelijk. Met een eigen 
huis en veel verschillende erfgenamen 
wordt het al lastiger en met ruzie in de 
familie of met de Belastingdienst loopt 
de afwikkeltijd fl ink op. Onze taak als 
RegisterExecuteur is om vlot maar cor-
rect af te wikkelen. Probleem daarbij is 
het personeelstekort dat zich nu overal 
voordoet. Eerst is het druk bij de notaris 
die de akte van executele of de verkla-
ring van erfrecht moet afgeven. Dan is 
het druk bij banken die de executeur het 
beheer over de rekening moet geven. 
Pas nadat we de afwikkeling admi-
nistratief op orde hebben, kunnen we 
administratief verder met onder meer 
het opstellen van een boedelbeschrij-
ving, aangifte inkomstenbelasting en 
aangifte erfbelasting verzorgen. Ook 
dan pas weten we of de nalatenschap 
positief is of niet en kunnen daar naar 
handelen. Vervolgens is het wachten op 
de aanslag inkomstenbelasting en de 
aanslag erfbelasting van de Belasting-
dienst. Voor veel erfgenamen duurt het 
wachten te lang. Vaak is een voorschot 
uitbetalen mogelijk, maar daar zijn we 
voorzichtig mee. Uiteindelijk is zelfs bij 
de meest gecompliceerde nalatenschap-
pen licht aan het eind van de tunnel en 
sluiten we met een verklaring van fi nale 
kwijting en decharge het dossier.  

?

Koop nu postzegels  Post-
zegels voor binnenlandse post 
worden volgend jaar weer 5 cent 
duurde; voor post naar het buiten-
land zelfs 10 cent. Koop nu wat 
postzegels en bespaar. Omdat post-
zegels met een 1 of 2 waarde ook 
hun waarde behouden, kunnen ze 
nog jaren mee. Ook decemberze-
gels van voorgaande jaren blijven, 
in de periode dat u decemberzegels 
kunt gebruiken, gewoon geldig als 
er een 1 op staat.

Let op vaste lasten  Na een 
overlijden melden wij abonne-
menten en andere verplichtingen 
af. Vaak zijn er verzekeringen 
die al tijden niet gebruikt zijn. 
Doorlopende reisverzekeringen 
of abonnementen op tijdschriften 
die wij nog in het plastic verpakt 
aantreffen. Zo nu en dan alle vaste 
lasten eens tegen het licht houden 
en beoordelen of ze nog zin heb-
ben, bespaart onnodige uitgaven.  

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,- 

Herinrichting 
voorplein

Wĳ  zĳ n druk bezig met het herinrichten en verbeteren van het voorplein van 
het Maasstad Ziekenhuis. Vanaf 12 december is onze nieuwe Kiss & Ride klaar 
en is parkeren aan de voorkant van het ziekenhuis niet meer toegestaan.

Maasstad Ziekenhuis eind 2022

Kiss & Ride
Om de Kiss & Ride voor iedereen toegankelijk 

te houden, wordt er een betaald parkeren tarief 

ingevoerd. Iemand ophalen of wegbrengen blijft 

natuurlijk gratis. Wilt u de auto langer parkeren, 

dan kan dat in onze Q-Park parkeergarage in de 

Krimpenerstraat. De Maasstad-shuttle brengt u naar 

de ingang Revalidatie óf de hoofdingang. De Kiss & Ride 

aan de voorkant van het ziekenhuis is vanaf maandag 

12 december voorzien van slagbomen, het eerste 

kwartier is gratis, daarna betaalt u € 7,50 per 15 minuten.

Onze parkeervoorzieningen
Parkeer in de Q-Park parkeergarage Krimpenerstraat 

achter het ziekenhuis, of op onze buiten parkeerplaats 

aan de Stolwijkstraat. Vanaf beide parkeergarages kunt u 

ook gebruikmaken van de ingang aan de achterzijde van 

het ziekenhuis (schuin tegenover de parkeergarage). 

Heeft u extra hulp nodig? 
Onze receptie helpt u graag verder.

Lees alles over de herinrichting en onze voorzieningen op www.maasstadziekenhuis.nl/voorplein of scan de QR-code.

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

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

GENIETEN VAN DIE 
ROTSTAD DOE JE SAMEN.

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

GENIETEN VAN DIE 

Gelimiteerde oplage (500)
en met de handgenummerd.

“Samen” is een 
concept en creatie 

van Carnero.

carnero.nl

TE BESTELLEN VIA 
WWW.DEOUDROTTERDAMMER.NL/

WEBSHOP
VOOR 

€ 45,-

Uitgegeven door

Stad B.V.SS

 WIST 
U DAT.... DE OUD-ROTTERDAMMER 

ONLINE EEN GROTE DATABASE 
AAN OPROEPJES EN HERINNE-

RINGEN HEEFT STAAN?

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

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

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

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



doen beseffen dat ik trots ben 
op onze gezondheidszorg. Wat 
een passie en betrokkenheid 
bij iedereen die ik heb mogen 
ontmoeten van schoonmaak-
ster tot chirurg.

Uitgerekend voor het politiebureau 
waar ik twee jaar daarvoor de eed had 
afgelegd en beloofd had een ijverig 
en plichtsgetrouw politieambtenaar te 
zijn sneuvelde ik bijna. Het was een 
koude novemberavond in 1971. Ik had 
een ledenvergadering bijgewoond in 
de kerk aan de Boezemsingel waar 
toen ruim honderd ‘mannenbroeders’ 
aanwezig waren. Na afloop van de ver-
gadering, om tien uur die avond, ging 
iedereen naar huis. Toen ik ter hoogte 
van politiebureau Boezemsingel 13 
liep hoorde ik tumult achter mij. Ik 
zag drie stevig gebouwde mannen 
aan komen lopen. Aan hun kleding 
en uiterlijk te zien waren het geen 
bezoekers van de vergadering. Een 
aantal mensen dat de vergadering had 
bijgewoond zag ik om een man staan 
die een gapende hoofdwond had. Hij 
vertelde mij dat hij per abuis tegen de 
middelste, langste en stevigste man 
was aangebotst waarop hij sorry had 
gezegd.

Narcoseklap
Direct hierop had deze man uitgehaald 
en met een gebalde vuist kreeg de 
ongelukkige een narcoseklap op zijn 
voorhoofd met als gevolg een gat 
in zijn hoofd en veel bloedverlies. 
Hierna begon mijn bloed ook sneller te 
stromen en op dertig meter van het po-
litiebureau waarin ik had beloofd aan 
deze ongein wat te doen zag ik dit als 
een “kat in het bakkie“. Ik benaderde 

de man, die later Peter bleek te heten, 
van achter. Wel moest ik op mijn tenen 
staan om hem op de schouders aan te 
tikken waarop ik met luide stem riep: 
Politie, politie, u bent aangehouden. 
Mijn legitimatiebewijs zat nog in 
mijn portemonnee en liet ik daar maar 
zitten om mijn handen vrij te hebben. 
Een paar wazige ogen keken mij aan 
en het was of ik een grizzlybeer voor 
mij zag staan. Hij gromde, stompte 
tegen mijn hoofd, pakte mij bij de 
schouders, tilde mij een halve meter 
op waarna ik tegen de straat werd 
gegooid. Ondanks de bewolking die 
avond zag ik veel vallende sterren en 
voelde een schoen tegen mijn hoofd 
aankomen. Zijn drinkmaat hielp hem 
bij dat schoppen tegen mijn hoofd. 
Ook enkele tanden waren inmiddels de 
klos en bloed vulde mijn mond. Warm 
vocht liep langs mijn gezicht op mijn 
mooie grijze gelegenheidskostuum en 
al snel leek ik op een indiaan.

In de ring
In een grote ring zag ik de ‘man-
nenbroeders’ aan de grond genageld 
toekijken. Kennelijk had ik genoeg 
schoppen gehad, want ook nu weer 
zag ik dat de drie mannen aanstal-
ten maakten om verder te lopen. De 
derde man was alleen toeschouwer 
gebleven. Maar de ring toeschouwers 

was gesloten en daarom bleven zij ook 
staan. Inmiddels was een politievoer-
tuig bij het politiebureau gekomen en 
herkenden de agenten mij. Zoals na 
een bokswedstrijd werd ik opgetild 
en kreeg ik een doek aangereikt om 
het bloed te stelpen. Ik mompelde 
dat de middelste man door mij was 
aangehouden maar zij namen alle 
drie de mannen mee als verdacht van 
openlijke geweldpleging en poging 
doodslag. In een ambulance werden 
de man met het gat in zijn hoofd en 
ik op de brancard afgevoerd naar het 
Bergwegziekenhuis. Mijn neus bleek 
gebroken, een paar voortanden waren 
afgebroken en na behandeling ging ik 
in de nacht naar huis. Mijn vrouw die 
mij thuis opving herkende mij nauwe-
lijks. De twee mannen, die vloerenleg-
gers bleken te zijn en met mij de vloer 
hadden aangeveegd, kregen 10 en 14 
dagen celstraf voor hun optreden. De 
derde vloerenlegger had zich afzijdig 
gehouden en ging vrijuit. Het was ge-
weld wat door de uitgevoerde operatie 
nog lang nadreunde. Ik besefte dat het 
veel erger had kunnen aflopen.

Nieuwe Binnenweg
Regelmatig ging ik als buurtagent ‘s 
nachts in burgerkleding op surveil-
lance zodat de kans op een heterdaadje 
vele malen groter was. In een burger-
politievoertuig reed ik op de Nieuwe 
Binnenweg en ter hoogte van de Jo-
sephstraat stopte een taxi. De tram die 
uit tegengestelde richting kwam kon 
er niet door, zo asociaal stond de taxi 
midden op straat. De chauffeur stapte 
uit en slofte rustig aan naar een café.
Na korte tijd kwam hij naar buiten en 
achter hem waggelde als een plofkip 
zijn klant. Achter mij was een kleine 
file ontstaan. Ik had mijn portier-
raampje open stak mijn hoofd eruit 
en schudde mijn hoofd heen en weer. 
Hierop riep de taxichauffeur: “mot 
je er wat van”. Zo dronken was de 
klant niet want hij schuifelde naar 

mijn portier en met een gebalde vuist 
werd opnieuw mijn pas net herstelde 
neus geweld aangedaan. Nu gromde 
ik als een beer duwde het portier open 
en gaf mijn tegenstander een aantal 
narcoseklappen.
Mijn maat was niet zo’n straatvechter 
en ik hoorde hem via de mobilofoon 
aan de meldkamer roepen: meldkamer 
spoed, assistentie collega. En direct 
hierop hoorde ik al de toeters en bellen 
van de aanrijdende politievoertuigen. 
Omdat ik er voor had gekozen mij 
niet te legitimeren maar direct te gaan 
slaan werd de man alleen verdacht van 
mishandeling. Inmiddels stond er weer 
een ring van belangstellenden om mij 
heen die mij aanmoedigde omdat men 
in mij de wijkagent herkend had en 
daar moest je in die jaren van afblij-
ven. Toen ik daarna aan het bureau de 
wachtcommandant van de recher-
che tekst en uitleg gaf, zag ik hem 
beschouwelijk naar mij kijken met een 
grijns op zijn gezicht. Hij zei: “Met 
zo’n opgewonden standje als jou zou 
ik ook bonje krijgen.” Deze opmer-
king voelde erger aan dan de klap van 
de amokmaker op straat,

Judo als wapen
Een wijze chef adviseerde mij een 
vechtsport te gaan beoefenen en zei: jij 
verandert Rotterdam niet maar je moet 
jezelf veranderen om met de bewoners 
van de stad om te gaan. Als er nog een 
keer iemand aan je zit dan kun je de 
judotechniek gebruiken. Iedere dins-
dagmiddag werd ik daarna afgelest in 
de dojozaal door de heer Van de Velde 
in de Bruinstraat in R’dam-west. Het 
was alsof de amokmakers het later ro-
ken. Veel bedreigende situaties heb ik 
daarna nog meegemaakt maar nimmer 
mijn judotechniek gebruikt. Inmid-
dels had ik ook ontdekt dat je mond je 
sterkste wapen kan zijn

Han Karels 
hankarels@kpnplanet.nl

Vijftig jaar na de narcoseklap
De klap dreunde lang na. Dat 
je na vijftig jaar nog wordt 
geconfronteerd met de gevol-
gen van zinloos geweld had ik 
nooit kunnen bedenken. Een 
scheef neusschotje zorgde al 
jaren voor chronische klach-
ten van verkoudheid. Ik zal u 
de verdere details besparen. 
Het voortraject naar de ope-
ratie, de operatie zelf in sep-
tember 2022 in het Maastad-
ziekenhuis bij de KNO 
afdeling hebben me wel weer 

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 29 november 2022 pagina 9

Han Karels na zijn operatie

Han Karels in politieuniform.

Film ontdekt:  
1940 Rotterdam  
gebombardeerd
Het is blijkbaar zondag. Want 
er wordt geen puin geruimd, 
maar je ziet mensen in hun 
zondagse pak in drommen, 
als ramptoeristen, tussen de 
nog na rokende puinhopen 
en ruïnes lopen. Als in een 
begrafenisstoet zo rustig. Zij 
zijn duidelijk onder de indruk 
van de verwoesting die het 
bombardement achterliet. 
Dat is het beeld dat te zien 
is in de film van Joop Stolk 
uit 1940 die Bas Romeijn aan 
de vergetelheid heeft ontrukt 
en nu op zijn website heeft 
geplaatst. 

Deze unieke amateurfilm, met tot nu 
toe onbekende beelden, is nooit eerder 
gepubliceerd en dus de moeite waard 
om te bekijken. Joop Stolk heeft, zoals 
toen in een stomme film gebruikelijk, 
tussen de beelden titelkaarten gemon-
teerd waarop hij de plek aangeeft die 
gefilmd word. Joop Stolk filmde in de 
oorlogsjaren al met een 16 mm film-
camera, maar deze film is in 8mm. De 
filmbeelden die hij monteerde zijn dus 
waarschijnlijk door een ander opgeno-
men. Zo maakte Joop in 1941 met zijn 
16 mm camera een film over de net in 
gebruik genomen Diergaarde Blijdorp. 
Een film die ook op de website van 
Bas Romeijn te vinden is.
Bas Romeijn heeft het 8 mm filmpje 
laten digitaliseren en daarna verder 
gerestaureerd. Hierbij is het ook wat 
sneller gemaakt door de tijdsduur van 
de titelkaarten te verkorten, maar de 
montage van Joop Stolk is verder in 
tact gelaten. De film staat nu op zijn 
website basromeijnfilms.blogspot.
com. een enorme verzameling van 
films over het verleden van Rotter-
dam e.o. Op de aftiteling is ook het 
doosje te zien waarop Joop Stolk zijn 
onderduikadres in Heerenveen heeft 
geschreven, dus misschien heeft hij 
het toen al een keer voor vertoning 
uitgeleend. De originele opnamen met 
het doosje en de digitale kopie heeft 
Bas inmiddels geschonken aan het 
Stadsarchief Rotterdam.
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Belasting- en Douanemuseum opent tentoonstelling ‘Dierbare goederen’ 
  Op 1 december start in het Belasting & Douane Museum 
in Rotterdam de tentoonstelling ‘Dierbare Goederen’. Deze 
confronterende tentoonstelling gaat over de rol van de Douane 
in de bestrijding van grensoverschrijdende illegale handel in 
beschermde dieren – levend, dood of producten ervan. Doua-
niers vertellen over hun ervaringen en schokkende vondsten in 
bagage, containers of postpakketen, waarbij je oog in oog komt 
te staan met een veelheid aan inbeslaggenomen ‘goederen’: van 
een berenkop met vacht, een luipaard vloerkleed, schildpadden, 
koraal, tot een opgezette pangolin en een olifantenpoot die tot 
paraplubak is verwerkt. Veel van de tentoongestelde ‘objecten’ 
zijn afkomstig uit de “Hel van Schiphol”, zoals de opslagruimte 
van inbeslaggenomen ‘dierbare goederen’ bij de Douane wordt 
genoemd. Een bezoek aan de tentoonstelling maakt je er extra 
van bewust dat het verboden en verkeerd is om beschermde 
dieren of producten ervan te kopen, als souvenir mee te nemen 
van vakantie of online te bestellen.

De Maaskantine houdt kerstmarkt
  Uw kerstboom kopen, genieten van gluhwein en kerstmuziek: 
het kan allemaal op de kerstmarkt van De Maaskantine. Op 3 en 
4 december kunt u daar terecht van 10.00 tot 17.00 uur. Er zijn 
ook diverse kerstactiviteiten voor kinderen. Liefhebbers kunnen 
ook al op vrijdag en op zaterdag en zondag van 17.00 tot 23.00 
uur terecht voor een gezellige kerstborrel. (Zie ook elders op 
deze pagina.)

Jostiband geeft kerstconcert met Martin Mans in Breepleinkerk
  Elke maand geeft de Jostiband een concert. Het orkest met 120 muzikanten met een beperking is in Nederland heel be-
kend. Op zaterdag 17 december geeft de Jostiband een kerstconcert, samen met de Martin Mans Formatie. Dat gebeurt 
in de Breepleinkerk in Rotterdam. Zo’n 35 tot 70 leden van het orkest treden daar aan. De Jostiband gebruikt een eigen 
notenschrift: Kleurenmuziek. Je speelt dan niet alleen met gewone noten, maar ook met kleuren.
De orkestleider, Lyan Verburg, regelt alles. Zij leidt de repetities, maar doet ook de pr en alles op kantoor. Lyan staat bij 
concerten ook op het podium om het orkest te dirigeren. Zij presenteert de concerten mét de orkestleden: “Mijn rol is 
om ervoor te zorgen dat wat de Jostiband doet, nog beter over het voetlicht komt.”

Van smartlappen tot een ode aan The Everly Brothers
  In De Doelen in Rotterdam is de reeks zondagochtendconcerten in volle gang. Op 11 december staat ‘Van Smartlap tot 
opera’ op het programma en op 18 december White Christmas in De Doelen. Op 22 januari treden Carel Kraayenhof 
en Leoni Jansen op. Op 12 februari verzorgen de New Diamonds een ode aan de Blue Diamonds en 5 maart verzorgen 
Franklin Brown en Tiny Little Bigband een ode aan Tom Jones en Frank Sinatra
In World Forum Theater Den Haag worden de zondagochtendconcerten op 3 februari vervolgd met ‘Een Koffer vol 
Liedjes’ met Tony Neef, Maaike Widdershoven en Ruud Bos. Op 12 maart verzorgen de ForEverly Brothers een ode aan 
The Everly Brothers. (zie ook elders op deze pagina’s).

Hendrik Groen op het toneel in Barendrecht
  Hendrik Groen is terug! Voor de laatste keer komt de meest 
geliefde bejaarde van Nederland naar het theater. Hendrik moet 
constateren dat hij steeds vergeetachtiger wordt. Hij besluit in 
deze ontroerende komedie opnieuw een dagboek bij te houden 
om grip te houden op het leven. Dat zorgt voor grappige én aan-
grijpende momenten. In theater Het Kruispunt is woensdag 14 
december een try-out van de voorstelling te zien. Zie ook elders 
op deze pagina’s.

Tom Parker’s ‘Christmas Collection’ in Rotterdam
  December is een maand vol tradities. En sinds 2012 hoort daar een muzikale traditie bij: concerten waarin The Choir 
Company ‘The Young Messiah’, met de muziek van Tom Parker, uitvoert door het hele land. Het zijn avonden waarin het 
niet alleen genieten is van en meezingen met de mooiste kerstliederen van het beroemde werk. Dankzij een projectkoor, 
solisten, een live band én een enthousiast meezingend publiek zijn het concerten die je tot ver na december bijblij-
ven. Dit jaar keert niet alleen de ‘Young Messiah’ tour terug. Er vinden ook concerten plaats met muziek van Parker’s 
‘Christmas Collection’. Dit jaar wordt in Rotterdam opgetreden op 16 december. Er worden de kerstarrangementen van 
de beroemde Brit uitgevoerd. Het grote koor, solisten en de live band brengen bekende liederen als ‘For Unto Us’, ‘Good 
King Wenceslas’, ‘A Child is Born’ en het bekende ‘Mary, Did You Know’. Daarnaast maakt het programma dit jaar ruimte 
voor een aantal muzikale uitstapjes in de vorm van herkenbare kerstmuziek die extra inhoud geeft. En waarbij het heerlijk 
meezingen is!

 Vanaf donderdag 1 december

Tentoonstelling ‘Dierbare goederen’

Op 1 december start in het Belasting & Douane Museum aan de Parklaan 16 in Rot-
terdam de tentoonstelling ‘Dierbare Goederen’. Deze confronterende tentoonstelling gaat 
over de rol van de Douane in de bestrijding van grensoverschrijdende illegale handel in 
beschermde dieren – levend, dood of producten ervan.

  Zaterdag 3 en zondag 4 december

Kerstmarkt bij De Maaskantine
  Op zaterdag 3 december en zondag 4 december van 10.00 tot 17.00 uur scoort u dit 
jaar uw prachtige Nordmann kerstboom bij De Maaskantine. Terwijl de kinderen aan 
verschillende kerstactiviteiten meedoen, geniet u onder het genot van een glühwein 
van gezellige livemuziek, struint u over de kerstmarkt voor uw Christmas essentials en 
zoekt u de mooiste kerstboom uit. Wil je nog meer in de kerststemming komen? Kom 
dan vrijdag 2 december tot en met zondag 4 december van 17.00 tot 23.00 langs voor 
een gezellige kerstborrel van o.a. de Magische Machine en Date ik Jouw Maar. Kijk voor 
meer informatie op demaaskantine.nl

    Zondag 11 december en daarna

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

    Woensdag 14 december

Try-out Hendrik Groen – Opgewekt naar de eindstreep
  In Theater Het Kruispunt aan de Middenbaan 111 in Barendrecht is woensdag 14 
december een try-out te zien van de voorstelling ‘Hendrik Groen – Opgewekt naar de 
eindstreep’, naar het bekende boek. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: 30,50 per persoon. 
Reserveren: www.theaterhetkruispunt.nl of tel. 0180-615958. Zie ook elders op deze 
pagina’s.

    Vrijdag 16 december

Tom Parker’s ‘Christmas Collection’ in Rotterdam
  The Choir Company ‘The Young 
Messiah’ geeft vrijdag 16 december 
een concert met de muziek van 
Tom Parker in de Opstandingskerk 
aan het Lisplein 31 in Rotterdam. 
Tijdens deze ‘Christmas Collection’ 
kunnen bezoekers genieten en 
meezingen met de mooiste kerstlie-
deren. Een projectkoor, solisten en 
een liveband maken de sfeer com-
pleet. Aanvang 19.30 uur. Kaartver-
koop via www.eventsforchrist.nl of 
telefonisch 0297-237172. (Zie ook 
elders op deze pagina’s.)

    Zaterdag 17 december

Kerstconcert Jostiband in Breeepleinkerk met Martin Mans Forma-
tie
  De alombekende Jostiband geeft zaterdagmiddag 17 december een kerstconcert samen 
met de Martin Mans Formatie. Dat gebeurt in de Breepleinkerk aan de Van Malsenstraat 
104 in Rotterdam. Allerlei bekende kerstliederen komen voorbij. Het concert begint om 
15.00 uur. Lyan Verburg is lei-
der van het orkest van de Jos-
tiband. Martin Mans is dirigent 
en bespeelt orgel en vleugel. 
Entree: 20 euro per persoon. 
In de voorverkoop 18 euro. 
Kaarten te bestellen via www.
koopjekaartje.nl of breeplein-
kerkconcert@outlook.com of 
telefonisch via 06-4847625 of 
010-4191196.
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Vanaf 1-11-2022 ook pasfoto’s!
Keuring 75+, huisarts: €55 (ABE) of €70 (CDE)
Keuring door oogarts: €90 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg,                                       
P. Buckplaats 31-A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr                                      
Gratis parkeren. Direct naast metrohalte Hesseplaats.
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

A, Rotterdam. www.dehesse.nl/cbr                                      
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Winter Art Fair in Isala Theater
  Op 17 december organiseert Kunstkring Capelle voor de twaalfde keer de gezellige 
Winter Art Fair op de begane grond van het in kerstsfeer gehulde Isala theater te Ca-
pelle ad IJssel . In deze ongedwongen omgeving tonen 31 kunstenaars hun unieke 
werk. Het aanbod is zeer gevarieerd en betaalbaar. Schilderijen van abstract tot 
fi guratief. keramiek, beelden van steen, mixmedia en metaal, glasfusing en mozaiek. 
Fotografi e, sieraden van glas, titanium en andere materialen. Handgemaakte tassen, 
sjaals en viltwerk. Ook de kunstuitleen gevestigd in de nabijgelegen bibliotheek is 
aanwezig. Alessio zal deze dag voor de muzikale omlijsting zorgdragen. De deuren 
zijn geopend van 11-16 uur en het evenement is gratis toegankelijk. Het theater is 
gevestigd aan het Stadsplein te Capelle ad IJssel en is met het openbaar vervoer 
bereikbaar, metrohalte Centrum. Parkeren in de buurt is gratis.

Een warme, knusse en muzikale kerst sing-a-long
  Ook zo’n zin in een gezellige kerst, samen met familie en vrienden? Kom dan naar 
de winter-wonder-voorstelling Sleigh Ride van Musica Extrema. Een warme, knusse 
en muzikale kerst sing-a-long met live band en zangers. Musica Extrema neemt 
haar publiek mee op een winterse reis langs alle bekende en geliefde kerstsongs, 
waarvan het publiek de teksten via een groot scherm mee kan zingen. Rudolph the 
red nose reindeer, All I want for Christmas, Baby it’s cold outside, Winter Wonder-
land, noem ze maar op, ze komen allemaal voorbij! Tijdens de voorstelling krijgt 
elke bezoeker uit handen van niemand minder dan de kerstman zelf een presentje 
uitgereikt. Kortom, een heerlijke voorstelling om niet snel meer te vergeten! (Zie ook 
elders op deze pagina’s.)

Miniworld’s Traditionele Oliebollenrit!
Op z’n Rotterdams het oude jaar uit! Beleef op 28, 29 of 30 december onze Rot-
terdamse traditie: De Oliebollenrit. Ontdek Rotterdam van toen en nu, piepklein, in 
Miniworld Rotterdam. Vervolgens reist u in een historische tram van Stichting Ro-
MeO vanaf 13.00 uur door het echte Rotterdam, onder het genot van een heerlijke 
Rotterdamse oliebol van Richard Visser. U sluit deze nostalgische ontdekkingstocht 
af met een bezoek aan het betoverende Rotterdamse Trammuseum. Meer info en 
reserveren kan via de webshop van Miniworld Rotterdam: https://miniworldshop.nl/
product/oliebollenrit-2022/ of tel: 010-2400501. Miniworld is deze dagen geopend 
van 10:00-17:00 uur.

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

Goud, zilver en militaria
  In de la ligt nog die gouden ketting van oma. Ergens ligt nog een potje met oude sieraden. Dat oude beeldje of die 
zilveren miniatuurtjes in de kast, zijn die nog wat waard? En hebben die oude onderscheidingen en militaire spulletjes nog 
waarde? Allemaal vragen met betrekking tot goud, zilver, kunst en curiosa of militaria. Bezoek eens onze open inloopdag, 
elke donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent welkom bij Heritage Auction Europe op de Energieweg 7 te IJsselstein, 
vlakbij Utrecht, voor een gratis en vrijblijvende taxatie. Ook in deze coronatijd geopend. Aansluitend krijgt u desgewenst 
advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Meer informatie: 030-6063944.

Kunst en curiosa
  Is dat schilderij van een bekende 
schilder? Zouden die snuisterijtjes 
op zolder nog wat opbrengen op een 
veiling? Herkenbaar? U bent niet de 
enige met vragen over kunst, curiosa of 
andere verzamelobjecten. Vaak gekregen 
van familie, vrienden of zelf met zorg 
verzameld. Het ligt er al jaren, maar wat 
is het eigenlijk waard? Om die vraag te 
beantwoorden, houdt veilinghuis MPO in 
IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Wie deze dag zijn of haar stukken gratis en deskundig wil laten beoorde-
len, 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

    Zaterdag 17 december

Winter Art Fair 2022, een bezoek waard
  Zaterdag 17 december 2022 organiseert Kunstkring Capelle voor de twaalfde keer haar 
jaarlijkse Winter Art Fair in het Isala Theater (Stadsplein) te Capelle aan den IJssel. 
Toegang is gratis en de deuren staan tussen 11.00 en 16.00 uur open voor alle belang-
stellenden. Een kerstboom met lichtjes en Spaanse gitaar muziek vergezellen U bij uw 
rondgang langs de kunstenaars. De sfeer is altijd warm en gezellig.

    Zondag 18 december

Heerlijke dansmiddag in Podium Islemunda
  Het Danspaleis verzorgt op zondag 18 december een ouderwetse dansmiddag in IJssel-
monde. Oude bekende nummers, van polonaise tot rock- ‘n-roll, binnen de kortste keren 
staat iedereen te swingen op de dansvloer! Doet u mee? Tickets kosten slechts €7,50. 
Kijk voor meer informatie en de kaartverkoop op www.islemunda.nl.

    Donderdag 22 december

Kerst Sing-a-long Sleigh Ride in Het Kruispunt
  In Theater het Kruispunt aan de Middenbaan 111 in Barendrecht wordt donderdag 22 
december een gezellige muzikale kerst sing-a-long gehouden. Een winter-wondervoor-
stelling van Musica Extrema met live band en zang van Sharon Kips en Job Hubatka. 
Aanvang: 20.15 uur. Entree: 18,00-19,50 euro per persoon. Reserveren: www.theater-
hetkruispunt.nl of tel. 0180-615958. Zie ook elders op deze pagina’s.

    Woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 december

Op z’n Rotterdams het Oude Jaar uit!
 Op z’n Rotterdams het oude jaar uit? 
Boek dan de traditionele Oliebollenrit! 
Rotterdam van toen en nu in Mini-
world, piepklein; met een historische 
tram van Stichting RoMeO door de 
stad; en een heerlijke oliebol van 
Richard Visser, ter plekke opgehaald 
met de tram waar anderen uren in de 
rijd voor staan! Voor u wordt terug-
gebracht naar Rotterdam Centraal 
Station bezoekt u nog het betove-
rende Rotterdamse Trammuseum. Gaat u mee? Voor meer info en het boeken van uw 
ticket: https://miniworldshop.nl/product/oliebollenrit-2022/ of tel: 010-2400501

  Elke woensdag

Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
    Ergens slingeren nog 
de postzegelalbums 
van opa op zolder. Een 
open inloopdag. Wie 
zijn of haar verza-
meling deskundig 
en gratis wil laten 
beoordelen, kan tus-
sen 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 vrijblijvende 
taxatie van uw goud, 
zilver, kunst, curiosa 
en militaire spulletjes 
kunt u elke donderdag terecht bij Heritage Auction Europe, Energieweg 7 te IJsselstein 
(vlakbij Utrecht), tussen 10.00 en 16.00 uur.

      Elke donderdag

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

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

Bij oogklachten is het niet altijd duidelijk of dit aan uw bril
ligt of aan uw ogen. Tijdens het gratis oogzorgconsult
ontvangt u een vrijblijvend advies over uw brilsterkte en
uw ooggezondheid.
Bel direct voor een afspraak! Tel. 010 236 1939
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Toen de ‘Nieuw-Amsterdam’ in 1947 
als uitgeleefd troepenschip van de 
geallieerden naar de werf kwam om 
helemaal opgekalefaterd te worden, 
moest dat karwei in Engeland, in 
Southampton, uitgevoerd worden. 
Mijn vader ging mee, voor twee 
maanden. Hij kwam terug als fan van 
Tottenham Hotspur. In Londen had 
hij ze zien spelen en was daarvan 
diep onder de indruk. Maar dat mijn 
moeder van een klein loon moest zien 
rond te komen; ‘op de bon’ artikelen 
kon kopen in de winkel, ach, daar 
had ik geen weet van. Suiker, brood, 
aardappelen,kleding, bijna alles 
was ‘op de bon’, Af en toe rende ik 
naar mijn oma toe, een paar straten 
verderop, langs het winkeltje van 
de waterstoker. Bij mijn oma stapte 
je gelijk Indië binnen. Verscheidene 
ooms van mij waren daar als soldaat 
en haar huis stond vol met – in mijn 
ogen althans- exotische voorwerpen. 
Wajangpoppen, grote schelpen, waarin 
je echt de zee kon horen ruisen, en nog 
meer vreemde voorwerpen. Achter 
in haar tuin lag een bonk beton met 
een stuk spoorrails er aan. Dat was in 
september ‘44 door de lucht komen 
aanzeilen toen de bezetter havenkra-

nen begon op te blazen. Alle huizen 
zaten daarna zonder dakpannen. Er 
waren ook jongens op ons dorp die 
weigerden naar Indië te gaan. Zij mon-
sterden aan op buitenlandse schepen 
en konden de eerste jaren niet terug 
naar huis. Deden ze dat wel, werden 
ze gelijk gearresteerd.

Preek
Met mijn vriendjes Henkie Barth en 
Tijmen Ketting gingen we zoethout 
voor een cent kopen bij ons warenhuis 
Van Gilst Visser aan het Vestaplein. 
Een aantal grotere jongens liep daar 
naar peukies te zoeken. Van een aantal 
maakten ze één nieuwe sigaret. Iets 
verderop liep een ander groepje en 
dat zong: ‘Peukie, peukie, vuilisbak-
keras.’ Ze maakten rare gebaren naar 
de peukiezoekers en holden weg. Wij 
ook. Maar wij naar het rangeerterrein 
aan de rand van het dorp, onder en 
tussen de kolenwagons waren we te 
vinden. Levensgevaarlijk natuurlijk! 
Een enkele havenkraan van steenko-
lenbedrijf Frans Swartouw hing daar 
nog troosteloos in het water door zijn 
opgeblazen poten gezakt. Opeens riep 
er iemand: een juut, een juut. Iedereen 
stoof weg. Ik ook, maar ik stootte 

mijn knie keihard tegen een stootblok, 
strompelde wat rond en stond plotse-
ling voor de agent. Hij zag wel dat ik 
geen kant op kon, vroeg mijn naam en 
adres en zette mij achterop zijn fiets. 
Zo werd ik onverwacht door een juut 
thuisgebracht. Mijn moeder kreeg een 
hele preek over haar heen dat ze beter 
op haar kind moest passen. Dat hij 
niet op dat gevaarlijke terrein mocht 
spelen.
Op woensdagmiddag gingen we vaak 
naar de Openbare Lagere School. Daar 
draaide mijnheer De Jong, het hoofd 
van de school, op zijn toverlantaarn 
In de soete suikerbol,van W.G. van de 
Hulst. Als een volleerd toneelspeler 
las hij de verschillende personen voor. 
Dan met een krakende stem, dan weer 
zoet gevooisd. Het kostte 1 cent. Nu 
zouden de kinderen er om lachen, 
zoiets ouderwets, wij zaten ademloos 
te luisteren en te kijken.
In 1948 verhuisden wij van het 
Vestaplein naar de Aurorastraat, aan 
de andere kant van het dorp. Mijn 
opa, wonend aan de Jachtdijk, – die 
later weggebaggerd werd en in de 
Eemhavens verdween – , kwam ons 
met paard en wagen verhuizen. Mijn 
zus en ik mochten op de bok mee naar 

ons nieuwe huis. Trots dat we waren... 
Dit huis maakte onderdeel uit van 
de eerste na-oorlogse huizen die op 
ons dorp gebouwd werden. Ze waren 
mooi witgekalkt aan de buitenkant om 
te camoufleren dat ze bijna helemaal 
opgezet waren met materiaal van 
andere gesloopte huizen op Heijplaat. 
Nieuwe omgeving, nieuwe vriendjes. 
Jan Kerkhof, Nico Kroon, Go de Jager 
en Nico Jongebreur, Klaas Keller. Het 
werden jongens met wie ik jarenlang 
opgetrokken ben. Tot wij gingen trou-
wen en alle kanten opvlogen. Waar 
wij nu woonden was het veel opener, 
vrijer. Aan het eind van de straat lag 
het gebied van de gedempte Koedood 
en Heijsche haven. Ruig terrein met 
veel wilgenstruiken. Heerlijk om 
hutten te bouwen, indiaantje te spelen, 
enz.

Zwarte wolk
Op zondag kwam er vanaf de buurt-
schap De Heij een zwarte wolk onze 
straat ingelopen. Dat waren de kerk-
gangers, zeer stemmig en donker ge-
kleed, die naar de in 2017 afgebrande 
Julianakerk gingen. Mijn opa zat daar 
ook bij, vaak kwam hij eerst een kopje 
koffie bij ons halen.
Mijn oom was daar koster en met mijn 
nieuwe vrienden gingen wij hem wel 
helpen bij het klokluiden. Met een 
touw, waar je als jongen aan kon gaan 
hangen, moest de klok op gang wor-
den geholpen en het stoppen moest in 

één keer zodat er geen naslag kwam. 
Naarmate de aanleg van de Eemha-
vens vorderde, verdween buurtschap 
De Heij langzamerhand helemaal, 
dus ook die grote groep kerkgangers. 
Maar onze prachtige speelgebieden 
eveneens. Industrie en ‘vooruitgang’ 
slokten het een na het andere op. 
Toen ik een jaar of 15 was, was het 
avontuurlijke en mooie van het dorp 
wel voorbij. Helaas! En nu, na zoveel 
jaren er op terugkijkend, durf ik rustig 
te stellen dat wij in de jaren vijftig een 
fantastische jeugd hebben gehad op 
Heijplaat. Of zou mijn bril wat al te 
rozig gekleurd zijn?

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

De dromerige jaren vijftig op Heijplaat
Als ik nu, als 80-jarige, terugkijk op mijn kinderjaren, ziet het grootste gedeelte er rozig uit. De 
werkelijkheid zal wel heel anders geweest zijn. De jaren na de oorlog waren moeilijk en zwaar voor 
onze ouders. Scheepswerf de RDM moest orders binnenhalen om de arbeiders aan het werk te hou-
den, maar de Duitsers hadden zoveel machines gestolen en kranen vernield, dat er bijna niet aan te 
beginnen viel. 

Arie van der Stoep

Hoeveel voetstappen heb ik liggen op 
het adres Nieuwe Binnenweg 288? 
Tig duizend! Sinds 1985 woon ik op 
een straal van nog geen 350 meter van 
Nederlands grootste grootgrutter Al-
bert Heijn. Jaar in, jaar uit, dag in dag 
uit kom ik er. Nu overdrijf ik. Mag 
het twee of drie keer per week zijn? 
Ik kom graag in die winkel. NOOIT 
zal ik boodschappen laten bezorgen. 
Boodschappen doen is werkelijk fun. 
Ik wandel graag met mandje of kar. De 
vestiging aan de Binnenweg dateert 
van augustus 1953 en twee jaar later, 
25 mei 1955, promoveerde de winkel 
tot supermarkt. De allereerste in Rot-
terdam! Wij allen weten dat het begrip 
help-uzelf-winkel uit de VS komt. Dit 
verschijnsel ontstond rond 1948. Bij 
toeval ontdekte ik bijgaande foto in 
het Stadsarchief. Het was de bekende 
Rotterdamse fotograaf Francois van 
Dijk die zomer 1953 zijn camera haar 
werk liet doen. Toegegeven. het is een 
tamelijk saaie foto. Waarom wachtte 
hij niet eventjes tot ie een klant naar 
binnen of naar buiten ziet gaan? Of dat 
je één of twee voetgangers ‘toevallig’ 
langs ziet lopen? Nu ja, we moeten al 

blij zijn dat de foto bestaat, écht zeer 
kort na de opening vervaardigd. Nu 
is dat niet helemaal toevallig, want 
de fotograaf woonde vlakbij aan de 
Mathenesserlaan. En Van Dijk was 

altijd gespinsd was op nouveautés. 
Die fotografeerde hij steevast. Men 
leze het zo boeiende fotoboek over 
hem, samengesteld door Joop de Jong, 
expert op fotogebied ‘Rotterdamse 

historie’. Leuk om de beide buren 
van de winkel te leren kennen. Een 
tabakszaak en een wol- en handwerk-
winkel met de fraaie naam Wollana. 
Onnodig te vertellen dat later beide 

winkelpanden door de food-gigant 
werden geannexeerd. Hoeveel AH-
filialen Rotterdam tegenwoordig telt? 
Google geeft vast het antwoord. Zo’n 
vijfentwintig? Vermoedelijk meer…

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

Albert Heijn
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ren en getogen historicus Kees van 
Boven heeft een permanent verblijf 
op centrum De Koerberg in Heerde. 
Hij is bekend met mijn band met de 
Veluwe. Hij regelde een visite bij 
Ellie Rorije-van Essen op het erf 
van mijn destijds vakantiewoning. 
In gezelschap van Kees en Adriana 
(Sjaan) Horeweg kreeg ik er een 
gastvrije ontvangst. Ellie herin-
nerde zich mijn gezin en ik haar 
ook als de struise ‘mooie meid’ van 
toen 17 jaar. Het werd een nostal-
gische getint samenzijn met het 
ophalen van leuke gegevens van 
ook haar intussen overleden ouders. 
Veel Rotterdammers boekten toen 
een van de vakantieverblijven via 
de Rotterdamse melkbezorger Jan 
Witholt, die dat allemaal keurig re-
gelde voor Van Essen. Op een open 
hooiwagen met de ingespannen 
weerbarstige pony Sjonnie voorop, 
reed de agrariër de vakantiegangers 
door de heuvelachtige bossen en 
vertelde onderweg de bijzonder-

heden van begroeiing en dieren. 
Hij wist de verblijfsomgeving van 
herten en benaderde de edele dieren 
voorzichtig en voorkwam dat ze 
op de vlucht sloegen. Prachtig was 
dat. Dank voor je bemoeienis, Kees 
van Boven.

Vriendin
Een tweede nostalgische en leuke 
ontmoeting door het verleden 
heeft de oorsprong ruim zestig 
jaar geleden. Mijn overleden zus 
Miep en Ina Beeckman waren 
bevriende schoolgenoten van lagere 
school en mulo van St.-Maria aan 
de Christiaan de Wetstraat en het 
Afrikaanderplein. In het volledig 
verdwenen roomse complex waren 
ook een kleuter- en jongensschool, 

nonnenklooster, meisjesinternaat, 
de verenigingsgebouwen Sarto en 
Huize Assisi en de St.-Franciscus-
kerk. Door mijn schrijven in De 
Oud-Rotterdammer kreeg ik con-
tact met Ina Beeckman. Samen met 
vriendin Marie Luteijn zocht ik Ina 
en haar zus Toos op in Naaldwijk. 
Ook dit werd een supergezellige 
bijeenkomst met uitwisseling van 
gegevens. Ina woonde destijds met 
ouders en broers in de Boude-
wijnstraat in Bloemhof. Haar 
vader was decennia kapitein op de 
gemeentelijke veerdienst ‘Heen en 
Weer’ op de Nieuwe Maas tussen 
Katendrecht en Willemskade. 
Op een keer was er een gezochte 
overvaller aan boord geglipt. 
Beeckman kreeg via de mobilofoon 

het verzoek om te blijven drijven 
tot voldoende krachtige armen 
op de steiger aanwezig waren om 
hem in te rekenen. Het incident 
werd uitgebreid beschreven in de 
kranten. Schipper Beeckman kreeg 
lofzang toegezwaaid en werd er een 
bekend man door.

Straatmuzikanten
De foto van twee onbekende straat-
muzikanten in DOR van 18 oktober 
werd gedeeltelijk herkend, maar 
hun namen zijn nog niet genoemd. 
De zoekfoto was afkomstig van 
Ton van Doorn (ton.vandoorn@
ziggo.nl) uit Capelle aan den IJssel.
Nico Booij (nb.kiko@gmail.com) 
mailt: “Toen ik de foto aantrof, 
dacht ik meteen: die foto ken ik. In 
het boek ‘Amsterdam-Rotterdam, 
twee steden rapsodie’ van Aart 
Klein en Herman Besselaar komen 
precies dezelfde twee muzikanten 
voor, maar de foto is niet hetzelfde. 
Op de foto in het boek is te zien 
dat zij aan het spelen zijn in een 
zijstraat van de Zalmhaven. Op 
de foto in DOR zou het heel goed 
dezelfde straat kunnen zijn waar de 
foto gemaakt is. In een bepaalde 
situatie werd vaak meer dan één 
opname gemaakt. Dus vermoed ik 
dat deze kiek ook van Aart Klein 
is.’’
Anthonie (Ton) Heusdens (heus-
dens@eastlink.ca;) woont sinds 
1963 in Canada en daar leest hij 
DOR met plezier. Voor zijn emi-
greren woonde hij op Rotterdam-
zuid, in de Bonaventurastraat in 
de Tarwewijk, parallel aan de toen 
statige Mijnsherenlaan. Zijn relaas: 
,,Ik herkende de muzikant met de 
saxofoon meteen, de ander eigen-
lijk niet. Maar ‘Jan met de pet’ kan 
ik me nog goed herinneren. Ik ver-
moed dat hij er ook alleen op pad 
ging. Wat ik me van hem herinner 
is dat mensen het raam openscho-
ven om van twee- of driehoog een 
kwartje of zo naar hem te gooien. 
Hij stiefelde snel naar de gevel 
onder het raam en ving het muntje 
op in zijn pet. Vervolgens ging hij 
weer verder met muziek maken. 
Leuke herinnering, bedankt voor 
de foto.’’
Reacties: reinwol@outlook.com

Wie de historie van zijn/haar verleden niet kent, kan maar gebrekkig aan een gefundeerde 
toekomst bouwen. In tal van varianten is deze ‘waarheid als een koe’ beschreven. In ont-
moetingen met ‘echte’ Rotterdammers kom ik die rode draad nogal eens tegen. Gelukkig 
maar, want ik krijg er weer inspiratie van voor het schrijven van rubrieken, andere verhalen 
en boeken.

Regelmatig stuit ik bij het in ge-
dachten wandelen over nostalgische 
routes op herinneringen en feiten 
die in een verborgen hoek in mijn 
geheugen ronddolen. Zoals aan een 
vakantiehuisje van Teunis van Essen 
op de Veluwe waar ik rond 1970 en-
kele keren op vakantie ging. En met 
mij veel andere Rotterdammers.
De in Rotterdam-Hillegersberg gebo-

Teunis van Essen (met 
shagje) ging er met de Rot-

terdamse vakantiegangers op uit 
met pony Sjonnie als trekdier. Foto 

Ellie van Essen

 Vangen met 
de pet   

Op visite in Heerde v.l.n.r: Sjaan Horeweg, Kees van Boven en gastvrouw Ellie Rorije-van EKees van Boven en EllieKees van 
Boven en gastvrouw Ellie orije-van ssen. Foto Rein Wolters

Op visite bij Ina Beeckman (links) en haar zus Toos (recht) met Marie in het mid-
den. Foto Rein Wolters 

Familie Dolman
Ik heb van 1964 tot en met 
1976 gewoond in de Schoonder-
loostraat 65 in Rotterdam wijk 6. 
Een paar huizen verderop woonde 
de familie Dolman. Jawel, de ou-
ders en Eef Dolman.

Zijn vader was visboer en met een bakfi ets 
stond hij dan bij de Claes de Vrieslaan op 
een hoek zijn waren te verkopen. Altijd een 
vaste plek dus. En heerlijk verse vis. Er 
waren er altijd velen die ‘effe een harinkie 
kwame happe’ en kwamen bijpraten. Gezel-
lige boel daar, hoor.

Bakfietsbak
Toen hij wat ouder werd en het te zwaar 
werd om te fi etsen tegen de helling van de 
bruggen op heeft mevrouw Dolman haar 
rijbewijs gehaald en werd de bakfi etsbak in 
een aanhanger gebouwd. En die werd dan 
vervolgens getrokken door de Renault 4 van 
mevrouw Dolman.

Zure bom
De familie Dolman was een altijd heel lief 
en vriendelijk stel mensen waar ik fi jne her-
inneringen aan heb. De bakfi ets/aanhanger 
stond gestald in de garage van het transport-
bedrijf Moerman & Robbers nv waar wij 
allemaal boven woonden. Als de bakfi ets 
daar dan stond geparkeerd en de garage was 
open dan kon je voor een dubbeltje zo’n 
grote zure bom pakken. Dubbeltje gewoon 
op de kar. Dat was altijd goed en iedereen 
wist dat. Nooit is er ook maar een duppie 
verdwenen. Dat kon toen nog gewoon.

Kampioenschap
En ja, hun zoon Eef was professioneel 
wielrenner. En toen hij het Nederlands 
kampioenschap won werd dat dik gevierd in 
de straat. Ik weet nog dat de hoofdprijs een 
Fiat 600L was. In babyblauw en met heel 
veel bloemen.
Helaas is Eef spijtig genoeg niet meer onder 
ons. Hij was te lief voor deze wereld.
Van de fotokaart bij dit artikel heb ik er nog 
een paar. Die zijn nu echt heel zeldzaam en 
voor mijn gevoel is het een waardevolle her-
innering aan de sympathieke Evert Dolman 
en zijn ouders.

Cor Rus-Hartland
De Meeren 89
4761 SE Zevenbergen  

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

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

THEE OF KOFFIE
OP Z’N ROTTERDAMS

Als u in het bezit bent van een gebruikte brommobiel van Ligier of Microcar, willen wij informeren over 
onze inruilweken. De aankoop van een nieuwe brommobiel wordt de aankomende weken namelijk nog 
aantrekkerlijk! 
In verband met een tekort aan gebruikte brommobielen, kunnen wij een uniek inruilvoorstel voor u 
maken. 

Wat denkt u bijvoorbeeld van een nieuwe 
Liegier JS60 of een Microcar M.Go? Deze zijn 
direct uit voorraad leverbaar! Tijdens de 
inruilweken profiteert u bovendien van gratis 
stuurbekrachtiging op een nieuwe Ligier en 1 
jaar gratis onderhoud op een nieuwe Microcar. 
Kom langs in onze showroom voor vrijblijvend 
inruilvoorstel!

Vollebregt Brommobielen
Edisonlaan 30, Bleiswijk. 
Tel. 0105219218. info@vollebregtbrommobiel.nl
www.ligierstore.nl

Als u in het bezit bent van een gebruikte brommobiel van Ligier of Microcar, willen wij informeren over Als u in het bezit bent van een gebruikte brommobiel van Ligier of Microcar, willen wij informeren over 
onze inruilweken. De aankoop van een nieuwe brommobiel wordt de aankomende weken namelijk nog onze inruilweken. De aankoop van een nieuwe brommobiel wordt de aankomende weken namelijk nog 
aantrekkerlijk! aantrekkerlijk! 
In verband met een tekort aan gebruikte brommobielen, kunnen wij een uniek inruilvoorstel voor u In verband met een tekort aan gebruikte brommobielen, kunnen wij een uniek inruilvoorstel voor u 
maken. maken. 

Wat denkt u bijvoorbeeld van een nieuwe Wat denkt u bijvoorbeeld van een nieuwe 
Liegier JS60 of een Microcar M.Go? Deze zijn Liegier JS60 of een Microcar M.Go? Deze zijn 
direct uit voorraad leverbaar! Tijdens de direct uit voorraad leverbaar! Tijdens de 
inruilweken profiteert u bovendien van inruilweken profiteert u bovendien van gratis 
stuurbekrachtiging op een nieuwe Ligier en  op een nieuwe Ligier en 1 
jaar gratis onderhoud op een nieuwe Microcar.  op een nieuwe Microcar. 
Kom langs in onze showroom voor vrijblijvend Kom langs in onze showroom voor vrijblijvend 
inruilvoorstel!inruilvoorstel!

Vollebregt Brommobielen
Edisonlaan 30, Bleiswijk. 
Tel. 0105219218. info@vollebregtbrommobiel.nl
www.ligierstore.nl

Wilt of kunt u door uw leeftijd, de huidige verkeerssnelheden of 
angsst voor
(af)keuring niet meer autorijden? Of is uw huidige rijbewijs verlopen?
GEEN NOOD!
Laat uw rijbewijs omzetten naar een zgn. AM-rijbwijs
en u blijft tóch (veilig) mobiel.

www.lichtjessophia.nl



Marcel van Breda: levensgenieter, Cu-
raçao, knutselen, Zundapp, Petra, Jos, 
wijntje. Attent, relaxed, toegankelijk, 
geliefd, gunnen, zakelijk, lachen, slim, 
to the point, inkoop, verkoop, relaties, 
Business Class, clubjes, winnaar, 
gewaardeerd door personeel. Maar 
vooral: ‘een toffe gozer’. Want zo ken 
ik Marcel al 30 jaar. Hij neemt alle tijd 
voor je en je voelt je nooit opgelaten. 
Hij kijkt nooit op zijn horloge. Op zijn 
Rotterdamse zangtoon: ‘Rob nog een 
bakkie’? Wil je wat eten? Kortom, 
Marcel geeft je een goed gevoel.

Geen echte varensgezel
Marcel van Breda werd op 11 juli 
1961 geboren. Hij volgde drie jaar 
LTS Motorvoertuigen Techniek. Dat 
sloot mooi aan bij z’n hobby: sleutelen 
aan Zundapp-brommers.
Marcel begon als 14-jarig pikkie bij 
Radio Modern als vakantiewerker in 
het grammofoonplatenmagazijn. Daar 
vloog de dames-zanggroep Pussycat 
met de hit Mississippi de deur uit. Niet 
veel later ging Marcel met zijn eigen 
Mississippi varen over de woelige ba-
ren. In 1977 werd hij matroos op een 
binnenvaartschip, de Novex 17, dat 
onder de Belgische vlag voer. Marcel 
weet nog precies dat de MS Novex 17 
een lengte had van 80 meter en 9,50 
meter breed was.
Dat Marcel geen echte varensgezel 
was bleek al vrij snel. Na 8 maanden 
varen ging hij in 1978 weer aan de 
slag bij Radio Modern in het onderde-
lenmagazijn en in andere functies. Op 
zijn achttiende haalde hij zijn rijbewijs 
en scheurde hij als bezorger voor de 
Noorderwerfhandel met de bestelbus 
door Zuid-Holland.
Daarna ging hij via een schijnbewe-
ging a la Coen Moulijn, een half jaar 
als kabelgotenlegger voor de metro, 
bij het GEB (Gemeentelijk Elektrici-
teit Bedrijf) werken.

Vis
Marcel trouwde met Petra en dat 
werd zijn steun en toeverlaat. In 1980 
solliciteerde hij bij Schmidt Zee-
vis als chauffeur. Pech! De functie 
was net vergeven. Oké, dan maar 
als winkelverkoper aan de slag, om 
vervolgens toch op de Mercedesbus te 
belanden. In die periode leerde hij heel 
veel klanten in de horeca kennen. Hij 
bouwde veel leuke relaties op als die 
gozer met zijn rooie kop met haar. Zijn 
‘Schmidt carrière’ komt in een flow.
Winkelmedewerker, fileerderij, expe-
ditie-chef, naar kantoor op de verkoop 
en eindigend als General Manager 
onder leiding van ‘Grote Baas’ Hans 
Schmidt. Marcel doorliep het hele 
bedrijf en het kon niet uitblijven dat na 
verkoop aan de Kennemer in Spaken-
burg, hij algemeen directeur werd.
Deze functie was geen lang leven be-
schoren. Onder het motto ‘niet lullen, 
maar poetsen’, ging dit Rotterdamse 
schoffie dwars door de boerenkool en 
kocht van de Kennemer, samen met 
de financieel directeur Jos van Vuren, 
Schmidt Zeevis.

Begrip
Koninklijke Schmidt Zeevis Rotter-
dam bestaat al meer dan honderd jaar 
en is een begrip in culinair Nederland. 
“Wij leveren aan bijna alle toonaan-
gevende chefs, horecagelegenheden, 
groothandels en cateringbedrijven 
in het hele land”, vertelt Marcel van 
Breda. “Ruim twintig vrachtwagens 
met gescheiden koel- en diepvries-
compartiment rijden de hele dag af en 
aan. Ook beleveren wij de scheepvaart 
in het Rotterdamse, Amsterdamse en 
Antwerpse havengebied, cruisemaat-
schappijen wereldwijd en exporteren 
we zelfs naar alle continenten.”

Traceerbaar
 Al vanaf de oprichting staat Schmidt 
Zeevis voor hoogwaardige kwalita-

tieve producten. “Landelijke roemen 
zowel restaurants als particuliere 
klanten onze vis”, stelt Van Breda 
trots. ,,Onze 140 medewerkers zijn 
stuk voor stuk gemotiveerd om elke 
dag een topprestatie te leveren. Wij 
nemen geen enkel risico met de 
voedselveiligheid en werken onder de 
strengste HACCP-normen. Elke vis 
die binnenkomt wordt van een barcode 
voorzien en gescand. Zo blijft hij de 
hele route traceerbaar, van kotter tot 
keuken.”

Slogan
Schmidt Zeevis stond steevast in 
de top tien van de AD Haringtest, 
waarvan drie keer op de eerste plaats, 
met een sublieme ‘10’ als cijfer. Van 
Breda: “Onze ambitie en gedrevenheid 
werpen vruchten af. Zo mochten wij 
ook de Rotterdamse Ondernemersprijs 
in ontvangst nemen voor ‘uitstekend 
ondernemerschap en gevoel voor 
kwaliteit’. De vis van Schmidt Zeevis 
staat voor vers en hoge kwaliteit. Niet 

voor niets luidt onze slogan: ‘Versere 
vis zwemt nog!’” 

Winkel en webwinkel
Schmidt Zeevis heeft een prachtig 
bedrijfspand in de Spaanse polder. Van 
Breda zegt: “Nergens ter wereld vind 
je zo’n uitgebreid assortiment verse 
vis en delicatessen. In de lunchcorner 
kun je dagelijks smullen, van garna-
lenkroketten tot de meest exclusieve 
vissoorten.”

Maar Schmidt richt zich ook op digi-
tale klanten. “Via de webwinkel kun 
je een maand vooruit bestellen. je kunt 
de gewenste bezorgdag aangeven in 
de winkelmand. En als het snel moet 
geldt: voor 12.00 uur ‘ middags be-
steld is de volgende dag in huis. Ook 
kun je aangeven of je de bestelling in 
de winkel wilt ophalen.” 

Rob Groeneveld
robgroeneveldsr@gmail.com

Rotterdams straatschoffie maakte carrière
Bij de woorden ‘Veni-Vidi-Vici’ denken wij aan Julius Caesar. Bij 
deze woorden moet ik ook denken aan Marcel van Breda, een 
bekende Rotterdammer. Hij kwam, zag en overwon!
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Marcel van Breda (rechts) met Jos van Vuren voor het bijzondere pand van Schmidt Zeevis in de Spaanse Polder. 

Marcel van Breda met koningin Maxima. Marcel van Breda.



Het bewaarde toegangskaartje

Naar aanleiding van uw oproep in De Oud-Rot-
terdammer bijgaand een foto van een toegangs-
bewijs van de wedstrijd van het Nederlands elftal 
tegen Bulgarije in Dortmund in 1974. Deze vond 
nog plaats in het oude stadion.

Ik was toen net veranderd van werkgever, name-
lijk van Burger en Zoon naar Ruys & Co., en kon 
met vrienden meedoen met een groepsreis die 
vanuit het bedrijf werd georganiseerd. Ik kan mij 
nog een penalty van Neeskens herinneren die om 
één of andere reden moest worden overgedaan. Ik 
stond achter het doel en zag dat diverse toeschou-
wers niet durfden te kijken.
Tijdens de terugreis werd in een café de overwin-
ning op alcoholische wijze gevierd.

Ton van Doorn

niet zo goed. Mijn interesse was kort daarvoor al 
wel wat gewekt toen we als krantenjongens van 
het Rotterdams Nieuwsblad een groot formaat 
poster kregen met het kampioenselftal van Fey-
enoord. En dat die club een aantal jaar daarvoor 
Europees- en Wereldkampioen was geworden 
was me ook niet ontgaan. Maar dat Oranje aan 
het WK meedeed begreep ik pas toen mijn neven 
vroegen om Nederland-Uruguay te gaan kijken. 
2-0, twee keer Rep, een goed begin. Met in het 
elftal drie Feyenoorders: Wim (Rijsbergen), 
Wimpie (Jansen) en Willem (van Hanegem). 
Johan Neeskens groeide uit tot mijn grote idool 
en ik begon het voetbal steeds leuker te vinden. 

Vond het maar wat spannend toen de wedstrijd 
Nederland – Brazilië eraan zat te komen. Maar 
ook die wonnen we met 2-0, met prachtige goals 
van Cruijff en Neeskens. Over de fi nale zullen we 
het maar niet hebben.Zullen we het er op houden 
dat mijn slagzin gewoon klopte?
Met even nadenken weet ik zelfs van alle spelers 
de rugnummers nog. Cruijff speelde (natuurlijk?) 
met nummer 14, maar had dat eigenlijk niet 1 
moeten zijn?Symbolisch eigenlijk gepaster, want 
was hij nationaal en misschien zelfs wel mondiaal 
niet de nummer 1? Het was Ruud Geels die nu 
dit nummer had, vervolgens Haan, van Hanegem, 
van Iersel, Israël, Jansen... tot aan Treijtel en 
Vos aan toe. Van 1 tot en met 22 op alfabetische 

volgorde met als uitzondering dus Cruijff. Vraag 
me nog steeds af hoe hij als enige het voor elkaar 
kreeg met ‘zijn eigen’ rugnummer te spelen. Zou 
van Hanegem nog begonnen zijn over ‘zijn 10’?
De foto na de goal van Houtman was wat pijnlijk 
gekozen. (DOR 4-10) Omdat Grün vlak voor tijd 
nog voor België scoorde kon de Zangeres zonder 
Naam haar Mexico-hit nog even in de kast stop-
pen. België ten koste van Nederland naar het WK. 
Zullen we het daar dan ook maar niet over heb-
ben? En tja, Qatar... of bij voorbaat al een kater?

Henk Vermeulen, Rotterdam
organnicer@hotmail.com  

 Rugnummers op alfabetische 
volgorde   
“Holland het zilver, West-Duitsland het 
goud, maar het Nederlands elftal als 
de beste beschouwd.” Met die slagzin 
won ik als veertienjarige de eerste 
prijs bij V&D aan de Hoogstraat. De 
uitreiking zou op een woensdagmid-
dag door Wim Jansen worden gedaan. 
Maar jammer genoeg zat ik toen op 
school. De envelop met het verras-
sende nieuws kwam pas daarna.

Ik kon een Adidas trainingsoutfi t komen ophalen 
op de sportafdeling. Eerlijk gezegd had ik voor 
die tijd niet zoveel met voetbal, ik snapte het spel 
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De eerste wedstrijden van het Neder-
lands Elftal konden we gewoon thuis 
op televisie bekijken. Al maanden van 
tevoren waren we lekker gemaakt voor 
deze WK-strijd. Ik spaarde voetbal-
plaatjes voor mijn WK-album. En 
zoals in veel van die plaatjesalbums 
zaten daar ook plaatjes bij van spelers 
die uiteindelijk het WK helemaal niet 
haalden. En had je dubbele plaatjes 
van spelers die wel honderd keer meer 
dan anderen in de zakjes zaten die je 
bij de supermarkt of kruidenier kocht. 
Ene Staffan Tapper bij Zweden bij-
voorbeeld. Die had ik wel tien keer(!)

Plaatjesalbum
Toen het WK eenmaal begon had ik 
mijn album al voor een groot deel 
vol. Bij Nederland waren plaatjes 

van spelers als Pleun Strik en Eddy 
Treijtel, die uiteindelijk helemaal niet 
aan spelen toe kwamen. In de eerste 
wedstrijd, tegen Uruguay, scoorde 
Johnny Rep twee keer en daarna brak 
de Oranjekoorts goed los. De tweede 
wedstrijd tegen Zweden werd 0-0, 
maar in de derde wedstrijd tegen Bul-
garije haalde Oranje met 4-1 uit. In de 
volgende ronden gingen eerst  Argen-
tinië (4-0), vervolgens de DDR (Oost-
Duitsland) (2-0) en daarna Brazilië 
(2-0) eraan. En toen stonden we in de 
fi nale. Tegen West-Duitsland... Maar 
toen ging ons gezin op vakantie.

Finale kijken
Die vakantie was al maanden van 
tevoren geboekt. Niet wetende dat 
Nederland de fi nale zou halen natuur-

lijk. Wie bedenkt dat nou. Nederland 
was nog nooit ver gekomen op het 
voetbaltoernooi. Maar wij waren wel 
voetbalgek in die dagen. Dus zochten 
we in Spanje naarstig naar een plek 
waar we de fi nale konden zien. Die 
vonden we in een bar bij het zwembad 
waar we regelmatig gebruik van 
mochten maken.

Bloedheet
Toen we die middag daar binnentra-
den, bleek het bloedhete zaaltje al 
helemaal gevuld met voetbalfans, op 
een paar stoelen na. We schoven met 
z’n tweeën aan. Mijn vader en ik. De 
wedstrijd stond al op het punt van 
beginnen. De Spaanse bediening was 
druk met het rondbrengen van grote 
pullen bier. Al na enkele minuten 
kreeg Nederland een penalty die Johan 
Neeskens loeihard inschoot. Keeper 
Sep Maier dook naar een hoek maar 
was kansloos. Wij sprongen op en 
juichten. Verder juichte er niemand. 
Gek, dacht ik nog. Er waren zelfs 
verwijtende blikken achterom naar 

ons. Maar zo raar was dat niet, want 
de rest van het publiek bleek helemaal 
te bestaan uit... Duitsers.
Dat was even schrikken. En vooral 
toen de Duitsers daarna 1-1 maakten. 
Die laffe Spanjolen juichten vrolijk 
met de Duitsers mee. En toen bij het 
serveren een glas bier omkukelde 
en precies over mij heen viel, was 
voor mij de lol er wel een beetje af. 
Toen het daarna ook nog 2-1 voor de 

Oosterburen werd, gold dat ook voor 
mijn vader. Vlak voor het einde van de 
wedstrijd siste mijn vader: “Wegwe-
zen, hier.”
We glipten snel weg uit het hol van 
de ‘löw’. Dat Duitse feestje dat zou 
volgen konden we missen als kiespijn.

Peter Schilthuizen  

 Spaans benauwd in het hol van de ‘löw’    
Het was 1974. Ik was dertien jaar. en we waren voor het eerst 
op vakantie in Spanje. In La Pineda aan de Costa Dorada om 
precies te zijn. Niet ver van Salou. In een tijd dat het daar nog 
niet meteen beelden van lallende jongeren in het uitgaansleven 
van op televisie waren. Het was de zomer van het WK Voetbal in 
Duitsland waar Oranje het zo verrassend goed deed.

 Nederland tegen Oost-Duitsland (DDR) in Gelsenkrichen. Oranje won met 2-0.   

Het WK Voetbal in Qatar is in volle gang. Voor De Oud-Rotterdammer een aanleiding om wat oude 
herinneringen aan WK’s in het verleden op te halen. Uit de reacties bleek vooral 1974 nog vers in het 
geheugen te staan. Lees maar!
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Dick van der Hem
Vanwege mijn onderzoek Rotterdamse 
horeca ben ik naarstig op zoek naar 
Dick van der Hem. Hij werkte anno 
1970 als barkeeper in de zo bekende 
Whitbread Inn aan het Stadhuis-
plein (naast ’t Fust). Wie, oh wie, 
heeft informatie? Gaarne reacties: 
jorisboddaert@gmail.com óf tel. 06-
18849644.

George de Groot
In De Oud Rotterdammer van 20 
september zag een foto uit 1954 
van de Van Ghent kazerne. Ik moest 
meteen denken aan George of Sjors 
de Groot. Mijn vriendin en ik waren 
toen 17 jaar. Zij kreeg toen verkering 
met George die in opleiding was voor 
beroepsmarinier in deze kazerne. 
George was een leuke jongen. Soms 
moest hij een poos weg met de Karel 
Doorman voor een oefening. Hij gaf 
mijn vriendin dan wat geld om samen 
met mij naar de bioscoop te kunnen. 
Toen sloeg het noodlot toe. George 
kreeg bottuberculose in zijn rug en 
werd opgenomen in een militair hos-
pitaal in de buurt van Doorn of Zeist, 
dat weet ik niet precies. Mijn vriendin 
bezocht hem dan op zaterdagmiddag. 
Ik ben een keer met haar mee geweest. 
Hij lag van zijn hals tot zijn voeten 
in een gipsbed. Helaas kwam er een 
einde aan de verkering. Ik heb nog een 
poosje met hem gecorrespondeerd. 
Maar ook dat verwaterde. Ik heb nog 
eens twee kleine pitriet mandjes, 
bedoeld als cigarettenvaasjes, van 
hem opgestuurd gekregen voor mijn 
verjaardag. Af en toe denk ik nog wel-

eens aan hem. Vooral met Kerstmis. 
Dan komen de mandjes tevoorschijn 
en zet ik er minikerstboompjes in. 
Dan denk ik: Hoe zou het zijn met 
George? Is het goed gekomen met zijn 
rug? Hoe is het hem verder vergaan? 
Waarschijnlijk is hij afgekeurd voor 
militaire dienst. Misschien heeft 
iemand, die dit leest, een antwoord op 
mijn vragen.

Gerda van der Meer-Boot
reinvandermeer@caiway.nl

Volleybal senioren Wielewaal
Heeft U ook nog zin een lekker potje 

volleybal met senioren? Wij spelen 
iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 
16.00 uur in de Sporthal Wielewaal 
aan de Brammertstraat 1 in Rotter-
dam Zuid. Lekker ontspannen ballen 
en niet fanatiek volleyballen, maar 
sportief bezig met 65+ ers. Wij zie jou 
graag als Oud Rotterdammer.

Jacques Daamen
tel. 06-30896484

Badmintoninstuif
Iedere maandag tussen 10.00 en 12.00 
uur is er een badminton-instuif  in 
de Wion-sporthal in Ommoord. Er 

zijn negen (9) speelvelden, zodat er 
36 spelers tegelijk kunnen spelen.Er 
wordt gespeeld in dubbels, elk kwar-
tier met en tegen anderen. Meedoen 
en bewegen is belangrijker dan win-
nen. De sporthal ligt in Ommoord aan 
de Max Planckplaats 300 tussen de 
metrostations Binnenhof en Rome-
ijnshof en is gemakkelijk te bereiken 
te voet, met de fiets, auto of openbaar 
vervoer. Zelf zorgt u voor zaalschoe-
nen en sportkleding. Eventueel is een 
badmintonracket te leen. Omdat het 
een instuif is betaal je per keer € 5,00. 
Meer info nodig? Stuur een e-mail 
naar: badminstuif@ziggo.nl

Drietal Leonidas gezocht
Voor een te houden reünie van het 
kampioenselftal van Leonidas A 1 
uit het seizoen 1986/1987 zijn wij 
nog op zoek naar Frank Huyskes en 
Edwin Stofbergen (woonden toen in 
Schiebroek) en Patrick Been (woonde 
toen in Ommoord). Indien u meer 
weet over één van hen, laat het me 
dan weten.

Kees-Jan de Jong
Amethiststraat 28-a
3051 VD Rotterdam
tel: 0104183519 of 06-13689232

Kees Lodder
De heer Kees Lodder woonde in 
de,Hilledardestraat bij de Soeten-
daalseweg. Ik ben in mijn jonge jaren 
vriend met Kees geweest tot de jaren 
70. Daarna zijn we elkaar uit zicht 
geraakt. Ik zou graag willen weten 
of hij nog in leven is daarom mijn 
verzoek om informatie over Kees. 
Wie weet meer?

Piet Huurman
Piethuurman@live.nl

Boekenbeurs
Zaterdag 3 december van 10.00 tot 
13.00 uur houdt Stichting Ons Rot-
terdam weer een boekenbeurs met 
boeken van oud Rotterdam en prent-
briefkaarten. U bent welkom aan de 
Kerkwervesingel 53, Rotterdam-Pend-
recht. Voor meer informatie e-mail: 
boeken@onsrotterdam.nl en/of tel: 
010-4804513 of www.onsrotterdam.nl 
en op onze facebookpagina.

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.

RK St. Martinusschool
Voor mijn tweede boek over De Put (Oud 
Mathenesse en het Witte Dorp) zocht ik infor-
matie over de RK St. Martinusschool. Ik kreeg 
niet veel respons, maar wel een foto van een 
lerarenteam tussen 1964-1971. Ik denk enkele 
namen te weten. Wie kan dit aanvullen en/of 
verbeteren? Zittend van links naar rechts: Frans 
Goedemans (van 1962-1971), mevrouw A. 
van Poppelen-Dellepoort, broeder Lydius van 
Kessel, wellicht juffrouw De Bruyne? Staand 
van links naar rechts: Misschien juffrouw Herf-
kens?, broeder Benedictus, onbekende juffrouw, 
Toon (H.) van Rooyen, misschien juffrouw 
Ensink? En broeder Amatus of Cyrillus? Mis-
schien broeder Paul van Zonneveld?

Elly Visser-Smit
tel.: 0561-452281 of 06-44618910
email: visser.smit@planet.nl

Toen echte winters 
nog bestonden...

Voor onze krant in de janua-
rimaand zijn we op zoek naar 
verhalen over winterse om-
standigheden. Uit de tijd dat 
echte winters in Rotterdam 
en omstreken nog beston-
den, zeg maar. Heeft u zo’n 
verhaal? Schrijf ons! Dat kan 
naar: info@deoudrotterdam-
mer.nl of naar Redactie De 
Oud-Rotterdammer, Postbus 
113, 2910 AC Nieuwerkerk 
aan den IJssel. 

Onze oproepjes nu ook bij 
Radio Rijnmond 

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Rotterdam 
Haven

rondvaart
75 minuten

Volwassenen € 15,75
Kinderen € 9,25

of maak een

31 december 2022

New Years 
Eve Cruise

Dichterbij het Nationaal Vuurwerk kan je niet komen!

BOEK 
NU!
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Pietje Precies
Ik werkte vanaf 1969 tot het bedrijf 
faillissement aanvroeg in november 
1986 bij United States Lines een 
Amerikaanse containerrederij en 
zoals te doen gebruikelijk waren het 
de mensen die er werkten die er iets 
moois van maakten. Dit waar gebeurd 
verhaal ontstond door het feit dat de 
afdeling logistiek onder leiding van 
de heer Jan Schooneveldt elke vrijdag 
middag, ter afsluiting van de week, 
rondo’s kocht bij Banketbakkerij 
Poeckel in de van Vollenhovenstraat. 
Deze rondo’s werden elke week 
serieus nagemeten of ze nog wel 
dezelfde afmetingen hadden van 15 
mm en een en ander. werd wekelijks 
op papier vastgelegd. Na verloop van 
tijd was de vaststelling dat de hoogte 
van 15 mm niet meer werd gehaald 
maar slechts 14 mm was en over een 
periode van weken werd een en ander 
nog zorgvuldiger nagemeten. De heer 
Schooneveldt schreef hierover een uit-
gebreide brief aan de Bakkerij Poeckel 
waarin hij melde dat de kwaliteit van 
de rondo’s nog steeds excellent was, 
maar dat de hoogte wel was afgeno-
men van 15 mm naar 14 mm, dus niet 
meer aan de wensen voldeed. Hij ver-
zocht dan ook vriendelijk er op toe te 
zien dat de 15 mm hoogte weer in ere 
hersteld zou worden. Poeckel was een 
sportieve banketbakker, want de week 
na de brief verstrekte men de rondo’s 
eenmalig gratis met de mededeling 
dat men de rondo’s in de toekomst 
zorgvuldig op de vereiste hoogte van 
15 mm zou controleren.

Michel Snieder
m.snieder@kpnplanet.nl

Koos Postema (2)
Naar aanleiding van het artikel over 
Koos Postema in DOR van 1 novem-
ber het volgende verhaaltje. Het was 
1955 en ik zat in de derde klas van de 
Vogelwijkschool in de Zegenstraat in 
Rotterdam-Charlois. Ik had een hekel 

aan de klassenleraar (toen nog gewoon 
meester genoemd) omdat hij mij, naar 
mijn mening, te vaak strafwerk gaf 
voor zaken die ik niet misdaan had. 
Groot was dan ook mijn opluchting 
toen op een zekere dag gemeld werd 
dat de meester enige tijd niet op 
school zou komen vanwege een bij 
een fi etsongeluk opgelopen been-
breuk. Aangezien hij later nooit meer 
op school verschenen is zal er wel 
meer dan een beenbreuk aan de hand 
geweest zijn. Er werd een vervangen-
de meester aangesteld die uit een heel 
ander hout gesneden bleek te zijn. Zijn 
omgang met de jongens zou je heden 
ten dage easy going noemen. Mijn ge-
heugen is niet zodanig waterdicht dat 
ik mij nog veel van mijn verblijf in de 
derde klas herinner maar twee dingen 
zijn mij wel bijgebleven. De nieuw 
meester had uit geel papier fi etstruitjes 
geknipt. Als je een goede prestatie had 
geleverd dan plakte hij zo’n gele trui 

op je tafel en die mocht er enkele da-
gen op blijven zitten. Reken maar dat 
je zo trots was als een pauw. In feite 
was dit een voorloper van het later in 
het Amerikaanse bedrijfsleven ontwik-
kelde idiote systeem van werknemer 
van de maand.
De nieuwe meester heeft mij ook 
een keer de klas uitgestuurd maar 
niet bij wijze van straf. Hij las een 
verhaal voor over een arm jongetje 
dat met zijn splinternieuwe blouse in 
het prikkeldraad was blijven hangen. 
Omdat ik een emotioneel jongen 
was barste ik in luid snikken uit en 
moest ik de gang op. Tot op de dag 
van vandaag weet ik nog steeds niet 
of dit was om tot rust te komen of om 
niet langer een stoorzender te zijn bij 
het voorlezen.  Van een toenmalig 
klasgenootje, Theo Fortuin, begreep 
ik destijds dat de meester weleens bij 
hem thuis kwam omdat zijn oudste 
broer samen met de meester actief was 

in de Rotterdamse socialistische bewe-
ging. Als bijlage hierbij een foto van 
mijn overgangsrapport ondertekend 
door de nieuwe meester. Afwijkend 
voor die dagen heeft de meester het 
rapport ondertekend met een rode pen. 
De naam Postema is duidelijk in de 
handtekening te lezen.

Peter Rietvelt
peterrietvelt@hotmail.com

Erasmiaans Gymnasium (3)
Toevallig kreeg ik De Oud-Rotterdam-
mer van dinsdag 1 november 2022 in 
handen. In het artikel op pagina 5 ‘Zo 
ging dat op het Erasmiaans Gymna-
sium’ trof mij in de derde alinea de 
opmerking van Piet Duivestein over 
foto 273 waarvan hij zich afvroeg: ‘… 
was dat niet de Logemanschool aan 
de Koraalstraat 17 …?’ Ik vroeg mij 
trouwens af wat die opmerking daar 
deed tussen de erasmiaanse herin-

neringen. Maar goed, Piet Duivestein 
was leerling van onderwijzeres Lenie 
Zier in groep 1 van de Dr. J.C. Loge-
manschool, toen ik daar in 1960 on-
derwijzer werd van groep 5. Juf Zier, 
die zéér voor haar taak berekend was, 
vond niet alleen op onderwijskundig 
gebied oplossingen waar haar leerlin-
gen behoefte aan hadden, maar ook 
wat betreft het voor Piet ontoereiken-
de schoolmeubilair. Zijn tafel bleek te 
hoog voor de stoel die daarbij hoorde. 
Juf Zier legde het telefoonboek van 
Rotterdam op de zitting en Piet zat 
‘op niveau’. Maatwerk dus, toen een 
bijzonderheid in onderwijsland.

André Hogenbirk
ahogbirk@kpnmail.nl

Wasmachine
Een herinnering uit de jaren 50. Wij 
woonden in de Boudewijnstraat. Een 
straat verder woonde een gezin dat 
wasmachines verhuurde. Wij huurden 
een wasmachine en die werd gebracht 
op een handwagen. Mijn broer 
woonde met zijn gezin met jonge 
kinderen in de Abcoudestraat. Ik kreeg 
de boodschap: ga vertellen dat wij een 
wasmachine hadden gehuurd. Mijn 
schoonzus kwam met haar wasgoed 
langs om de was in de Hoover te 
wassen. Inmiddels was ik Naar de wa-
terstoker gestuurd om een emmer heet 
water te halen. Als de was was gedaan 
en mocht ik de wringer draaien, Dat 
was een minder zwaar karwei dan met 
de wasplank! Na afl oop kwam de man 
machine ophalen voor de volgende 
klant! 
Naderhand kwamen de wasmachines 
in de handel, onder andere de Velo 
langzaamwasser en nog meerdere 
merken,

Aad Onderstal
Haonderstal@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

Trambesturen in Arnhem

  In De Oud-Rotterdammer van 15 november vertelt Fred van den Bogaard over zijn bezoek aan het Openlucht Museum 
op 28 augustus en de Rotterdamse trams die hij daar zag. Ik was daar 6 dagen eerder en heb zèlf een RET tram be-
stuurd. Het museum heeft een arrangement waarbij je na kennismaking met je instructeurs samen een hapje eet in het 
restaurant van het museum. Daarna krijg je theorieles en aansluitend een uur praktijk. Ter afsluiting krijg je een echt 
“certifi caat trambestuurder”. Ik heb er van genoten, maar wees gewaarschuwd: er komt meer bij kijken dan alleen maar 
aan het wiel draaien en de tram rijdt! Voor de veiligheid van de andere museumbezoekers vindt het hele feest plaats na 
sluitingstijd van het museum (17.00 uur). Het arrangement wordt alleen in de zomeravonden aangeboden.

    Leo Verhoef
leo.m.verhoef@gmail.com   

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 € 69,95 
(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. besturingssysteem van Microsoft; 7. bijnaam voor een Antwerpenaar; 12. muzieknoot; 13. oogvocht; 14. lof (aanzien); 
15. laatstleden (afk.); 17. gewicht; 19. een prooi zoeken; 21. Verenigde Naties (afk.); 22. boerderijdier; 24. plaats in Noord-
Brabant; 27. blauwe werkkiel; 28. azijn; 30. steen; 31. bezit van een boer; 32. deel van een Euro; 33. European article 
numbering (afk.); 35. oude drukpers; 37. grote danspartij; 38. voetstuk van een beeld; 41. vurige bewonderaar; 42. bijen-
soort; 44. heldendicht; 46. muurhagedis; 47. pronkzuchtig; 48. kusje; 49. kleur van de regenboog; 50. gierig persoon; 52. 
deel van een kachel; 54. bewoner van Armenië; 56. jongensnaam; 58. rode vrucht; 61. woonboot; 62. land in Europa; 64. 
voertuig; 65. bekende planeet; 67. paleis in Apeldoorn; 68. knaagdier; 70. geen enkel ding (nada); 72. Engels telwoord; 73. 
doorzichtig verpakkingsmateriaal; 76. anno ante christum (afk.); 77. landcode van Spanje; 78. verrassingsaanval (razzia); 
79. hoofd van een moskee; 81. familielid; 82. faam of eer; 83. verdieping; 84. de� brillator (afk.); 86. etalage inrichter; 87. 
land in zuidelijk Afrika.

Verticaal
  1. Nederlandse schrijver; 2. de spoorwegen (afk.); 3. scheepsherstelplaats; 4. smeermiddel; 5. onder invloed van drugs; 
6. uiting van blijdschap; 7. vogelbek; 8. ontkenning; 9. Japanse munt; 10. ondernemingsraad (afk.); 11. raceteam; 16. aan-
gesloten bij een vereniging; 18. streling met de tong; 20. oceaan; 21. heidemeertje; 23. kerstboomversiering; 25. inbreker; 
26. bakplaats; 27. militair hoofdeksel; 29. vers van eieren; 32. lid van een � lmploeg; 34. namaak (vals); 36. schaaldiertje; 
37. gymnastiektoestel; 39. beneden; 40. water afvoeren; 42. uiting van verkoudheid; 43. verwoestende virusziekte; 45. 
kledingstuk; 46. uitroep van berusting; 51. turntoestel; 53. haarkrul; 54. behoeftige toestand; 55. nieuwstijding (bericht); 
56. plezier; 57. bladader; 59. deel van een opera; 60. Italiaanse landstreek; 62. ingedijkt stuk land; 63. handwerktechniek; 
66. meisjesnaam; 67. soort dakbedekking; 69. afgericht; 71. toiletartikel; 73. horecabedrijf; 74. Noorse koning; 75. faam 
(roem); 78. cilinder; 80. bloeimaand; 82. muzieknoot; 85. dagelijks bestuur (afk.).   

De oplossing van de puzzel van vorige keer luidde:

Een WK Voetbal in november blijft raar

Dat hadden weer velen goed en zij stuurden hun oplossing in. Uit alle goede inzendingen hebben we vijf prijswin-
naars geloot die ieder een exemplaar van het boek ‘ Het grootste van het grootste’ over leven en carrière van Abra-
ham Tuschinski. De prijswinnaars zijn: Rob van Leeuwen, Ben den Aantrekker, Hannie Groenendijk, Ria Berkhoudt 
en Ans Drescher.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer onze inmiddels bekende 
prijs van restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord, dat 
drie waardebonnen van 30 euro beschikbaar stelt die zijn te beste-
den bij de huur van een bowlingbaan of fl uisterboot.

Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw oplos-
sing voor de puzzel voor donderdag 8 december 12.00 uur bij 
ons binnen hebben. Stuur uw oplossing naar info@deoudrotterdammer.nl of naar 
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt 
de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

3 39 74 11 25 83 37 26 65 14 87

20 79 43 35 86 55 59 61 75 7 73 42 47 63 13

Horizontaal 1. besturingssysteem van Microsoft; 7. bijnaam voor een Antwerpenaar; 12. muzieknoot;
13. oogvocht; 14. lof (aanzien); 15. laatstleden (afk.); 17. gewicht; 19. een prooi zoeken; 21. Verenigde
Naties (afk.); 22. boerderijdier; 24. plaats in Noord-Brabant; 27. blauwe werkkiel; 28. azijn; 30. steen;
31. bezit van een boer; 32. deel van een Euro; 33. European article numbering (afk.); 35. oude druk-
pers; 37. grote danspartij; 38. voetstuk van een beeld; 41. vurige bewonderaar; 42. bijensoort; 44. hel-
dendicht; 46. muurhagedis; 47. pronkzuchtig; 48. kusje; 49. kleur van de regenboog; 50. gierig persoon;
52. deel van een kachel; 54. bewoner van Armenië; 56. jongensnaam; 58. rode vrucht; 61. woonboot;
62. land in Europa; 64. voertuig; 65. bekende planeet; 67. paleis in Apeldoorn; 68. knaagdier; 70. geen
enkel ding (nada); 72. Engels telwoord; 73. doorzichtig verpakkingsmateriaal; 76. anno ante christum
(afk.); 77. landcode van Spanje; 78. verrassingsaanval (razzia); 79. hoofd van een moskee; 81. fami-
lielid; 82. faam of eer; 83. verdieping; 84. defibrillator (afk.); 86. etalage inrichter; 87. land in zuidelijk
Afrika.

Verticaal 1. Nederlandse schrijver; 2. de spoorwegen (afk.); 3. scheepsherstelplaats; 4. smeermiddel;
5. onder invloed van drugs; 6. uiting van blijdschap; 7. vogelbek; 8. ontkenning; 9. Japanse munt; 10.
ondernemingsraad (afk.); 11. raceteam; 16. aangesloten bij een vereniging; 18. streling met de tong;
20. oceaan; 21. heidemeertje; 23. kerstboomversiering; 25. inbreker; 26. bakplaats; 27. militair hoof-
deksel; 29. vers van eieren; 32. lid van een filmploeg; 34. namaak (vals); 36. schaaldiertje; 37. gym-
nastiektoestel; 39. beneden; 40. water afvoeren; 42. uiting van verkoudheid; 43. verwoestende virus-
ziekte; 45. kledingstuk; 46. uitroep van berusting; 51. turntoestel; 53. haarkrul; 54. behoeftige toestand;
55. nieuwstijding (bericht); 56. plezier; 57. bladader; 59. deel van een opera; 60. Italiaanse landstreek;
62. ingedijkt stuk land; 63. handwerktechniek; 66. meisjesnaam; 67. soort dakbedekking; 69. afgericht;
71. toiletartikel; 73. horecabedrijf; 74. Noorse koning; 75. faam (roem); 78. cilinder; 80. bloeimaand; 82.
muzieknoot; 85. dagelijks bestuur (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Feijenoord-stadion
In reactie op een artikel in DOR van 16 novem-
ber; Rinus Anker mag zeker trots zijn op zijn 
oom, de architect Jo van den Broek, maar het 
Feijenoord stadion is toch echt door de heren 
Brinkman en Van der Vlugt ontworpen.

C.S.M. Guise
tel. 010-4045465

Razzia 1944

Vandaag is het 11 november, gisteren was het 
een onderwerp op het Journaal en ook op TV 
Rijnmond: de razzia van 11 november 1944. Dan 
komen bij mij weer de beelden naar boven van 
die lange stoet mannen die over de Bergweg in 
Rotterdam-Noo0rd liep, richting station. Ik was 
daar met mijn moeder, ik was in september 6 jaar 
geworden, veel begreep je toen als klein kind 
niet van de oorlog. Ik denk wel dat mijn moeder 
gezegd heeft, dat die mannen in Duitsland moes-
ten gaan werken. Wij stonden op de hoek van de 
Bergweg en de Zwart Janstraat, Vlakbij de ban-
ketbakkerij van August Winkelman. Op een mo-
ment kwam Bakker Winkelman naar buiten met 

een groot blad met rollen amandelpers; hij droeg 
een blauwwit geruite broek een wit bakkersjasje 
en een hoge witte bakkersmuts op zijn hoofd. Hij 
ging die rolletjes uitdelen aan de voorbij lopende 
mannen. Op een moment vonden de Duitsers het 
wel genoeg en begonnen in de lucht te schieten! 
Wij zijn gauw in een portiek bij de winkel gaan 
staan, want we waren wel erg geschrokken!
Mijn vader die toen 35 jaar was, heeft zich met 
een paar buurmannen verstopt in zijn auto die in 
een garage in de Kievitstraat stond. Met een hoes 
over de auto hebben ze daar een aantal dagen ge-
zeten; toen het weer rustig was zijn ze weer naar 
huis gekomen. Omdat daarna toen de hongerwin-
ter begon heeft een goede vriend van mijn ouders 
mij in januari 1945 naar Kruisweg in de Provincie 
Groningen gebracht, waar ik de rest van de oorlog 
ben gebleven. Ik kreeg daar voldoende te eten 
en later ging ik er ook naar school. Wij hebben 
altijd contact gehouden met de mensen waar ik 
bij in huis was en ik heb gelukkig geen trauma 
overgehouden van de oorlog, maar je denket er 
natuurlijk wel regelmatig aan.

C Weggeman
c.weggeman@hetnet.nl  

Chevrolet C10
De Chevrolet C 10 die sinds 
1963, gedurende de daaropvol-
gende 20 jaar de standaard sur-
veillanceauto van de Gemeente-
politie Rotterdam was, waarvan 
in dat tijdsbestek 240 exem-
plaren werden gebruikt, heeft 
nog steeds volop belangstelling. 
Tijdens de optredens bij poli-
tionele activiteiten of oldtimer 
optochten, doet zich steeds de vraag voor is er geen model van. In 1970 kwam er met het initiatief 
van Peter Mulder van Modelcars een oplossing voor die vraag en kwam via Western models een 
model op de markt. Ze vlogen weg ondanks de prijs van 250 gulden. Ze zijn nog sporadisch te koop 
en wie er een heeft doet hem niet weg. De vraag bleef en moest met nee beantwoord worden. Voor al 
diegene die de vraag hebben gesteld is er nu een antwoord. Er komt een model in de schaal 1/43. Via 
Modelcars komt hij in december op de markt. De prijs gaat € 125,- bedragen.   Voor een model dat zijn 
voorganger voorbij steekt niet duur. Nu de historische collectie van de Politie Rotterdam is opgeheven 
is het moeilijk de geïnteresseerden nog te bereiken. Via de Oud Rotterdammer, die altijd veel aandacht 
voor de C 10 heeft doen blijken doe ik een poging.

  Bram Verhoeff
Voorzitter Stichting C 10
a.verhoeff30@chello.nl     
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KRUISWOORDPUZZEL

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

Oppassen in woningen iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T 0578 - 614 235
I www.iwbepe.nl

vrije tijd... vakantietijd!
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Rotterdamse ico-
nen Maandkalen-
der 2023
De jaarlijkse maandka-
lender van Herco Kruik pakt 
ook deze keer uit met fraaie 
foto’s van Rotterdamse iconische 
gebouwen van ‘toen en nu’. Historische en ac-
tuele foto’s naast elkaar dus. En ruimte om op 
elke dag afspraken of verjaardagen te noteren.

Rotterdam 
Scheurkalender 2023
De elfde editie alweer van 
maker Herco Kruik, die uitpakt 
met leuke Rotterdamse weetjes, 
anekdotes, grappen, typisch 
Rotterdamse uitdrukkingen, 
pakkende citaten en chauvi-
nistische teksten. Scheuren maar 
weer! Leuk cadeautje voor verjaardagen en 
feestdagen!

De Oud-Rotterdam-
mer Koffiemok
De enige echte De Oud 
Rotterdammer Kof-
fiemok voor een lekker bakkie 
pleur. een uniek cadeau of 
gewoon lekker voor jezelf. Prijs 
per stuk:
(De Oud-Rotterdammer Koffiemok 
plus onderzetters: 24,25 euro)

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

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

De Rotterdamse 
Hand in Handdoek
De enige echte Rot-
terdamse Hand in 
Handdoek! Uitgevoerd in 
groen-wit-groen. De kleuren 
van de 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!

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

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

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

Koffie of thee op 
z’n Rotterdams – 
onderzetters
Set van 6 geinige 
onderzetters voor koffie 
of thee met grappige 
Rotterdamse teksten 
en iconische plaatjes. 
Alleen per set te bestel-
len.

Rotterdam door de 
tijd, deel 1:
Scheepvaartkwar-
tier, Cool, Stati-
onsbuurt
Fraai fotoboek over de ontwik-
keling van deze wijken, van 
vervlogen tijden tot en met de we-
deropbouw na de Tweede Wereldoorlog. Met 
veel foto’s van de Rotterdamse fotograaf Jan 
Roovers. Met plattegrond van de wijken.

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

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

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

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

Het korps de baas
Jan Jacob Mekes legde de 
geschiedenis vast van het 
Rotterdamse politiekorps. Hij 
deed dit aan de hand van alle 
hoofdcommissarissen (of poli-
tiechefs) die leiding gaven aan 
het korps. Hij beschrijft nauwkeu-
rig hoe ze het korps door soms moeilijke tijden 
loodsten.
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Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Ja, ik bestel:

Dinsdag 29 november 2022

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

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv
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Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  
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