
En daar is ‘t weer zover! 
Dreigend staat de boze 
overbuurman in zijn achter-
tuintje met zijn snoeimes 
over de bal gebogen. Klaar 
het lek te steken. Zoals wel 
vaker. En iedere keer is dat 
nogal wat. Wij met onze 5, 
6 en 7 jaartjes bij hem aan 
de andere kant van de haag 
smekend “dat alstjeblieft 
niet te doen buurman?”. En 
dan is ’t notabene geeneens 
onze échte buur. Dus waar 
klaagt de beste man eigen-
lijk over met zijn overlast? 

Nee, de spelbreker woont verdorie 
zelfs in een dijkwoning dertig meter 
verderop náást de wijk. Daar waar 
zijn onderdijkse tuintje aan onze 
straat grenst en in welke richting wij 
tijdens ons spel toevallig uitge-
waaierd zijn. Met z’n allen buiten 
spelend. Met de hele bubs bij elkaar 
want het is gezéllig in ons nieuwe 
buurtje. In de Madroelstraat met al 
z’n jonge gezinnetjes.

Zeldzaam
Doordat onze ouders acht jaar ge-
leden bijna allemaal tegelijk hier in 
hun splinternieuwe huis zijn komen 
wonen, zijn we zowat van dezelfde 
leeftijd. Allemaal van de verse 
leg. Hier met zijn allen geboren en 
getogen klitten we lekker bij elkaar. 
Dartelen we over de straat van ons 
buurtje dat -het loopt veilig in een 
lus rond- nauwelijks door auto’s 
bezocht wordt. Het is immers 1969. 
Een auto op straat is vrijwel net zo 

zeldzaam als een telefoon in huis.

Koekeloeren
Okay. Misschien dat er om de 
vijftig meter ‘s eentje langs de stoep 
geparkeerd staat waarin we door 
‘t raampje op de kilometerteller 
koekeloeren hoe hard het kan; maar 
dat is ‘t zo’n beetje.

Voor de rest is zowel de stoep als de 
straat óns speelterrein! Nemen we 
‘t iedere dag in bezit. Jongens en 
meisjes door elkaar. Met de kleine 
Van Duurentjes, de Van Schietjes, de 
Ouwerkerkjes, en de De Weertjes.

Cowboytje
In de buurt spelen we cowboytje. 
Doen we tikkertje met de lantaarn-
paal als vrije honk, stoepranden en 
hinkelen we. Springen we touw. Of 
doen we balletjetrap wat hetzelfde is 
als blikkietrap: alleen kan je een bal 
vérder van de buutplaats schoppen 
dan zo’n klengelend conservenblik. 
Zoals vandaag bijvoorbeeld waarbij 
onze bal, zo’n licht zeilertje, door 
een windvlaag de tuin van de boze 
dijkbewoner is ingewaaierd.

Eeuwigheid
Zoals zo vaak dreigt ‘ie het dus lek 

te steken. Het is iets wat de man 
gelukkig nooit doet -want dan krijgt 
íe met boze ouders te maken- maar 
wél krijgen we de bal pas terug als 
‘ie klaar is met tuinieren. Iets wat 
altijd een eeuwigheid lijkt te duren. 
Zodat ‘t uit is met ons spel. Of in 
ieder geval voorlopig.

Zijn Madroel
Téveel dus zijn we niét blij met de 
boze Pastoriedijkbewoner; maar 
da‘s hij nóg minder met ons! Want 
zelfs al zouden we ons uit het boekje 
gedragen, voorbééldig, ook dán 
komt het nooit meer goed! Immers: 

vóórdat wij hier het wijkje bevolk-
ten was ónze Madroel nog zíjn Ma-
droel. Keek hij vredig uit over een 
boomgaard in de Pernisser polder. 
Met vrolijk twitterende vogeltjes in 
de bomen. Bloesem of fruit aan de 
takken. Kleurrijke paardenbloemen, 
boterblommen en madeliefjes in ‘t 
gras.

Lees verder op pagina 3.
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 In de serie van boeken met luchtfoto’s van fotograaf Bart 
Hofmeester is een nieuw pareltje verschenen. Het heet 
‘Watersnood en deltawerken vanuit de wolken’.    

In het boek staan foto’s van ‘toen’  en ‘nu’. Het nieuwe boek, dat op 1 februari 
is verschenen en is uitgegeven door uitgeverij Watermerk in samenwerking met 
het Watersnoodmuseum, is via De Oud-Rotterdammer te bestellen. Zie elders in 
deze krant. 
       

We krijgen nog wel eens de vraag waar onze krant De Oud-
Rotterdammer allemaal is te verkrijgen. Voor wie dat in een 
oogopslag wil zien is er nu op www.deoudrotterdammer.nl een 
nieuwe overzicht gepubliceerd.

Met gebruiksgemak, want wie op het kaartje het pijltje in haar of zijn gemeente 
aanklikt, ziet meteen het afhaaladres. Het kan ook door het intikken van uw 
postcode, of door te scrollen naar de lijst met alfabetisch de plaatsen waar De 
Oud-Rotterdammer gratis verkrijgbaar is. 

  

 

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

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

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

Uitvaart compleet  € 4750,-
-  Budget 

uitvaart € 1575,-

-  Basis 
uitvaart
v.a € 3850,- 010 - 245 70 90

www.biemans-uitvaart.nl

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.com.

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

www.andersgedenkmonumenten.nl

Specialist in grafmonumenten

De meest persoonlijke
manier van gedenken
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www.venrooytandtechniek.nl

Tandprotheticus D.R. Venrooy
Tandprotheticus E.L. Venrooy

KUNSTGEBITTEN
• Reparaties klaar terwijl u wacht
• Persoonlijke aandacht en service
• Klik-gebit specialisten

Raadhuisplein 46
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Tel. 0180 - 313633

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

€ 5,25
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 40,-

Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd

Slingerland

HYACINTHYACINT
3 bollen per pot3 bollen per pot

stuksstuks22 00..9999

Geldig van 7 t/m 11 februari, max. 6 per klant, op=op

Ommoordseweg 35 - Rotterdam (t.o.v. Shell)
www.slingerlandbloemen.nl

SlingerlandSlingerlandSlingerland
tuincentrum, bloemen en planten

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

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen
naar Duitsland

vanaf p.p.

€ 98910-daagse busreis
Het Duitse Ertsgebergte

vanaf p.p.

€ 489 6-daagse busreis
Moezel en Rijn

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

vanaf p.p.

€ 6798-daagse busreis
Alpirsbach in het Zwarte Woud

vanaf p.p.

€ 4796-daagse busreis
Sauerland

vanaf p.p.

€ 6598-daagse busreis
Rügen, eiland aan de Oostzeekust

reiscode: ebwil01

reiscode: eblof04

reiscode: ebbee02

reiscode: ebalp01

reiscode: ebobz01



Garages
Twee jaar later ben ik definitief door 
het voetbalvirus bevangen en ben ik 
zowat alleen nog maar op ‘t pleintje 
tussen de garages te vinden. Pal voor 
de keuken van Ma. Dag-in dag-uit 
voetbal ik daar met vriendjes, voetbal 
ik daar, en voetbal ik. Tenzij we met 
zijn allen met knalrode koppen in 
oververhitte toestand naast mijn huis 
de buitenkraan staan leeg te lurken. 
Maar daarna snél weer terug naar de 
overkant.

Paalvoetballen
Wanneer we met zijn vieren of zessen 
op ‘t pleintje zijn is ‘t leukst want dan 

kunnen we tegen de regenafvoerpijpen 
“Paalvoetballen”. Ieder zijn eigen 
regenpijp verdedigend. Stuk voor stuk 
met 10 punten beginnend en vanaf 
daar de anderen naar de 0 spelend. 
Maar zijn we met teveel dan brandt 
de strijd om het “Landskampi” los. 
Dan is ‘t tussen de garages 1 kluwen 
van rondzwaaiende armen en benen. 
Met z’n allen in één en hetzelfde 
strijdgewoel is ‘t de bedoeling de bal 
-daar ergens in ons midden- tegen de 
garagedeur “met keep” te scoren. De-
gene die niet scoort valt de volgende 
tussenrondes af en blijft langs de lijn. 
Tot en met de finale partij waarin de 
twee overblijvers uitmaken wie ‘t vol-

gende potje de keeper 
is. Met alle uitvallers 
róndom als publiek. 
Als spelend in een 
volle Kuip.

Kabaal
Het minst leuk voet-
ballen -eigenlijk- is ‘t 

die enkele keer dat we maar met zijn 
tweetjes bij de garages zijn. Negen 
van de tien keer op de zondag. In dat 
geval mikken we de bal om-de-beurt 
tegen de middelste garagedeur. En 
aangezien de terugstuitende bal maar 1 
keer geraakt mag worden moet dat uit 
de onmogelijkste hoeken en standen.
Het voortdurend geram van de bal 
tegen de garagedeuren daardoor ver-
zorgt een voortdurend kabaal door de 
straten. Een hol galmend “KLABÂHM, 
KLABÂHMMM” dat sterk lijkt op dat 
andere vaste geluid op de zondag. 
Alsof ik met m’n voetbalmaatje naar 
afwezige vriendjes roep van “KÔM 
DAN, KÔM DAN”. Alleen verschijnt 
er niemand behálve meestal een boze 
boxhouder -meestal dezelfde- die 
vreest voor ‘t houtwerk van “zijn” ga-
rage. Ook al is het een huurding. Maar 
bij slechts twee voetballertjes durft hij 
wel. Maar misschien heeft hij ook wel 
gelijk want hoe bedrevener we worden 
hoe harder we schieten. 

Struikgewas
Al zal dat gemopper ons de pret niet 
drukken. Dat gebeurt pas wanneer 
we de bal over de garages jassen. 
Meestal tijdens de grote partijtjes. En 

wordt de bal er dan aan de Vegé-kant 
overgeramd, daar waar Ma soms haar 
boodschappen haalt, dan moeten we 
op handen en voeten tussen het dichte 
struikgewas naar de bal op zoek. On-
vindbaar bijna. De knieën pijnlijk van 
de droge hobbelige grond; de haren 
kleverig van het smerige spinnenrag. 

Maar vliegt ‘ie er aan de andere kant 
over? Bij de garages tegen de Pastorie-
dijk! Dán krijgen we met een vólgende 
dijkbewoner te maken…

Leen de Vries
lenco.frigo@gmail.com

De bal, de boomgaard en de boze buurman
(Vervolg van voorpagina)

Kwakende kikkerorkesten in de slootjes. En soms plukte hij zelfs een klavertje-4 uit 
het veld. Met wat geluk! Ooit!
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Kleine Leen met z’n hondje Rex op de hoek van de Madroelstraat en Pastoriedijk.

Bal in de tuin... altijd link.

De column van Gerard Cox is op 21 februari weer terug in de krant.

In de krant hadden we bij het film-
nieuws gelezen dat er in de Schiedam-
se Passagebioscoop met de paasdagen 
een heel leuke kinderfilm draaide, met 
André van Duin in de hoofdrol. ‘De 
steek van de Keizer’. Dit alles was 
in 1975. Onze dochtertjes van 6 en 5 
jaar waren gelijk enthousiast. Het was 
weer eens wat anders dan straatteken-
wedstrijden, enzovoorts. Mijn vrouw 
en mij leek het ook wel wat. André 
was in 1975 al een populaire komiek.

Bioscoop
Eerst liepen we die morgen nog langs 
de vroegere bioscoop van Heijplaat, 
Courzand. In de grote zaal werden 
niet alleen films vertoond, maar ook 
de personeelsavonden van de RDM 
vonden er plaats. ‘Toen André nog 
nauwelijks bekend was trad hij hier al 
voor ons op, Ergens in de jaren ‘60. 
Wij Heijplaters lagen destijds al krom 
van het lachen om de gekke bekken 
die hij trok. Hij woonde toen, geloof 

ik, nog in Delfshaven, in de Water-
geusstraat.’ Maar wegens te weinig 
filmbezoekers was de bioscoop al een 
aantal jaren verdwenen, net zoals de 
meeste andere in de jaren daarna op 
Zuid, zoals Colosseum aan de Beijer-
landselaan, Metro aan het eind van de 
Dorpsweg en de Harmonie in de Gaes-
beekstraat. Alle drie bioscopen die ik 
in mijn ulo-periode op Charlois,samen 
met vrienden en vriendinnen, goed 
had leren kennen. Uiteindelijk won 
de televisie het duidelijk. Ze gingen 
uiteindelijk allemaal dicht! Maar in 
1975 was het zover nog niet.

Kinderfilm
Met duidelijke verwachtingen stapten 
we ‘s middags in de bus van Heijplaat 
op weg naar het Zuidplein, vandaar 
met de metro naar Centraal sta-
tion waar we tram 1 namen, richting 
Schiedam .De kinderen blij, want zo 
vaak zaten ze niet in een tram, hoewel 
ze het ondergrondse gedeelte van de 

metro ook spannend vonden. Bij het 
eindpunt, op de Broersvest, waren 
we er gelijk. Je kon duidelijk zien dat 
er die middag een kinderfilm werd 
vertoond. Overal rennende kinderen, 
opa’s en oma’s en moeders. Weinig 
vaders. Die moesten waarschijnlijk 
gewoon werken. Ik had wel vrij omdat 
ik bij het onderwijs zat. Toen de zaal 
openging stroomden we met de hele 
opdringende en duwende menigte 
mee naar binnen. Voordat de film 
begon werd het langzamerhand, hoe 
zal ik het zeggen, een soort kinder-
speelplaats. Het licht bleef aan, snoep 
vloog door de lucht, kinderen renden 
door de gangpaden, hier en daar kleine 
ruzietjes; we waren blij toen het licht 
dimde en het donker werd.

BIO-vakantieoord
Maar voor de hoofdfilm kwam eerst 
het BIO-vakantieoord voorbij met een 
reclamefilmpje. Gelukkig zagen we 
na de rammelende collectebus op het 
scherm de eerste beelden van De Steek 
van de Keizer verschijnen. Groot 
hoerageroep! De eerste tien minuten 
werd er wel met aandacht gekeken, 
overal om ons heen werd gelachen, 
maar omdat het verhaal voor kinderen 
niet te snappen was, – een nep-

tandarts (een 
kwakzalver) 
in de tijd van 
Napoleon rolde 
van de ene 
in de andere 
rare situatie. 
Echt een rol 
geschreven op 
de huid van 
André van 
Duin, maar 
voor kinderen 
totaal niet te 
bevatten, – 
was het te 
begrijpen dat 
het gelach 
al snel 
weer plaats 
maakte voor geren, veel onrust en her-
rie. Maar nu in het donker... De humor 
die in de film verwerkt zat, was voor 
de meeste volwassenen en zeker voor 
kinderen niet aan te voelen.

IJsje
Ook onze dochtertjes werden onrustig, 
wilden snoep hebben, zaten meer om-
gedraaid naar de kinderen achter hen 
dan dat ze naar het filmdoek keken. 
Toen wij dan ook vroegen: ‘Zullen 

we maar naar buiten gaan?’ 
vonden ze het gelijk goed. Tot slot 
maar een lekker ijsje zitten nuttigen 
op de Broersvest.
Toen we later de tram terug naar Rot-
terdam namen waren we het er alle 
vier over eens: zo’n film hoefden we 
nooit meer te zien!

Arie van der Stoep
a.vdstoep@knid.nl

Een middagje met de kinderen naar de film
‘Paps, gaan we vanmiddag met de tram.’ ‘Ja, hoor, maar eerst 
met de bus naar de stad.’ We waren in de paasvakantie die 
morgen eerst bij opa en oma op Heijplaat op bezoek geweest. 
Aangezien die wijk maar via één weg te bereiken was, moesten 
we om in Rotterdam-centrum te komen dezelfde buslijn 68 terug 
hebben.
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

Barendrecht - Dordrecht - Leerdam - Papendrecht - Ridderkerk - Rotterdam - Zwijndrecht

 088 - 676 43 89   opnieuwenco.nl
Opnieuw & Co Kringloopwarenhuizen, Koperstraat 31 (Prins Alexander)

NIET ALLES HOEFT NIEUW

IEDERE DAG ANDERS!

DE LAATSTE SERIE 
VANVAN ONZE ONDERZETTERS

DE EXEMPLAREN VAN ICONISCHE PLAATJES VAN DE MAASSTAD 
NU VERKRIJGBAAR IN EEN SERIE VAN 6 ONDERZETTERS

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

3x HET WITTE HUIS 3x ERASMUSBRUG

€ 9,95
VAN € 14,95 VOOR DE LAATSTE SERIE:

BEZORGKOSTEN € 4,25



Ken je dit nog? 

 280   

 282   Nr.

Nr.

D

Ken je dit nog? Op deze foto lijkt het wel of iedereen en alles tegelijk in opstand is gekomen en 
demonstreert. Weet u nog wat er aan de hand was in Rotterdam? Was u erbij? Heeft u er herinneringen 
aan? Wij zijn weer benieuwd naar uw anekdotes en verhalen. Schrijf ze ons, zodat we ze kunnen delen 
met alle lezers. Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, 
Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel. Op de website www.deoudrotterdammer.nl is de foto uit 
te vergroten en nog beter te bekijken.  

Ineke van Rotterdam: “De Ken je dit nog foto, 
nr. 280, bracht mij direct terug naar de Floriade 
van 1960, gehouden in het heringerichte Park. 
Op de foto staat de in die tijd, a.s. verloofde 
van Prinses Margriet, Pieter van Vollenhove. 
Hij bezoekt hier een kas, waarvan er meerdere 
gebouwd waren. De tentoonstelling was groots 
opgezet. Ik herinner me de zweef gondelbaan en 
de prachtige bloemstukken in de hallen, die de 
bloemen en planten van elk seizoen weerga-
ven. De opening werd verricht door Prinses 
Beatrix. Ter gelegenheid van de Floriade werd 
de Euromast geopend. Op onderstaande foto, 
door mijn vader genomen, te zien. Mijn ouders 
hadden denk ik een abonnement op de Floriade, 
want ik ‘mocht’ als elfjarige talloze keren mee. 
Natuurlijk werd elk bezoek op de foto gezet. 

Zodoende heb ik eens een verzameling foto’s en 
dia’s samengesteld waarop mijn moeder steeds 
met een andere mantelpakje/jurk plus tasje 
poseerde. Van mijn schoonzus had ik een Kodak 
toestel gekregen, dat je zo voor je buik moest 
houden om een foto te nemen. Daar mocht ik 
dan een zwart-witrolletje voor kopen, waarmee 
ik 12 foto’s kon maken.”

Gerard van der Spek: “Ik zag de foto en volgens 
mij is dit de Floriade in 1960 in Rotterdam met 
als bekend gezicht Pieter van Vollenhoven. 
De Floriade was een prachtig evenement. We 
hadden een zogeheten doorlopend entreebewijs 
zodat we er dikwijls kwamen. Op 20 september 
1960 zijn we getrouwd. Het weer was dermate 
slecht dat we buiten geen trouwfoto’s konden 
maken. In overleg met de fotograaf besloten we 
naar de Floriade te gaan. We hebben prachtige 
foto’s gemaakt met heel veel bloemen. We kwa-
men zelfs in de krant te staan. Het Vrije Volk gaf 
dagelijks een speciaal krantje uit. We stonden 
in de uitgave van 21 september midden op de 
voorpagina! Een leuke herinnering.”

Jan van Kesteren: “Dit zal de opening van de 
Floriade in Rotterdam zijn geweest. Ik weet 
het niet helemaal zeker, maar het zal vast ook 
weer een verliesgevend evenement zijn geweest. 
Want dat zijn alle Floriades. Ik hoorde daar 
laatst Maarten van Rossum over tekeer gaan in 
De Slimste Mens en ik vond eigenlijk dat hij 
groot gelijk had. Altijd weer vallen de bezoe-

kersaantallen tegen, zijn de kosten van aanleg 
hoger dan verwacht en moet uiteindelijk weer 
veel gemeenschapsgeld worden aangesproken 
om het allemaal recht te breien. En dat allemaal 
ter meerdere eer en glorie van onze tuinders 
en glastuinders. Natuurlijk maken die belang-
rijke producten voor onze export, maar zo’n 
Floriade lijkt me echt niet nodig om dat onder 
de aandacht te brengen. Er zijn wel goedkopere 
alternatieven waarmee je ook heel veel mensen 
kunt bereiken, lijkt me.
Van de Floriade in Rotterdam kan ik me niets 
herinneren, want toen was ik nog niet geboren. 
Maar de laatste Floriade (misschien wel echt 
de laatste) die in Almere was in ieder geval een 
grote fl op die miljoenen heeft gekost. Niet meer 
aan beginnen. Heeft z’n tijd gehad.”

Ada Troost: “Pieter van Vollenhoven, die 
herkende ik meteen. Nee, niet aan z’n oren, 
hoor! Haha! Ik vind het nog steeds een aardige 
man. Niets mis mee. Zet ook leuke fi lmpjes op 
Twitter. Meestal dierenfi lmpjes om te lachen of 
je te verwonderen. Ik geniet er wel van. De foto 
is genomen bij de tuinbouwmanifestatie Floriade 
die in Rotterdam werd gehouden in de jaren 
zestig. Dat was een heel spektakel. Er kwamen 
duizenden mensen af op de bloemen en planten. 

Tegenwoordig krijg je daar geen mensen meer 
voor op de been. Zeker niet als je ook nog eens 
hoge toegangsprijzen gaat vragen. De mensen 
hebben nu zoveel meer om uit te kiezen als toen. 
Met kinderen gaan veel mensen liever naar een 
pretpark. Toch is het ook voor kinderen denk ik 
wel interessant. Maar goed, je hebt ook al ‘Kom 
in de kas’, dus daarvoor is zo’n Floriade niet 
meer echt nodig.”

Zoë Dingemans: “Het lijkt mij de opening van 
Kom in de Kas of iets dergelijks. Zelf ging ik 
met mijn ouders daar ook wel eens heen. Als 
kind vond ik dat prachtig. In de warme kassen 
tussen duizenden bloemen lopen. Echt indruk-
wekkend. Later toen ik als bijbaantje tomaten 
ging plukken in de kas in de zomer vond ik het 
wat minder. Veel te warm! Toen kwam er ook 
nog een hittegolf en gingen we al om vijf uur 
‘s ochtends beginnen om de ergste warmte een 
beetje voor te zijn. Nee, dat was niks voor mij. 
Veel te vroeg opstaan, aan het eind werken in de 
hitte en je haar werd er groen van. Echt waar... 
Maar zo’n tentoonstelling als de Keukenhof vind 
ik ook nog steeds mooi. En ik niet alleen. Kijk 
maar hoeveel buitenlanders daar naar toe komen. 
In coronatijd natuurijk minder Aziaten, maar 
anders loopt het er vol mee.”

Wilbert Nouwens: “Ken je dit 
nog-foto nummer 280 gaat over 
de Floriade in Rotterdam in 1960, 
waarschijnlijk geopend door meester 
Pieter van Vollenhoven. Mooie foto 
trouwens. Zelf fotografeer ik ook 
graag planten en bloemen. Maar dan 
vooral inzoomwerk. Close-ups van 
bloemenkelken en boomschorsstruc-
turen bijvoorbeeld. Op zo’n Floriade 
kun je dan ook lekker te keer gaan 
met je fotocamera. In Almere ben 
ik niet geweest. Ik las er op internet 
over en zag de toegangsprijzen. Toen 
hoefde het voor mij niet meer zo. Ik 
ga liever de vrije natuur in. En dat 
kan natuurlijk ook het park bij de 
Euromast zijn, want dat is er geluk-
kig nog altijd.”

Foto’s maken op de Floriade in Rotterdam
De Ken je dit nog-foto nummer 280 van vier weken geleden was een 
foto van de opening van de Floriade in Rotterdam, die werd gehouden 
in 1960. Een manifestatie die flink in trek was, vooral bij mensen met 

een fototoestel, zo blijkt uit de reacties die we binnenkregen van bezoekers van 
destijds. Leest u zelf maar.
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 Floriade Rotterdam (foto’s Ineke van Rotterdam)   
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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
 

 

 

 
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 

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

Een mooi en betaalbaar afscheid,
wij staan voor u klaar om u 

hierin te begeleiden.

 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!

Dorpsstraat 119 (0180) 63 11 11    Geopend 9:00-18:00, vrijdag tot 21:00
2761 AN Zevenhuizen   voorbrood.nl    zaterdag 10:00-17:00

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Kennismaking:
Hr. 91. Jr.  Zoekt bij. 
Deze. Een. Vriendin
Van  ±  83  u  ook. 
Eenzaam dan reageer.
Kroezenjd@gmail.com .of 
0641921282.



Mijn moeder heeft in haar 
testament een oom van ons 
als executeur benoemd. Deze 
heeft na haar overlijden (af-
gelopen zomer) ook zijn be-
noeming aanvaard en is met 
de nalatenschap aan de slag 
gegaan. Kennelijk is hij tegen 
problemen aangelopen want 
hij heeft nu aan mijn broers 
en zussen (de erfgenamen) 
aangegeven dat hij ermee wil 
stoppen. Wat nu? 

Het komt voor dat een executeur zijn 
of haar taak neer wil leggen. Soms 
biedt het testament de mogelijkheid 
om een andere executeur in zijn/haar 
plaats te (laten) stellen of om een 
opvolgend executeur bij notariële akte 
aan te stellen. Zijn die mogelijkheden 
er niet dan moet de executeur formeel 
zijn/haar ontslag aanvragen bij de 
kantonrechter. Dit wordt eigenlijk al-
tijd verleend, want niemand is gebaat 
bij een executeur die zijn werk niet 
meer kan of wil uitvoeren.
Indien de kantonrechter het ontslag 

heeft verleend, hangt het van het 
testament af of eventueel een vervan-
gende executeur kan worden aange-
steld. Als dat niet het geval is en/of 
er is geen opvolger in het testament 
benoemd, dan zijn de erfgenamen ge-
zamenlijk bevoegd (en ook verplicht) 
om de nalatenschap verder af te 
wikkelen. Dat hoeft geen probleem te 
zijn, maar is het dat wel dan doen de 
erfgenamen er verstandig aan om een 
boedelgevolmachtigde te benoemen 
die namens de erfgenamen aan de 
slag gaat. Het stoppen/ontslag van de 

executeur betekent overigens niet dat 
de executeur per direct kan stoppen. 
Ondanks zijn ontslag is hij volgens de 
wet verplicht om alles te blijven doen 
wat niet zonder nadeel voor de afwik-
keling van de erfenis kan worden 
uitgesteld; dit moet hij/zij doen tot het 
beheer over de nalatenschap defi nitief 
aan de opvolger (zoals een opvol-
gend executeur of de erfgenamen) is 
overgedragen. Vervolgens moet de 
executeur alle stukken met betrekking 
tot de afwikkeling beschikbaar stellen 
aan zijn of haar opvolger.

Het kan ook zijn dat erfgenamen niet 
tevreden zijn met de executeur. In dat 
geval kunnen de erfgenamen er voor 
kiezen om de executeur te ontslaan. 
Ook zij moeten hiervoor naar de kan-
tonrechter. De kantonrechter zal zo’n 
verzoek echter alleen toewijzen als 
er sprake is van gewichtige redenen, 
die door de verzoeker van het ontslag 
aangetoond moeten worden. Bij 
gewichtige redenen moet u denken 
aan misbruik van bevoegdheden en 
verwaarlozing van de (wettelijke) ver-
plichtingen van de executeur. Ook als 
een of meer erfgenamen geen vertrou-
wen (meer) in hem/haar hebben en er 
sprake is van een ernstig verstoorde 
relatie kan sprake zijn van gewichtige 
redenen. Uit de rechtspraak blijkt dat 
een dergelijk verzoek niet snel wordt 
toegewezen. De erfl ater heeft de exe-
cuteur immers weloverwogen in zijn 
testament benoemd.
Let dus op: De rol van executeur 
brengt een grote verantwoordelijkheid 
met zich mee. Steeds assertievere 
erfgenamen en steeds ingewikkel-
der regels en verplichtingen maken 
de taak van executeur lastig en vol 
risico’s. Het is niet voor niets dat 
steeds meer nalatenschappen door een 
professional worden afgewikkeld.  

De executeur wil ermee stoppen
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Beneficiair aanvaarden 
Hebben een of meer erfgenamen 
benefi ciair aanvaard en andere 
erfgenamen nog geen keuze gemaakt 
dan worden ze volgens de wet geacht 
ook benefi ciair aanvaard te hebben. 
Maar deze erfgenamen hebben nog 
wel de mogelijkheid om zuiver te 
aanvaarden of te verwerpen. Dat 
moet dan binnen 3 maanden gebeuren 
nadat de persoon die nog niet heeft 
aangegeven hoe hij of zij wenst te 
aanvaarden, kennis heeft genomen 
van het benefi ciair aanvaarden van 
de mede-erfgenamen. Zolang hij of 
zij nog niets weet van de benefi ciaire 
aanvaarding van een of meer van de 
andere erfgenamen, heeft hij/zij dan 
ook nog niet zelf ook automatisch 
benefi ciair aanvaard. Zijn ze hiervan 
wel in kennis gesteld en hebben ze 
niets gedaan dan is dit na 3 maanden 
wel zo. Zo lift de erfgenaam die nog 
niet heeft aangegeven hoe te aanvaar-
den gratis mee met andere erfgena-
men die dat wel hebben gedaan en 
bespaart zo €134 griffi ekosten.

Promesse disconto 
In veel oude testamenten staat dat er 
een rente over de vordering van der 
erfgenamen wordt vergoed door de 

langstlevende echtgenoot ter grootte 
van het promessedisconto van De 
Nederlandse Bank. Sinds het begin 
van de euro in 2001 mag volgens de 
staatssecretaris van Financiën in die 
gevallen aangesloten worden bij de 
depositorente van De Europese Cen-
trale Bank; die is nu 2%. Vanwege de 
hoge infl atie is de verwachting dat de 
rente nog wat stijgt.

Fictief vruchtgebruik
Is bij een wettelijke verdeling over de 
niet-opeisbare vordering die erfgena-
men op de langstlevende echtgenoot/
ote krijgen geen rente verschuldigd, 
dan is dat fi scaal gezien fi ctief 
vruchtgebruik. Daardoor neemt de 
fi scale waarde van de erfenis van de 
kinderen af. Hoeveel minder, hangt 
af van de rente die vergoed wordt en 
de leeftijd van de langstlevende echt-
genoot/ote. Stel deze is 72 jaar dan is 
de ‘korting’ bij 0% rente 42% en bij 

86 jaar 18%. De gedachte daar achter 
is dat de langstlevende echtgenoot/
ote door geen (of minder dan 6% 
samengestelde) rente te vergoeden 
gratis over de erfenis kan beschikken 
en dat deze dus voor de langstlevende 
meer en voor de kinderen voor de 
erfbelasting minder waard is.

Schulden in de nalatenschap
Het wetboek kent 9 soorten schulden 
in de nalatenschap die bij toepas-
sing van het wettelijk erfrecht of de 
wettelijke verdeling voldaan moeten 
worden door de langstlevende ouder. 
Onder die schulden vallen bijvoor-
beeld de hypotheek, uitvaartkosten, 
nog openstaande rekeningen, kosten 
van de afwikkeling, inclusief loon 
van de executeur, maar ook legaten 
en de legitieme portie van kinderen. 
Komt u er niet uit, zoek dan hulp 
zodat geen fouten worden gemaakt 
bij het voldoen van de schulden.  

Uit de praktijk 

Geduld is een schone zaak, maar soms 
wordt het wel erg op de proef gesteld, 
vinden sommige erfgenamen. Het kan 
ze niet snel genoeg gaan. De reden van 
die haast weten wij vaak niet, maar het 
maakt ons werk niet gemakkelijker. 
Zeker niet wanneer vaak gevraagd 
wordt naar de voortgang. De meeste 
vertraging zit niet bij ons, maar bij 
de Belastingdienst. Vooral de defi ni-
tieve aanslag inkomstenbelasting of 
aanslag erfbelasting kan lang op zich 
laten wachten en ook de defi nitieve 
beschikking van de toeslagen komt 
soms erg laat. De Belastingdienst bel-
len en vragen om spoed of voorrang 
heeft meestal geen zin. Wat vaak wel 
kan, is een voorschot aanbieden aan 
erfgenamen. Maar daar moeten wij als 
RegisterExecuteur (de executeur) ook 
mee oppassen. Soms komt er nog een 
schuld uit de hoge hoed en die moet wel 
voldaan kunnen worden. Voor ons is het 
lange wachten lastig omdat we daardoor 
niet direct de details in het hoofd heb-
ben als weer eens naar informatie wordt 
gevraagd of wanneer we de rekening 
en verantwoording voor de erfgena-
men opstellen. Maar de aanslag erf- of 
inkomstenbelasting komt er altijd en 
dan kunnen we overgaan tot afronding 
en uitbetaling van de erfdelen aan de 
verschillende erfgenamen. 
Zoekt u een executeur voor uw nalaten-
schap of heeft u vragen over de afwik-
keling, maak dan een afspraak voor 
een van onze gratis en vrijblijvende 
erfcoach-spreekuren of op kantoor. Bel: 
010-3130823 of mail: info@akto.nu.  

?

Sparen voor later  Een uit-
vaartverzekering wordt vaak als 
onnodig gezien omdat de meeste 
mensen voldoende spaargeld 
hebben om de uitvaart zelf te 
bekostigen. Uitvaartverzekering 
DELA biedt echter een spaarver-
zekering met een rente van 2%. De 
voorwaarden: u spaart voor tien 
jaar, mag maximaal 10 keer per 
jaar €200 inleggen, de verzekerde 
mag op de einddatum maximaal 75 
jaar zijn en u mag eerder uw geld 
opnemen. Deze eerdere opname 
kost wel €150. 

Vegetariër van de sei-
zoensgroente  Eet minder vlees 
en meer groente en fruit van het 
seizoen. Dit is in tijden van een 
krappe beurs het uitgangspunt voor 
goedkoop en toch gezond kunnen 
leven; goed voor de portemonnee 
en het milieu. En als rondkomen 
extra lastig is, kunt u het best naar 
het laatste uur van de markt gaan.

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
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Kunstgebitten Rotterdam
Gratis en vrijblijvend adviesgesprek!

Uw tandprotheticus

Lid van

Kunstgebitten Rotterdam
Utenhagestraat 192-D
3083 VV  Rotterdam

www.kunstgebittenrotterdam.nl
info@kunstgebittenrotterdam.nl

010 - 4101679
Kunstgebitten Rotterdam

Herkent u deze problemen?

Onze tandprotheticus 
wordt beoordeelt met een:

9.6

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

Reparatie klaar terwijl u wacht!

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

CU

Concept Uitvaart 
tel. 010 - 419 08 72

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

De Goedkoopste en Beste in de regio Zuid-Holland

24 uur per dag en 7 dagen per week

Alle uitvaartpolissen geldig, daar zorgen wij voor.

www.conceptuitvaart.nl

Sfeervol    € 2.375,-
Compact   € 3.895,-

Budget    € 1.495,-
Compleet  € 4.195,- 

Onze diensten:

*Bezemschoon opleveren huur/	 	
koopwoningen en bedrijven.

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

*Lichtpunten herstellen inclusief
plaatsen kroonsteen.

*	Schoonmaken woning
	 bijv. bij ernstige rookaanslag.

*	Schoonmaken bedrijfspanden.

*	Plavuizen verwijderen,
vloeren egaliseren.

*	Schilderen, stucwerk,
herstelwerkzaamheden.

*Duidelijke gratis offerte,
geen voorrijkosten.

*	Ons team is snel,
betrouwbaar en vakkundig.

10% korting binnen 14 dagen na offerte

Rob de Woningontruimer

*	Plavuizen verwijderen,

Rob de Woningontruimer
Wij doen ook
verhuizingen!

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

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

(bgg 06 158 204 71)

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

Hulp bij online belastingaangifte
In een aantal vestigingen van de 
bibliotheek zijn er ook dit jaar in maart 
en april gratis spreekuren voor hulp 
bij online belastingaangifte. Vanaf 13 
februari tot en met 3 maart kun je bellen 
met de afsprakenlijn op telefoonnummer 
010 281 6353. 

De afsprakenlijn is bereikbaar op:
• maandag  9:00-15:00 uur
• woensdag 9:00-15:00 uur
• vrijdag 9:00-12:00 uur

Voor wie?
De hulp is beschikbaar voor mensen voor 
wie geldt:
• je hebt geen computer, laptop of tablet;
• je inkomen is niet hoger dan € 35.000;
• je hebt niet meer dan € 50.000 spaargeld.

De spreekuren zijn in de Centrale 
Bibliotheek, vestiging Hoogvliet en 
vestiging Zuidplein. 
Je kunt alleen terecht op afspraak. 
Zie www.bibliotheek.rotterdam.nl/
belastingen voor meer informatie.

Zelf online aangifte doen? Kom 
naar de informatieavond op 15 
februari

Om mensen op weg te helpen 
die zelf online aangifte gaan 
doen, organiseert Stichting 
Belastingwinkel Rotterdam op 15 
februari een informatieavond in de 
Centrale Bibliotheek van 19:00-
20:00 uur. 
Meld je hiervoor aan via 
telefoonnummer 010 286 7218.

~ Sinds 2005 ~

Adverteren?
Bel: 0180-820244

Volg ons via      : @deoudrotterdammer

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

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



De drie zusjes keken angstig toen ik in 
uniform de kleine kamer binnenkwam. 
Volgens de vader die mij ‘beambte’ 
noemde, was hulp van de overheid in 
zijn vorige land soms gebruikelijk. 
Met mijn kennis uit het verleden 
opgedaan tijdens de zogenaamde 
‘straatacademie’ deed ik alle moeite 
om bij de vader het vertrouwen niet 
te verliezen door de zusjes geen lijf-
straffen te geven. Met geduld en tact 
wist ik het vertrouwen bij de vader te 
winnen .
In deze tijd was het niet ongewoon 
dat soms in gezinnen gemept werd of 
gedreigd werd met de komst van de 
vader later die dag om de lijfstraffen 
uit te voeren. Sommigen opvoeders 
maakten kinderen bij fout gedrag bang 
door te dreigen de politie te waarschu-
wen.

Slaande ruzie
Een andere bemiddeling is mij ook 
altijd bijgebleven. Bij twee geliefden 
ging het mis in de vroege uurtjes van 
de nacht vooraf aan de dag waarop in 
het stadhuis het ja-woord zou worden 
gegeven. Een slaande ruzie met als 
gevolg dat de witte bruidsschoenen 
op straat terecht kwamen. Onder ge-
parkeerde auto’s werden de schoenen 
later teruggevonden. Tijdens het ver-
zoeningsgesprek bleek dat de ouders 
van de aanstaande bruid en bruidegom 
vanuit de andere kant van het land 
naar Rotterdam zouden komen om de 
tortelduifjes te zien trouwen. In het 
gesprek met het aanstaande bruids-
paar die zich als kemphanen hadden 
gedragen, werden de voor- en nadelen 
om te trouwen besproken. Een soort 
van kansberekening ook wat betreft 
de al gemaakte kosten. De uitslag was 
dat zij besloten het feest door te laten 
gaan omdat alles al besproken was en 
scheiden kon altijd nog...

Kennen en gekend worden
Bij iedere aanvang van een dienst was 

er in het wijkbureau een briefing van 
wat er de afgelopen ochtend/avond of 
nachtdienst was gebeurd in de wijk. 
Alle meldingen waar politiebemoeie-
nis was geweest werden gerapporteerd 
in een dag- en nachtrapport. Zo bleven 
alle collega’s op de hoogte van het 
doen en laten van alle gebeurtenis-
sen in de wijk en vaak zorgde de 

wijkagent voor de nazorg. Door de 
contacten met vele partners werkzaam 
aan de leefbaarheid en veiligheid in de 
wijk konden veel problemen vaak al in 
een vroeg stadium worden aangepakt.
Aan de boeken van Pietje Bell en 
Ciske de Rat zou ik veel verhalen kun-
nen toevoegen. Iedere keer zorgde een 
aantal boefjes voor gebeurtenissen die 
niet door de beugel konden en mocht 
ik de afweging maken hoe dit verder 
af te handelen. Ter illustratie twee 

voorbeelden die mij zijn bijgebleven.
Twee broertjes besloten om op 15 
meter hoogte lood te verzamelen door 
dit van de dakgoten te trekken. Je kon 
die plakken lood lekker vouwen en 
had je ongeveer 10 kilo dan gooide je 
dat in een keer naar beneden. Bakkerij 
van de Berg, die toen aan de Nieuwe 
Binnenweg was gevestigd, had een 
uitbouw aan de achterkant met als dak 
draadglas. Het pak lood van 10 kg 
ging daar dwars doorheen en miste op 
een meter na de bakker die daar aan 
het werk was...
Het lood werd verkocht bij een 
opkoper en van de opbrengst werd 
snoep gekocht. Zakjes chips en blikjes 
frisdrank werden uit een houten kiosk 
op de Coolsingel gejat. De buit werd 
achter het standbeeld van Gijsbert Ka-
rel van Hogendorp op de Beurstrappen 
‘koud’  gezet. In de avond met gejatte 
spullen lopen is tenslotte link: je kunt 
altijd een agent tegenkomen. Voor 
schooltijd werd de buit opgehaald en 
verdeeld onder de klasgenoten die het 

thuis niet al te ‘breed’ hadden. Be-
zoekjes thuis bij de jeugdigen werkten 
meestal heel goed en zorgde voor een 
afname van de overlast.

Bij iedere festiviteit in de wijk fietste 
ik voor de optocht uit en veel kinderen 
mochten dan voor of achterop mijn 
dienstfiets zitten. Een van hen werd 
later zelfs een collega van mij. Bij het 
uitdelen van de verkeersdiploma’s 
was het altijd weer een feestje om 
een aantal mij bekende boefjes te 
zien glunderen bij het krijgen van het 
diploma .

Doe Effe Normaal
Later in de jaren 94/95 werd al dit 
spontane optreden van de wijkagenten 
een structuur gegeven. Het School-
adoptieplan (SAP) was ontwikkeld 
voor de groepen 7 en 8 van de basis-
scholen in Rotterdam en later ook in 
de rest van Nederland. Ongeveer 1 
miljoen kinderen hebben deze lessen 
met de naam ‘Doe effe normaal’ ge-
volgd die door de wijkagenten werden 
gegeven.
De lesbrieven waren onder de regie 
van de politie samengesteld door 
onderwijsdeskundigen met de inbreng 
van heel veel medewerkers van instan-
ties die een functie hadden ten aanzien 
van veiligheid en welzijn in de samen-
leving. Het project hield in dat in twee 

jaar door de schooladoptieagenten 14 
verschillende lessen konden worden 
gegeven over verschillende onderwer-
pen zoals: vandalisme, discriminatie, 
verkeer, vuurwerk, geweld en vele 
andere onderwerpen.

Rotje
Inmiddels was ik als chef in Crooswijk 
werkzaam en als een van de wijkagen-
ten was verhinderd ging ik na 20 jaar 
weer op herhaling. De vuurwerk les 
blijft mij altijd bij omdat ik dan een 
rotje ( demonstratiemodel ) tussen 
mijn lippen stopte. Met een aansteker 
in mijn hand riep dan de klas in koor: 
niet doen met andere woorden doe 
effe normaal. Ik deed de aansteker uit 
en vertelde dit een keer wel gedaan 
te hebben en liet mijn boven- en 
ondergebit zien. Kinderen die dit nooit 
gezien hadden gilden van schrik en ik 
hoopte op minder vuurwerkslachtof-
fers.
Nadat dit schooladoptieplan jaren 
geleden is wegbezuinigd is er nu 
gelukkig weer een doorstart. De 
resultaten voor het latere leven zullen 
nooit meetbaar zijn in cijfers maar wel 
in het gedrag en respect voor elkaar en 
de samenleving.

Han Karels                                                                                                         
hankarels@kpnplanet.nl

Wijkagent op huisbezoek en voor de klas
Begin jaren zeventig legde ik mijn eerste huisbezoek af als 
wijkagent in het Oude Westen. Een groot gezin, kort daarvoor 
aangekomen uit Zuid-Amerika woonde in een benedenhuis in die 
tijd ook wel grondhuis genoemd. Het huis was klein met alleen 
een voor-, tussen- en achterkamer. De oudste drie meisjes van 
het grote gezin waren in de leeftijd van 14,15 en 17 jaar en wa-
ren ‘vrijpostig’ zoals de vader het noemde. Ze moesten door mij 
maar eens gestraft worden. De vader verzocht mij om met mijn 
gummiknuppel hen te straffen.
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De jeugd in het Oude Westen luistert ademloos.

Mijn klasje krijgt les over diefstal.

Op surveillance in de wijk.

Even poseren met de politie op de brommert.
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Luisteren naar Rossini’s Latijnse misteksten op muziek
  De Laurens Kooracademie (Laurens Collegium) verzorgt samen met het Codarts Kamerkoor zaterdag 11 februari 
een concert in de Laurenskerk. Ze brengen ‘Petite messe solenelle’ van Rossini ten gehore; aloude Latijnse mis-
teksten op muziek. . De aanleiding voor deze mis was een concert in Parijs ten huize van een graaf en gravin. De 
titel is een grap: er is niks ‘petite’ aan de mis, behalve dan misschien de bezetting. Rossini betrok twaalf zangers 
(solisten en ‘half-solisten’), twee pianisten en een harmoniumspeler. Voor dit concert is gekozen voor een iets 
groter koor.
De Laurens Kooracademie laat nieuwe talenten aan het woord én aan slag. Om de rijke koortraditie in Nederland 
ook in de toekomst veilig te stellen, is Laurens Vocaal gestart met de Laurens Kooracademie. In de week voor het 
concert zijn er ook gratis wijkconcerten. (Zie elders op deze pagina’s.)

Spiegel de liefde voor elkaar met een Mirror Diner
14 februari: dé dag van de liefde! De liefdesklokjes luiden en Cupido heeft zijn pijl en boog weer tevoorschijn 
gehaald. Het is tijd om liefde te verspreiden, de liefde te vieren. Of je nu al jaren getrouwd bent of net pas samen, 
jouw liefde verdient het in het zonnetje gezet te worden! Leefgoed de Olifant, in restaurant De Dames, is een 
mooie romantische plaats om de liefde te vieren met een Valentijndiner. Spiegel de liefde voor elkaar in het Mirror 
diner, terwijl romantische muziek klinkt.Ontvangst met een heerlijk glas bubbels inbegrepen. (zie elders op deze 
pagina’s voor meer informatie.)

Odes aan Blue Diamonds, Tom Jones, Frank Sinatra en The Everly Brothers
  In De Doelen in Rotterdam wordt in het nieuwe jaar de reeks zondagochtendconcerten voortgezet. Op 12 februari 
verzorgen de New Diamonds een ode aan de Blue Diamonds en 5 maart verzorgen Franklin Brown en Tiny Little 
Bigband een ode aan Tom Jones en Frank Sinatra
In World Forum Theater Den Haag worden de zondagochtendconcerten op 5 februari vervolgd met ‘Weet je nog 
wel, een Koffer vol Liedjes’ met Tony Neef, Maaike Widdershoven en Ruud Bos. Op 12 maart verzorgen de ForE-
verly Brothers een ode aan The Everly Brothers. (zie ook elders op deze pagina’s).

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

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

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

 Zondag 5 februari en daarna

Zondagochtendconcerten in De Doelen Rotterdam en World Forum Den 
Haag
  Begin di jaar staat weer een reeks nieuwe zondagochtendconcerten gepland in De Doelen in Rot-
terdam 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.zondagochtendconcerten.nl of bel 010-4225244 
(Zie ook elders op deze pagina’s).

    Woensdag 8, donderdag 9, zaterdag 11 februari

Concerten Laurens Kooracademie
  Op zaterdag 11 februari om 15.00 uur in de Laurenskerk voert het Laurens Collegium, samen met 
studenten van het Codarts Kamerkoor en cursisten koordirectie, Rossini’s Petite messe solen-
nelle uit. In de week voorafgaand aan dit concert trekken zij de wijken in voor gratis voorproefjes. 
Dit easy listening concert is bij uitstek geschikt voor wie nieuwsgierig is naar, maar nog niet zo 
vertrouwd is met hun muziek. Combineer op woensdag 8 februari een bezoek aan de markt op 
de Hesseplaats in Ommoord met het concert om 11.00 uur bij Open Hof. Donderdag 9 februari 
om 15.00 uur is er een concert in de Breepleinkerk aan de Van Malsenstraat 104 in Vreewijk. De 
wijkconcerten zijn gratis toegankelijk en duren 30 minuten. Reserveren is niet nodig.
Het concert in de Laurenskerk aan het Grotekerkplein 27 in Rotterdam duurt van 15.00 tot 16.30 
uur. Tickets € 10 – € 40 Meer informatie en tickets: https://laurensvocaal.nl/agendas/view/1173 Zie 
ook elders op deze pagina’s.
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CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)

Niet tevreden met uw multifocale bril?
Tilt u de bril op tijdens het lezen?
Kijken uw brillenglazen niet prettig?
Ervaart u hoofdpijn en vermoeide ogen?

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

P. Buckplaats 31 ! Rotterdam ! www.dehesse.nl !Metrohalte Hesseplaats
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2288--0022--22002233

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

Tel. 010 236 1939
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    Dinsdag 14 februari

Valentijndiner op Leefgoed De Olifant
  Restaurant De Dames op Leefgoed De Olifant in Nieuwerkerk aan den IJssel verzorgt op dinsdag 
14 februari een Mirror Diner. Een bijzonder Valentijndiner. Inloop vanaf 18.30 uur, aanvang diner 
19.00 uur. Voor het menu en reserveren kijk op de website site www.leefgoed.nl Voor meer infor-
matie zie ook elders op deze pagina’s.

    Elke woensdag

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

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke donderdag een open inloopdag. Daar kunt u 
gratis kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat kan zonder afspraak tussen 10.00 en 
14.00 uur bij Heritage Auction Europe , Energieweg 7 in IJsselstein. Kom langs en wie weet blijkt u 
de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk! Voor meer inlichtingen: bel 030-6063944.   
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Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

VOLLEDIG VERZORGDE 
VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN

HEERLIJK TEMIDDEN VAN BOSSEN EN VENNEN 
IN “DE PAREL VAN BRABANT” OISTERWIJK! 

• U VERBLIJFT IN RUIME ALLE OP BEGANE GROND 
           GELEGEN KAMERS MET EIGEN TERRAS.
 

• IN HUISELIJKE SFEER KUNT U GENETEN VAN 
           ONZE UITMUNTENDE KEUKEN.

 

• WIJ BIEDEN EEN VOLLEDIG DAG- EN AVOND PROGRAMMA 
           MET 4 HALVE DAGTOCHTEN.

• AL RUIM 35 JAAR EEN SUCCESVOL FAMILIEBEDRIJF 
MET PERSOONLIJKE AANDACHT! 

Tel: +31 (0)13  528 2555
Mobiel +31 (0)6 3002 17 76

info@hoteldepaddestoel.nl
www.hoteldepaddestoel.nl

• VRAAG NAAR ONZE FOLDER EN ZOMER ARRANGEMENT

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

BRUNCH- EN DINNER CRUISES

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

Inschepen 11:30 | Terugkomst 16:00  
Feb 12  Maart 5, 19 
Apr 2, 9*, 30 Mei 7, 14*, 21, 28*
Juni 11, 18* Juli 2, 16

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

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15   
Feb 11, 14* Maart 4, 18  
Apr 1, 8, 29* Mei 6, 13, 20   
Juni 10  Juli 1, 15

    Vanaf 

€ 49,50

    Vanaf 

€ 67,50

BRUNCH CRUISE

MOONLIGHT DINNER CRUISE

REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

 REDERIJFORTUNA.NL
OF BEL NAAR 0181 - 626 126 

DINSDAG DINSDAG DINSDAG 
14 FEBRUARI14 FEBRUARI14 FEBRUARI14 FEBRUARI14 FEBRUARI

18:30uur - 22:00uur

*Speciale vaarten met aangepast tarief of aangepaste afvaarttijden

 REDERIJFORTUNA.NL

Prosecco    Amuse  
Koud- en warm dinerbuffet    Live muziek  

Prosecco    Amuse  

 REDERIJFORTUNA.NL REDERIJFORTUNA.NL

Koud- en warm dinerbuffet    Live muziek  Koud- en warm dinerbuffet    Live muziek  • 

 REDERIJFORTUNA.NL

Prosecco    Amuse  
Koud- en warm dinerbuffet    Live muziek  

Prosecco    Amuse  

 REDERIJFORTUNA.NL

Koud- en warm dinerbuffet    Live muziek  
• 

VALENTIJNSCRUISE

18:30uur - 22:00uur
Op- en afstap te Spijkenisse

VALENTIJNSCRUISE
v.a. € 69,50

SHANTY FESTIVAL MEEZINGCONCERT DE WANNEBIEZZ WEET JE NOG WEL – EEN KOFFER 
VOL LIEDJES

THE FOREVERLY BROTHERS

WWOORRLLDD FFOORRUUMM TTHHEEAATTEERR DDEENN HHAAAAGG

DDEE DDOOEELLEENN RROOTTTTEERRDDAAMM,, GGRROOTTEE ZZAAAALL

LAURA FYGI EN TRIO GALANTES CAREL KRAAYENHOF EN LEONI JANSEN

VAN SMARTLAP TOT OPERA

THE NEW DIAMONDS

WHITE CHRISTMAS AT DE DOELEN IT’S NOT UNUSUAL

€ 16,-

LET OP:
 Uitvoering

om 11.00 uur 
of 19.00 uur

Dit seizoen zijn er zowel in het World Forum Theater te Den Haag als in de Doelen te Rotterdam diverse 
Zondagochtendconcerten! Aanvang: 11.00 uur. Einde circa 12.15 uur. Er is geen pauze en er zijn vrije 
zitplaatsen. Alle informatie ook op www.zondagochtendconcerten.nl

SHANTY FESTIVAL MEEZINGCONCERT DE WANNEBIEZZ WEET JE NOG WEL – EEN KOFFER 
VOL LIEDJES

THE FOREVERLY BROTHERS

WWOORRLLDD FFOORRUUMM TTHHEEAATTEERR DDEENN HHAAAAGG

DDEE DDOOEELLEENN RROOTTTTEERRDDAAMM,, GGRROOTTEE ZZAAAALL

LAURA FYGI EN TRIO GALANTES CAREL KRAAYENHOF EN LEONI JANSEN

VAN SMARTLAP TOT OPERA

THE NEW DIAMONDS

WHITE CHRISTMAS AT DE DOELEN IT’S NOT UNUSUAL

€ 16,-

LET OP:
 Uitvoering

om 11.00 uur 
of 19.00 uur

WWW.ZONDAGOCHTENDCONCERTEN.NL
Op de website vindt u het complete programma. Bestellen kan online of telefonisch via 010-4225244

€ 16,-
ODE AAN THE BLUE DIAMONDS
In 1959 maakte 
Nederland kennis met 
twee zeer muzikale 
Indische jongens: 
The Blue Diamonds, 
Riem en Ruud de 
Wolff. Ruim veertig 
jaar maakten zij 
muziek, totdat Ruud 
overleed. Riem heeft later nog regelmatig met zijn 
zoon Steffen opgetreden. Ook Riem de Wolff is 
inmiddels niet meer onder ons. Zoon Steffen de 
Wolff brengt in dit prachtige programma een ode 
aan zijn vader en The Blue
Diamonds en laat samen met Patrick Drabe en de 
begeleidingsband alle grote hits voorbij komen 
waaronder ‘Little Ship’, ‘Let it be me’, ‘Oh Caroll’ 
en natuurlijk ‘Ramona’.

Ode aan Tom 
Jones en andere 
legendarische 
grootheden door 
Franklin Brown. 
Zijn stem leent zich 
uitstekend voor de 
geweldige nummers 
van Tom Jones. My, my, my, Delilah, u mag 
heerlijk met hem meezingen! Maar de heren van 
de Tiny Little Bigband nemen u ook heel graag 
mee langs prachtige songs van andere muzikale 
grootheden van weleer, zoals het prachtige 
‘Nothing Rhymed’ van Gilbert O’Sullivan, een 
van de lievelingsliedjes van Franklin die hij 
werkelijk prachtig vertolkt. Verder komen ook de 
geweldige nummers van Sinatra, Dean Martin, 
Sammy Davis en vele andere grote namen uit de 
tijden van weleer voorbij. 

Zondag 12 februari 2023 – 11.00 uur
THE NEW DIAMONDS

Zondag 5 maart 2023 – 11.00 uur
IT’S NOT UNUSUAL

WORLD FORUM DEN HAAG:

DE DOELEN 
ROTTERDAM:

FOREVERLY BROTHERS
The ForEverly Brothers nemen u graag mee op een reis door alle hits van 
The Everly Brothers. Zij nemen u mee naar Memory Lane langs Bye Bye 
Love, Wake Up Little Suzie, All I Have To Do Is Dream, (Til) I Kissed You en 
heel veel andere bekende nummers van het duo. Zangers Harold Verwoert 
en Marcel Hufnagel zijn “The ForEverly Brothers”. Beiden zijn al van jongs 
af aan bekend met het repertoire en hebben de handen ineengeslagen om 
samen met hun muzikanten een tribute show te verzorgen die de muziek 
van deze fantastische Everly Brothers levend zouden houden voor een 
nieuwe generatie met veel respect naar het origineel.

Zondag 12 maart 2023 – 11.00 uur
FOREVERLY BROTHERS

Niet tevreden met uw multifocale bril?
Tilt u de bril op tijdens het lezen?
Kijken uw brillenglazen niet prettig?
Ervaart u hoofdpijn en vermoeide ogen?

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

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

Niet tevreden met uw multifocale bril?
GGrraattiiss
bbrriillaa

nnaallyy
ssee

tt//mm 

2288--0022--22002233

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

Tel. 010 236 1939
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Watersnoodramp en 
Deltawerken vanuit 
de wolken
Een nieuwe parel in de 
serie luchtfotoboeken 
van fotograaf Bart 
Hofmeester. Ditmaal over de 
Watersnood en Deltawerken 
vanuit de lucht. Met foto’s van ‘toen’ en ‘nu’ en 
teksten van Marc van Velzen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wat zeggie
Als geboren en getogen Rot-
terdammer neemt Wim van 
der Klein de leer mee naar het 
Rotterdam van zijn jeugd. Met 
droge humor kijkt hij terug op 
zijn avonturen in de straten van 
de stad.

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

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

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

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

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

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

39,95 19,95 14,25 

39,95 
9,95 

9,95 

22,95 
22,95 22,95 

17,95

22,95 

24,95 

9,95 9,95 17,95 29,95 

Bestelbon ‘t Winkeltje

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

Ja, ik bestel:

Dinsdag 7 februari 2023

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

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

      te incasseren van IBAN   N  L                                                              

      tnv

      Handtekening: 

Naam + voorletters:  

Straat: 

Postcode/woonplaats:  

Telefoon: 

Email:  

Rijnmond vanuit de wolken (aangepaste verzendkosten 5,75 euro)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     39,95
Wat zeggie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     17,95
Het Rotterdams ABC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,50
De Natte T-Doek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     9,95
Kejje da nie horih dan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  €     8,50
De Rotterdamse Hand in Handdoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 9,95
De Oud-Rotterdammer Koffiemok plus onderzetters  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 24,25
De Oud-Rotterdammer Koffiemok .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 14,25
Groeten uit IJsselmonde deel 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 19,95
100 jaar Rotterdamse tram 1905-2005 deel 2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 22,95
Watersnood en Deltawerken vanuit de wolken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 39,95
Een broek vol chocolade   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  € 19,95
Sint Franciscus Gasthuis 1892-2012  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . € 17,95
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Bart Hofmeester (1921-2001) was een 
van de pioniers van de commerciële 
luchtfotografie. Vanaf begin jaren 
50 koos hij zo vaak als mogelijk het 
luchtruim. Vanaf vliegveld Zestienho-
ven legden hij en zijn bedrijf AeroCa-
mera Nederland van boven vast. En 
toen kwam de grootste Nederlandse 
natuurramp uit de twintigste eeuw. Op 
1 februari 1953 braken de dijken in het 
zuidwesten van Nederland door, met 
1836 dodelijke slachtoffers als gevolg. 

Deltawerken
De lenzen van Hofmeesters camera’s 
registreerden het allemaal: de doorge-
broken dijken, verwoeste dorpen en 
kapotgeslagen huizen. In de tiental-
len jaren die daarop volgden, legde 
Hofmeester de bouw van Deltawerken 
vast: Nederlands trotse verdedigings-
werk die ervoor moet zorgen dat zo’n 
ramp nooit meer plaatsvindt. Van de 
bouwputten van de Oosterschelde-
kering tot de werkeilanden bij het 

Haringvliet.

Toen en nu
Hofmeester wist toen al dat zijn werk 
historische waarde zou krijgen. Hij 
was zuinig op zijn archief, dat naar 
schatting twee miljoen foto’s telt. 
Dit ontzettend waardevolle archief 
– in het bezit van fotobureau Roel 
Dijkstra – wordt nu voor het eerst aan 
het grote publiek getoond. Dit boek is 
samengesteld door Marc van Velzen, 
collectiebeheerder bij het Watersnood-
museum. Afgedrukt op groot formaat 
zodat de beelden, gemaakt tussen 
1953 en 1997, goed tot hun recht 
komen. Speciaal voor dit boek legde 
Roel Dijkstra in de zomer van 2022 
de actuele situatie van het rampgebied 
vanuit de lucht vast.

Tragische dagen
Het boek vertelt het bijzondere verhaal 
van de Watersnoodramp en de daarop-
volgende verdedigingsstrijd tegen het 
water. Van de tragische dagen in de 
winter van 1953 tot de aanleg van de 
prestigieuze Oosterscheldekering, dit 
boek biedt een vogelvlucht door deze 

geschiedenis zoals bijna niemand die 
ooit heeft gezien.

Serie
Het luxe boek wordt uitgegeven 
door Uitgeverij Watermerk BV, 
telt 256 pagina’s en heeft 250 
foto’s. Het kost 39,95 euro is 
te koop via de website van De 
Oud-Rotterdammer.
In dezelfde serie zijn ook de 
boeken ‘Rotterdam vanuit de 
wolken’, ‘Rijnmond vanuit 
de wolken’, ‘Almere vanuit 
de wolken’, ‘Dordrecht en 

de Drechtsteden vanuit de wolken’ en 
‘ ’t Haagsche land vanuit de wolken’ 
verschenen.

Watersnood en Deltawerken vanuit de lucht
Op 1 februari 2023 verscheen het nieuwe boek ‘Watersnoodramp en Deltawerken vanuit de wolken’ 
met unieke luchtfoto’s van Bart Hofmeester/AeroCamera en Roel Dijkstra in samenwerking met het 
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Het eerste exemplaar werd in het Watersnoodmuseum overhan-
digd aan Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland, en Deltacommissaris Peter Glas.

  Watersnoodramp 2 februari 1953: Noordweg St Philipsland. (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen – Foto 

Zit ik daar als bruidje in die auto op 
15 september 1958, vlak voordat 
ik aan de Coolsingel het jawoord 
ga geven aan Frans van der Zandt. 
Luister, je trouwt maar één keer, dus 
ik kijk enigszins benauwd. Mag het? 
Als 24-jarige? Natuurlijk was ik dol 
op Frans, maar heus, Joris, 65 jaar 
geleden golden andere wetten/maat-
staven. Frans (één jaar ouder; J.B) en 
ik, beiden met rooms-katholieke roots, 
hadden elkaar nog nooit ‘bekend’. Nu 
kijk je gek op hè, en tóch is het zo. Wij 
waren dol op elkaar, maar wij waren 
allebei zo opgevoed dat seks voor het 
huwelijk ‘not done’ was. Nu ja, ik heb 
nieuws voor je, Frans en ik hebben het 
samen heel mooi gehad, met als resul-
taat drie prachtige zonen, geboren in 
‘59 , ‘61 en ‘67. En alle drie best wel 
succesvol. Ik heb een enerverend le-
ven geleid, en heb van niks spijt. Met 
mijn rollator doe ik vrijwel dagelijks 
een rondje kerk in Ouddorp. Ik woon 
in een kleine flat en leid een gelukkig 
leven. Maarrr, ik ben mij ervan bewust 
dat het hups, ineens afgelopen kan 
zijn. Nou, prima toch? Ben absoluut 
niet bang uitgevallen. Alles wat je 

dagelijks overkomt is direct geschie-
denis. Frans is in 2017 overleden, en 
ik moet bekennen dat het toen al een 
jaartje of vijf over was. Joh, dat was 
geen ramp, ik amuseer mij prima al-

leen. Zo simpel is het.’ Aan het woord 
is de nog altijd energieke Willy Koole, 
die zelfs nog autorijdt!. Haar levens-
verhaal is fascinerend positief. Zij 
vertelt boeiend over haar werkzame 

leven bij Sporthuis Centrum, over haar 
tientallen reizen, met name in Spanje 
en Frankrijk. Over de oorlogstijd, 
waarin zij veel leed meemaakte, met 
zelfs een verdwaalde kogel in haar 

been. Over de opbouwjaren, al haar 
verhuizingen, haar drie zussen die nog 
in leven zijn, en haar zeven kleinkin-
deren. Willy’s motto? ‘Pluk de dag, en 
blijf áltijd jezelf…’

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

Trouwdag

Sint Philipsland nu. ©Roel Dijkstra – Vlaardingen Sint Philipsland – Dronefoto
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• 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

DRAAI RELAXFAUTEUILS 
IN DIVERSE MATEN EN 
UITVOERINGEN 

798,-

 KOM EENS KIJKEN EN ZITTEN
EUROVERTO RUIMT OP!!!
OP ONZE PRACHTIGE COLLECTIE MEUBELEN

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

De zaak van
vertrouwen

VANAF 

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

1298,-
VANAF 

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

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

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

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

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

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

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

Wilt u meer weten?

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

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
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vliegtuigen. Het spul werd op de 
romp gespoten en ze konden dan 8 
uur vliegen bij -40 graden zonder 
dat er iets bevroor. Het patentge-
noteerde spul werd gefabriceerd in 
een fabriekje in Haltwhistle in het 
Engelse graafschap Nortumberland. 
Dus dat werd overal in Europa en 
ook in het Oostblok afgenomen op 
de vliegvelden.’’

Balen
Meestal werd het transport verricht 
door chauffeurs die dat werk graag 
deden. Af en toe moest ook Arie op 
die route als hij terugkwam van een 
gewone rit, moest hij met dezelfde 
snelheid even gauw naar Munchen, 
Wenen of een ander vliegveld. Daar 
baalde hij weleens van. Relative-
rend: ,,Maar als ik dan goed en wel 
weer onderweg was, dan was ik het 
mingevoel snel weer vergeten en 
verliep alles weer als vanouds. Dus 
lekker rijden en proberen op tijd bij 
de klant te zijn. Ze stonden op die 

antivries soms te wachten als het 
extreem winterweer was. Vooral in 
Frankfort, daar ging zoveel heen 
en hadden ze ook een heleboel op 
voorraad. Als het weer extreem 
was spoten ze noodgedwongen 
het antivries er puur op en dan 
slinkt de voorraad hard. Onder een 
normale omstandigheid werd het 
eerst verdund.’’
Dit was tot 1997 globaal het 
buitenlandwerk dat Arie Veldhoen 
voor König Zwaartransport heeft 
verzet.

Planner
Arie werd vanwege zijn enorme 
ervaringen met vrachten en routes 
voor een klein jaar actief op de af-
deling planning. Hij probeerde naar 

ieders smaak het werk te verdelen. 
Wie naar het Oostblok wilde rijden, 
kreeg die rit. Ook naar Oostenrijk, 
Italië, Spanje en Frankrijk of in de 
buurt. Een ieder kreeg de route die 
men wilde rijden. Uitzonderingen 
daar gelaten. Rijden en koppelen 
aan voorkeuren was een wijze les 
die Arie had geleerd van eerdere 
planners. Geef een ieder wat ze 
graag doen, dan overkomt je de 
minste problemen. Ieder kent zijn 
weg en taal, dus 9 van de 10 keer 
liep dan alles op vlotte rolletjes.
In 1998 fuseerde de fi rma met 
Van der Laan uit Lekkerkerk, de 
naam König was niet meer. Het 
ontbrak de gemeente Rotterdam 
aan aandacht voor het toen oudste 
transportbedrijf van Rotterdam en 

Nederland. De naam en activiteiten 
waren een begrip bij veel transport-
maatschappijen en vervoersbonden.
Arie beschuldigt: “De directie deed 
evenmin iets om toch aandacht te 
krijgen. De fusie bracht gelukkig 
mee dat Rotterdam als standplaats 
gehandhaafd bleef. Al het papier-
werk werd in Lekkerkerk geregeld, 
zoals planning en administratie. Na 
2 jaar moest toch maar naar Lek-
kerkerk verhuisd worden, vanwege 
de kosten van de Albert Plesman-
weg. Daar was niet bij nagedacht 
dat de meeste chauffeurs er voor-
deel bij hadden dat de vestiging 
Waalhaven bleef bestaan.’’

Algerabrug
Maar het kon niet worden onder-
handeld, dus alles en iedereen naar 
Lekkerkerk, de nieuwe standplaats. 
Nadelen te over en altijd fi le bij 
de Van Brienenoordbrug, dan bij 
Capelle aan den IJssel, dan bij 
de Algerabrug en terug dezelfde 
ergernis. Lossen in de Botlek en 
dan naar Lekkerkerk tuffen om te 
spoelen en vervolgens terug om te 
laden in de Botlek.
Arie: “Het was dus allemaal 
tankwagens wat de klok sloeg en 
het reinigen kostte schijnbaar niets 
en woog op tegen de kosten van 
heen en weer rijden. Ik had bij Den 
Hartogh in de Botlek een verzoek 
gedaan of ik daar mocht parkeren 
als ik thuis was en in de weekends. 
Dat mocht zonder problemen, 
kostte mij af en toe wel een doos 
gebak, maar dat was aanzienlijk 
goedkoper dan dat ik iedere keer 
van Spijkenisse naar Lekkerkerk 
moest met de luxe auto en vooral 
als ik vroeg moest beginnen. In 
het begin was ‘het kantoor’ het er 
niet mee eens, dat ik hem bij de 
concurrentie neerzette. Maar ik 
hield vol en dat werd uiteindelijk 
geaccepteerd. Ik zou medio 2003 
vervroegd uittreden, dus het heeft 
van ongeveer 2000 tot half 2003 
geduurd, dat ik daar parkeerde. Dit 
was in grote lijnen mijn levensloop 
bij de fi rma. Graag beschrijf ik 
komende tijd enkele speciale ritten, 
die altijd in mijn hoofd circuleren, 
goede en slechte herinneringen.” 
Binnenkort deel 4. 
Reacties: reinwol@outlook.com

De wieg van Arie Willem Veldhoen (a.w.veldhoen@gmail.com) stond in de Martinus Steijn-
straat in de Rotterdamse Afrikaanderwijk. Hij slaakte er zijn eerste kreetjes op 4 juli 1945. In 
de Tweebosstraat zat hij op de lagere school. Daarna doorliep hij het 7e leerjaar in de Zwe-
derstraat en vervolgens de ulo (Uitgebreid Lager Onderwijs) in de Sikkelstraat. Na een kleine 
omzwerving werd hij beroepschauffeur bij König Zwaartransport Rotterdam op buitenlandse 
routes. Eerdere afleveringen verschenen op 18 oktober 2022 en 10 januari 2023. Nu deel 3.

In 1991 fuseerde König/Rombouts 
met het transportbedrijf Jawico 
Pijnacker. Dat gaf nieuw tankwagen-
werk voor fi rma’s als spiritusfabriek 
Nedalco (Bergen op Zoom) en Gist 
Brocades (Delft). Arie Veldhoen 
memoreert: ,,Ook weer leuk werk, 
veel ritten naar Frankrijk. Jarenlang 
hebben we antivries gereden voor de 

 Vooraf aan een rit controleerde 
Arie Veldhoen altijd de verlich-

ting rondom.   

Arie en de 
vrachtwagen (3)

 Container direct uit de boot op de oplegger van König naar het buitenland. Foto’s Arie Veldhoen   

 Geen vracht was te vreemd of König deed het vervoer.   

Wak in het ijs

Al die verhalen in de Oud Rotter-
dammer over ijspret en schaatsen 
brachten mij terug naar een voor-
val in mijn jeugd. Het zal op een 
woensdagmiddag zijn geweest in 
het vroege voorjaar van de winter 
1945-1946 dat ik met mijn vriendje 
Sjaak Bravenboer naar de ijsbaan 

De Enk mocht.

Ik woonde in de Kegelstraat op nr. 24a 
(boven het pakhuis van de melkhandel van 
de gebroeders De Zeeuw) en het was een 
fl ink eind weg maar, al lopend en glijdend 
via de singels Hillevliet, Randweg en Lange 
Geer, bereikten we de ijsbaan. Een paar uur 
lekker schaatsen op mijn schuitjes en na af-
loop, met de schaatsen over mijn schouders, 
gingen we weer terug in de tegengestelde 
richting. Op de Randweg ging het mis: 
onder een boom aan de linkerkant was een 
wak, maar dat zag ik niet omdat er schaafsel 
van het ijs in was geveegd. Blub, blub, blub, 
kopje onder en naar de bodem gezakt, me 
afgezet en weer naar boven met mijn hoofd 
boven water. Nou droeg ik op dat moment 
een pak wat door mijn moeder was gemaakt 
van Canadese legeruniform stof en een 
paar kistjes zodat ik niet lang boven water 
kon blijven; zo ben ik een paar keer naar 
beneden en naar boven gegaan. Inmiddels 
stonden er heel veel mensen te kijken naar 
mijn geworstel en een van die mensen was 
de vader van mijn schoolvriendje Bassie 
Schippers, een militair, die zijn jas languit 
naar mij toe wierp, waardoor ik de mouw 
van die jas kon pakken. “Hou goed vast” 
riep hij en dat deed ik natuurlijk zodat hij 
mij uit het wak en op het ijs kon trekken en 
zo mijn leven heeft gered.

Geen nachtmerries 
Op de kant zei hij dat ik hard naar huis 
moest lopen, dan werd ik snel warm. In de 
Kegelstraat de deur geopend via het touwtje 
uit de brievenbus en gauw naar boven, waar 
mijn moeder me snel heeft uitgekleed en 
met een warme kruik in bed heeft gestopt. 
Ik ben nog steeds verbaasd dat ik er geen 
nachtmerries aan over heb gehouden. Ik 
ben nu bijna 86 en nog steeds gezond van 
lijf en leden met -uiteraard- de beperkingen 
van mijn ouderdom. De foto in dat pak is 
gemaakt in de zomer van 1945 op de Brink 
tegenover het Zuider Volkshuis.

Henk (Hennie) Fierinck
hmfi erinck@icloud.com  

 Henk Fieriinck in zijn legerpak.   
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Op zaterdag 31 januari 1953 speelde 
ik nog buiten met plaatselijke vrienden 
van Oostdijk. Er ontstond veel wind, 
tot stormachtig vooral tegen de avond 
toenemend tot krachtige storm, met 
regen en natte sneeuw. Het werd 
springtij en er werd behoorlijk hoog 
water verwacht. Ik heb gelezen dat 
de waterhoogte in Kruiningen rond 
middernacht al op plus 3,50 m boven 
NAP stond, terwijl het hoogtepunt pas 
op zondag 05.00 uur zou zijn. Tevens 
was er springtij met een storm vanuit 
het noordwesten.Toen wij op Oostdijk 
woonden hebben we wel vaker storm 
meegemaakt; mijn ouders vertoonden 
op die zaterdagavond geen angst en 
ons gezin ging gewoon ter ruste.
Zondagmorgen vroeg werden mijn 
twee jaar jongere zus en ikzelf haastig 
door mijn moeder gewekt. “Kom snel 
naar beneden, kleed je aan want de 
dijk is doorgebroken en er komt wa-
ter”, zei ze. Het was 04.00 uur en half 
versuft begreep ik niet wat dat inhield. 
Zij waren gewekt door politieagen-
ten, die op de luiken (blinden in het 
Zeeuws) hadden gebonkt en met een 

zwaailicht op de auto iedereen van het 
dorpje probeerden te waarschuwen.

Laagste punt
De elektriciteit was uitgevallen en 
mijn moeder had een kaars aangesto-
ken. Mijn vader haastte zich naar het 
huis van zijn broer om daar te helpen 
met meubels naar de verdieping 
te brengen. Die woning lag op het 
laagste punt van het dorp. Ik liep er 
ook heen. Bij het huis van mijn oom 
aangekomen, stroomde het water al 
op de straat richting hoger gelegen 
gebied. Bij Kruiningen en Waarde, 
beide dorpen aan de Westerschelde, 
waren diverse gaten in de dijken 
ontstaan. Je kon het water nauwelijks 
lopend bijhouden. Terug bij ons huis 
hebben we ook nog meubelen naar de 
bovenverdieping gebracht, maar het 
orgel was te zwaar. De kolenkachel 
brandde nog zachtjes.
Naast ons huis woonden twee oudere 
mensen en het huisje lag zo laag, dat 
zij al bibberend op hun stoelen tot hun 
enkels in het water zaten. We namen 
ze mee naar ons huis. Ik ontdekte dat 

de vijf kippen van ons al verdronken 
waren. Rondom ons huis, dat half op 
de binnendijk was gebouwd, was een 
drukte, chaos van mensen en dieren. 
Vanuit de boerderijen werden de 
dieren naar de dijk gebracht en aan 
een lange paal achter ons huis vastge-
maakt. Mensen riepen, schreeuwden 
en waren totaal in paniek. Het water 
stroomde toen al heel snel. Ik ben 
naar binnen gegaan en heb met mijn 
zus op de bovenverdieping voor het 
raam gestaan. We zagen dat het water 
zich een weg baande en alles wat 
het onderweg was tegengekomen 
meesleurde. Het was toen nog donker, 
maar eenmaal met het daglicht zag 
je dat huizen waren ondermijnd en 
in de golven verdwenen waren. Voor 
ons raam zagen we een vrouw in 
klederdracht meegesleurd worden met 
de golven. Dat bleek een tante van mij 
te zijn, die vanuit haar huis probeerde 
op de binnendijk te komen, die droog 
is gebleven. De tante is verdronken en 
zes weken later gevonden.
In ons huis was in het woongedeelte 
een laag van wel 20 cm modder ach-
tergebleven. Het orgel was voorover 
gevallen en de voorraadkelder stond 
geheel onder het (zoute) water. Ik 
meen dat ik die dag niets heb gegeten. 
Bij het eb worden ben ik naar buiten 

gegaan en al klauterend over planken 
en balken zag je dat veel woningen 
waren verdwenen en/of beschadigd. 
Mijn moeder voorzag veel dorpsge-
noten van droge sokken. Ik sprak nog 
een klasgenoot, die bij het wakker 
worden zijn bed voelde wiebelen. Dat 
was door het water omhoog geduwd 
en hij kon het water al wegduwend 
bij het luik van de bovenverdieping 
komen. Toen de tweede vloed kwam, 
trokken wij weer naar de eerste 
verdieping. Die vloed bleek achteraf 
nog heftiger. Wij werden aangeraden 
om niet achter te blijven en werden 
naar Krabbendijke gebracht, het enige 

‘droge dorp’. Iedereen daar moest 
mensen in hun huis opnemen. Na 
enkele dagen moesten ook alle bewo-
ners van Krabbendijke geëvacueerd 
worden. Via omzwervingen kwam 
ons gezin een week later aan bij onze 
grootouders in Rotterdam Zuid. Daar 
zijn wij als gezin een half jaar in hun 
huis geweest. Mijn moeder wilde per 
se niet meer terug naar Zeeland en zo 
zijn we na een half jaar in dorp Pernis 
terecht gekomen.
Op Oostdijk gingen 100 panden verlo-
ren en zijn 7 bewoners verdronken.

Peter Harthoorn

Als Watersnoodvluchteling naar Rotterdam Zuid
Ik heb als 10 jarige jongen op 1 februari 1953 de Watersnood 
mee gemaakt in het plaatsje Oostdijk, op Zuid-Beveland (nu 
Reimerswaal) en elk jaar zo rond 1 februari gaan mijn gedachten 
terug naar de belevenissen toen.

Wat van Oostdijk  overbleef....

Mijn vader Maarten Conijn was 
broodbezorger. Hij had bij grote 
bakkerijen gewerkt, zoals Janse in de 
Oranjeboomstraat en Van der Meer 
en Schoep. Maar mijn vader had een 
kwakkelende gezondheid. Hij was 
als 19-jarige jongen, werkzaam in de 
bouw in Schiedam, van een hoogte 
van 12 meter naar beneden gevallen. 
Eerst 8 meter en daar balanceerde hij 
op het kelderluik en toen heeft hij de 
laatste 4 meter afgelegd, de kelder in. 
Althans dat is de reconstructie, want 
niemand heeft hem zien vallen. Hij 
heeft ongeveer anderhalf uur op de 
keldervloer gelegen in een plas water 
tot hij gemist werd. Het was begin 
oktober en het water was aardig koud. 
Hij werd in bewusteloze toestand 
overgebracht naar het Coolsingelzie-
kenhuis, waar hij wekenlang voor zijn 
leven heeft gevochten. De rest van zijn 
leven had hij last van de gevolgen van 
die val. Heerste er griep dan was hij 
de eerste die het kreeg. En dat leidde 
bij zijn werkgevers nogal eens tot de 
verzuchting: “Conijn is weer eens 
ziek”. Tot op een dag een kennis, die 

in een zaak op de Putsebocht werkte, 
tegen hem zei: “Joh, ga eens praten 
met Piet Lakeman. Dat is een hele 
redelijke man en die zal gegarandeerd 
beter voor je zijn dan Schoep”. 

Gouden hart
Nu was mijn vader ook wel een beetje 
uitgekeken op Schoep. Dus toog man 
vader naar de heer Lakeman. Daar 
aangekomen bracht hij zijn voornemen 
ten uitvoer, namelijk om de heer Lake-
man precies te vertellen welk vlees hij 
in de kuip had. En dat Lakeman een 
gouden hart had, bleek al gelijk toen 
hij zei: “Conijn, je bent aangenomen. 
Je bent een eerlijk mens en daar kan ik 
maar op een manier op reageren”. Er 
braken voor de familie Conijn betere 
tijden aan. Voor mijn vader begon 
het gelijk al toen de heer Lakeman 
zijn broodwagen verruilde voor een 
fietskerrie. Lakeman hield mijn vader 
in de gaten en toe hij zag dat die man 
met zijn zwakke gezondheid zo moest 
zwoegen om zijn kerrie vooruit te 
krijgen, liet hij er een motor op zetten. 
Helaas gebeurde het ook nu weer dat 

ik op maandag met zijn geldbeurs en 
zijn boek waarin hij aantekende wie 
wat en hoeveel gepoft had, naar de 
Putsebocht moest om te zeggen dat 
mijn vader ziek was. De reactie van 
Lakeman was 180 graden anders dan 
bij Schoep. Hij keek mij aan en zei: 
“Jongen, toch, zeg tegen je vader dat 
hij zich geen zorgen moet maken. Wij 
redden ons wel. Laat hem maar om 
zichzelf en zijn gezin denken”.
Maar dit was niet het enige waardoor 
wij kennismaakten met het gouden 
hart van Piet Lakeman. Zaterdag was 
het voor bakkers, groenteboeren en 
melkboeren altijd een drukke dag, 
want dan moest er afgerekend worden. 
Allereerst bij de klanten en daarna 
bij het bedrijf. Als mijn vader dan, 
meestal zo rond negen uur ‘s avonds 
thuiskwam, ontstond er een run op 
zijn fietstassen. Want wat had de heer 
Lakeman gedaan: overschotten van 
gebak uit de winkel, krentenbrood 
en nog meer had hij in de fietstassen 
van mijn vader gepropt. Wij, de zeven 
kinderen, waren allemaal gek op 
krentenbrood. Geen kind op de wereld 
heeft zoveel krentenbrood gegeten als 
de kinderen van Maarten Conijn.
Op een dag kwam een dame met opge-
dirkte zeilen de winkel van mevrouw 
Lakeman binnen. Het bedrijf bestond 
uit twee delen. De bakkerij was het 

gebied van de heer Lakeman en de 
gebakswinkel was het territorium van 
mevrouw Lakeman. Het ‘zeilschip’ 
voer met veel bravoure de winkel 
binnen en eiste mijnheer Lakeman 
te spreken. De reactie van mevrouw 
Lakeman dat ze dan om moest lopen 
en naar de bakkerij moest gaan, haalde 
niets uit. Integendeel, de volumeknop 
ging almaar verder open. Het geheel 
beu zijnde, begaf mevrouw Lakeman 
zich via de tussendeur naar de bakkerij 
en vroeg haar man te komen. De heer 
Lakeman zag wel dat het ernst was en 
ging met haar mee de winkel in. “En”, 
zo vroeg hij aan de vrouw, “ wat is 

er aan de hand?”. “Nou, dat zal ik U 
zeggen, ik ben vandaag precies 25 jaar 
klant bij U en ik vind dat ik nu recht 
heb op een taart”. “O”, zei de heer 
Lakeman, “dat klinkt redelijk. En wat 
heeft U die broodbezorger gegeven, 
die al 25 jaar achter Uw kont loopt om 
Uw spullen te brengen?” De laadklep 
van het zeilschip zakte een eind naar 
beneden. “En nu gauw de winkel uit, 
want anders gooi ik U er zelf uit”.

Henk Conijn
hmconijn@outlook.com

Piet Lakeman had een gouden hart
Met dit verhaal reageer ik op de bijdrage van Aad Onderstal op 
de voorpagina van het vorige nummer van De Oud-Rotterdammer. 
Toen ik Zijn stukje las, ging er een grote warme gloed door mij 
heen. Piet Lakeman is een van de liefste mannen, die er op de 
wereld hebben rondgelopen. 
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Walking football
Vier jaar geleden is voetbalvereniging 
HWD in Overschie gestart als walking 
football team. Inmiddels uitgegroeid 
tot een vitale groep ouderen 60+ met 
ruim 100 personen die wekelijks spor-
tief en sociaal heel actief is. In Rot-
terdam zijn we de enige aanbieder van 
deze zogenaamde 3e helft activiteiten 
(nationaal ouderenfonds) Deelname en 
entree is gratis. (zodat een ieder kan 
meedoen) Het activiteitenprogramma 
heet “Buurvrienden Overschie HWD”. 
Motto: Met, voor, door ouderen 
eenzaamheid en verveling voorkomen. 
Herstellen en aangaan van bestaande 
en nieuwe vriendschappen. Meer 
informatie? Zie mijn facebookpagina 
Hans van Luijpen of neem contact op.

Hans van Luijpen
hvanluijpen@gmail.com

Twee mapjes foto’s
Voor wie? Gratis: 2 mapjes met 10x2 
foto’s van vroeger ‘Rotterdam in de 
sneeuw’.

Wim Koelewijn
tel. 06-23176842
wkoelewijn53@gmail.com

100 jaar Emmausschool
Dit jaar vieren we het 100 jarig 
bestaan van de Emmausschool die 
ontstaan is uit de jongensschool Pius 
X en de meisjesschool Sint Alphonsus. 
Op 26 mei organiseren we daarom 
een reünie voor alle oud-leerlingen en 
oud-leerkrachten. U kunt zich hier-
voor opgeven via onderstaand adres: 

reunie@emmaus-rotterdam.nl

Diapresentatie over gean-
nexeerde dorpen
Stichting Ons Rotterdam organiseert 
zondag 19 februair van 14.00 tot 
16.00 uur een diapresentatie getiteld 
‘Geannexeerde dorpen van Rotterdam 
vanaf 1880’. De presentatie geeft een 
beeld van de dorpen en de achtergrond 
van de reden tot annexatie. Aan bod 
komen dorpen zoals: Delfshaven, 
Overschie, Hillegersberg, Kralin-
gen, Charlois en Katendrecht. De 
presentatie wordt verzorgd door Ed 
van der Ven. Toegang is gratis. U bent 

van harte welkom in het onderkomen 
van Stichting Ons Rotterdam aan de 
Kerkwervesingel 53 te Rotterdam-
Pendrecht. De zaal is open om 13.30 
uur. Mocht u de presentatie bij willen 
wonen dan graag van te voren even 
aanmelden. Dit kan telefonisch 
via 06-30609494 en via de mail: 
diawerkgroep@onsrotterdam.nl . Kijk 
ook op www.onsrotterdam.nl of op de 
facebookpagina.

Accordeonist(e) gezocht
Ons gezellige koor ‘Dameskoor Eigen 
Wijs’ uit Moordrecht bestaat uit 28 
zingende dames, 2 gitaristen en een 

accordeonist. We repeteren iedere 
woensdagavond van 19.45 tot 21.30 
uur. Ons repertoire bestaat uit bekende 
liedjes en allerlei gezellige medley’s 
van hits van bekende artiesten, zowel 
Nederlands als Engelstalig. Graag wil-
len wij onze muzikale ondersteuning 
uitbreiden met een accordeonist(e).. 
Heeft u interesse of wilt u meer 
informatie? U kunt ons bellen op 06-
54925491 of mailen info@dames-
kooreigenwijs.nl.

Hanny (van) Daalhuyzen
Ik ben op zoek naar Hanny (van) 
Daalhuyzen/Daalhuizen. Wij zijn heel 

lang vriendinnen geweest ondanks dat 
Hanny een stuk ouder was. Het laatst 
woonde zij met haar partner in het 
oude Berkel Rodenrijs .

Joyce Burggraaf
joanneburggraaf@gmail.com

Zadenmarkt
Als vervolg op de succesvolle za-
denmarkt van het vorig jaar organi-
seert Volkstuinvereniging Tot Nut 
en Genoegen een tweede editie op 
zondag 19 februari van 12.00-15.00 
uur Wij zoeken daarom zaden voor 
onze zadenmarkt! Als echte tuinlief-
hebbers ruilen we graag onze zaden 
en stekjes, ook met buurtbewoners 
in Rotterdam Noord/Blijdorp en 
omstreken. Daarom nodigen we nu 
iedereen uit om zaden te delen en de 
eigen groencollectie te verrijken. Er is 
zadenverkoop via Velt, Stadskwekerij 
De Kas is aanwezig en er is een boe-
kenkraam. Heb je bloemen-, planten- 
en groentezaden om te delen, laat ze 
goed verpakt tegen vocht, achter in 
de brievenbus van VTV Tot Nut En 
Genoegen – Daltonlaan 5, 3041 JB, 
Rotterdam (achter Vroesenpark). Of 
neem ze mee naar de markt voor op 
de ruiltafel. Kom dan tijdig. Voorzie je 
zakjes ook van soortnaam, zaaiperiode 
en eventueel je e-mailadres voor op 
de mailinglijst. Deel dus nu je zaden 
en kom op zondag 19 februari naar de 
zadenmarkt. We starten de markt met 
een korte lezing over zaden door een 
deskundige van Velt gehouden in het 
clubgebouw van de volkstuinveren-
ging.  

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.

Foto’s reünie gevraagd
Dit is een Oproepje naar aanleiding van 
de reünie op 10 september van de oud-
bewoners Wijk Cool (was Rotterdam 
Centrum). Daar ik als organisator zelf al-
les regelde en foto’s maakte tijdens deze 
reünie, was ik zelf niet in de gelegenheid 
om door de deelnemers meegebrachte 
foto’s te bekijken. Jammer, want wellicht 
zaten daar leuke foto’s bij van de Van 
Brakelstraat en omgeving. Ik wil daarom 
de deelnemers vragen om mij die toe te 
sturen via e-mail. Bij voorbaat dank! Op 
bijgaande foto’s staan bijna alle deelne-
mers. Mijn broer Jan is helaas inmiddels 
overleden, evenals mijn broer Piet die 
niet mee is geweest.
Joop Scheppink (joop.scheppink@hetnet.nl)

Wie weet meer?
Weet iemand iets meer over 
een bombardement in febru-
ari 1945 op schepen van de 
fi rma Welter die op de Rotte 
lagen? Ik heb het verhaal een 
beetje kunnen checken. Er 
is minimaal 1 bom gevallen 
op een schip van Welter. Het 
was toen een Rotterdams 
bedrijf (zit nu in Amsterdam) 
en wellicht weten oud-mede-
werkers er nog iets meer van. 
De schepen lagen na Dolle 
dinsdag in Zevenhuizen tus-
sen de huidige Pekhuisbrug 
en jachthaven.

  Pim van der Zalm
f2hfamvdzalm@hetnet.nl   

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Valentijns
Cruise

Stap samen met jouw Valentijn aan boord voor 
een romantische avond cruise over de Maas

14 februari

of maak een

Volwassen € 15,75
Kinderen € 9,25

Rotterdam
Haven

rondvaart
75 minutenBOEK

NU!

www.spido.nl
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Old Dutch
Een stukje uit de DOR had ik be-
waard om er een keer op te reage-
ren. Het was getiteld ‘Rotterdamse 
restaurants in historisch perspectief’. 
Mijn verloofde en ik, in 1967 zijn we 
getrouwd, het zal zo 1964-65 geweest 
zijn, wilden ook eens een keertje 
chique eten in restaurant Old Dutch 
aan de Rochussenstraat. Dat zag er 
zo bijzonder uit en het lag vlakbij 
Dijkzigt waar ik in opleiding was. 
Dus wij een keertje netjes gekleed 
daar naar binnen. We hoopten er iets 
bijzonders te ervaren. We zitten daar 
gezellig aan een tafeltje, denken daar 
chique bediend te worden en zitten te 
wachten, heel verliefd hand in hand, 
gezellig op tafel onze handen in elkaar 
verstrengeld. Ik heb vast verliefd 
gekeken. Opeens staat de ober naast 
ons. We dachten dat hij onze bestel-
ling kwam opnemen. Maar hij zei of 
we er zo niet bij wilden zitten want 
dat was ongepast in dit restaurant. 
Mijn verloofde keek me aan en zei 
op te stappen, hier wil ik niet langer 
blijven zitten. Dat was het einde van 
ons Old Dutch avontuurtje. Zijn we 
nooit vergeten en er ook nooit meer 
terug geweest.

Ineke van Beek
ineke.sollie@gmail.com

IJspret
De column van Gerard Cox ‘IJspret’ 
bracht óók bij mij gelijk herinneringen 
aan samen met vrienden schaatsen in 
de zestiger jaren op de schaatsbaan 
De Enk. Alhoewel ik enkele jaren 
(dec 1946) jonger ben dan Gerard Cox 
herinner ik me dat na inderdaad de 
zogenaamde lange slinger maken ook 
de gezellige kantine geliefd om (een 
lange tijd.) even bij te komen!

Hans Augustijn
augustijn@casema.nl

In Spin de Bocht gaat in
Met acht mensen van ‘gevorderde 
leeftijd’ zaten wij vanavond samen. 
Het duurde lang eerdat de zalm en de 
frietjes op tafel werden gezet. Daarom 
praatten wij over vroeger. En plots 
bleek dat wij allemaal als kinderen 
zoveel buiten hebben gespeeld. De 
jongens deden Diefi e met Verlos. En 
Bokspringen. De meisjes Touwtje 
Springen, “ in Spin, de Bocht gaat In, 
Uit Spuit de Bocht gaat uit. “ bijna 
vergaten wij Bussie Trap te noemen. 
En op het moment dat ik opstond om 
mijn deel te gaan betalen riep een 
zilverharige mevrouw mij na: “En als 
wij met knikkeren hadden verloren, 
moesten wij moeder om centen vra-
gen.” Toen was geluk heel goedkoop .

Anton de Man
ademan@planet.nl

Gerard Cox (1)
Hierbij een reactie op de ingezonden 

brief van de heer Focke in De Oud-
Rotterdammer van 24 januari. Beste 
meneer Focke, in uw reactie in De 
Oud-Rotterdammer op de stukjes van 
Gerard Cox geeft u uw ongenoegen 
hierop aan. Voor mij is het CC’ttje 
het allereerste wat ik lees en met veel 
genoegen, en met mij vele anderen. 
De nostalgie spreekt me aan. Ik ben 
het vaak eens met zijn gedachten over 
hoe het vroeger was. De sfeer die hij 
beschrijft over nu, de onverschillig-
heid die vaak heel voelbaar is. De 
prestatiedrang. Natuurlijk gebeurden 
vroeger ook nare dingen en was niet 
alles koek en ei. Maar terugkijkend op 
toen... Uit die tijd zou ik soms graag 
een klein beetje meer terug willen 
zien. Het leven ging minder snel en 
gemoedelijker, althans voor mij. Dat 
zal wel te maken hebben met leeftijd? 
Ik ben niet meer een van de jongsten 
maar beslist niet een oude verzuurde 
mopperaarster. ‘Het weer’ was en is 
voor heel veel mensen een belangrijk 
gegeven. Op vakanties toen en nu 
vaak onderwerp van gesprek, zeg 
maar een “hot item”. Maar wat is daar 
zo erg aan. Er lopen dan ook best wel 
meer oude (‘verzuurde?’)mopperaars 
rond zoals o.a. Maarten van Rossem, 
waar men (schouderophalend) om kan 
lachen. U ziet het somber in, jammer. 
Is bij u het glas heel of half vol? 
Probeer optimistisch te blijven. Als 
dat niet gaat lukken lees het CCtje dan 
niet meer als u zich eraan ergert.

B. van Esch
vanesch82b@outlook.com

Gerard Cox (2)
Betreft de bijdrage van Gerard Cox 

over Taal, in de editie van 24-01-2023. 
Cox haalt twee fi lms door elkaar. De 
eerste is: North by North West, in het 
Nederlands vertaald als: ‘De man die 
verdwijnen moest’. Dat was een fi lm 
met Cary Grant en Eva Marie Saint. 
Vooral bekend door de achtervolging 
op de in Mount Rushmore uitge-
hakte hoofden van vier Amerikaanse 
presidenten. De andere fi lm is: ‘The 
man who knew too much’, in het 
Nederlands vertaald als: ‘De man 
die te veel wist’, met Doris Day en 
James Stewart. In die fi lm zingt Doris 
Day ‘Que sera sera’. Voor iemand die 
stukjes schrijft misschien toch aan te 
bevelen om dit soort simpele informa-
tie even te checken op internet.

J.C. Kleij
jckleij@hotmail.com

Dammen Deltawerken
De Watersnoodramp van 1953 en de 
aanleg van de Deltawerken krijgen 
terecht veel aandacht. In mijn kinder-
tijd denderden lange treinen met grote 
rotsblokken op platte wagens over 
het toenmalige spoorwegviaduct in 
Rotterdam. Ik herinner me, geboren 
in 1954, de herrie en het maakte een 
machtige indruk op mij. Ons gezin, 
ouders met drie kinderen, woonde 
vanaf 1954 tot 1965 aan de Lombard-
kade 50b, direct gelegen bij het lange 
en hoge spoorwegviaduct dat dwars 
door de stad slingerde. Als kind vroeg 
ik me niet af waar de grote rotsblok-
ken vandaan kwamen of waar ze 
naar toe gingen. Ik vond het wel heel 
indrukwekkend. Pas veel later reali-
seerde ik me dat ik waarschijnlijk ge-
tuige ben geweest van het vervoer van 

rotsblokken die bestemd waren voor 
de aanleg van de eerste dammen voor 
de Deltawerken. De Deltawet werd in 
1958 aangenomen. De Grevelingen-
dam werd aangelegd tussen 1958 en 
1965, De Veerse Gatdam tussen 1958 
en 1961 en de Brouwersdam tussen 
1962 en 1971. Deze rotsblokken die 
voor aanleg hiervan nodig waren heb 
ik waarschijnlijk voorbij horen en 
zien komen! Kwamen de rotsblokken 
uit België of uit Duitsland en waar 
werden ze gelost? De dammen zijn 
vast door Rotterdam getrokken! Wie 
weet hier meer van?

Bert Luijendijk
bert.luijendijk@hetnet.nl

Watersnood en Hillegersberg
Elk jaar als 1 februari in zicht komt, 
gaat mijn gedachten terug naar 1953 
naar die vreselijke Watersnoodramp, 
die zoveel verdriet toen veroorzaakte. 
Vele mensen en dieren zijn gedron-
ken. Nu is dit 70 jaar geleden en op 
vele plaatsen zijn herdenkingen. Ook 
in Zuidland waar 21 mensen zijn 
verdronken. Elk jaar denk ik: nu stuur 
ik mijn verhaal over de Watersnood-
ramp van 1953 naar DOR, omdat veel 
Zuidlanders moesten vluchten uit hun 
huizen en naar elders moesten. In de 
huizen stond bijna 2 meter water, zo 
ook het huis van mijn ouders aan de 
Prins Bernhardstraat. Van de mensen 
die weg moesten uit hun huizen kwa-
men velen in Hillegersberg terecht. 
Ons gezin ook. Ikzelf als 8 jarige jon-
gen en m’n 16 jarige zus Riet kwamen 
op de Schiebroeksesingel op nr. 15 
terecht bij de familie Harten, waar wij 
een tijdelijke onderdak en slaapplek 
kregen. De rest van mijn familie werd 
verdeeld op gastgezinnen adressen 
in deze wijk. Het was een spannende 
tijd voor mij en voor de rest van de 
familie en ook voor de gastgezinnen 
daar in Hillegersberg. Ik ben ook daar 
naar school geweest, zo’n 3 maanden. 
Daarna gingen we weer naar Zuidland 
terug, de dijken waren gerepareerd, 
het water was weg en er moest veel 
werk verzet worden om alles schoon 
te krijgen. Ik schrijf dit als ode aan 
Hillegersberg en alle bewoners die 
mensen uit het getroffen gebied 
opving in dat rampjaar 1953.

Teun Kweekel
t.kweekel@kpnmail.nl  

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

Herinnering aan Gina Lollobrigida
De expositie van fi lmdiva en fotografe Gina Lollobrigida in Hilton Rotterdam eind 1980 herinner ik me nog heel goed. 
Ze had een grote, spraakmakende expositie in Rome gehad en via Jaap Hoogenhout, de PR-manager van Spido Rot-
terdam, die een persoonlijke vriend van haar was, organiseerden we een tweede fototentoonstelling van haar werk in 
Hilton Rotterdam, waarvoor ik jarenlang als extern PR-adviseur werkte. De tentoonstelling kwam in december 1980 
naar Hilton Rotterdam, met ondersteuning van de Gemeente Rotterdam en Kodak. De persconferentie in Hilton werd 
druk bezocht en de tentoonstelling in het hotel was een groot succes. De opening werd verricht met hulp van presenta-
trice Mies Bouwman, die Gina door een grote blow up van een fotocamera liet opkomen, voor het oog van tientallen 
fotografen. Diezelfde avond was er een gala diner in Hilton en in de week erop nog een benefi et gala, waarop een aantal 
foto’s van Gina werden geveild voor het goede doel, de Stichting Schepen uit Verre Landen. Onze sympathieke oud 
burgemeester André van de Louw maakte nog een dansje met Gina en kocht en passant een werk van haar.
Gina verbleef bijna twee weken 
in het hotel. Ze was een heel 
bijzondere persoon, die nogal 
wat noten op haar zang had. Jaap 
Hoogenhout, die haar begeleidde 
en nu na z’n pensionering furore 
maakt als zanger in een groot 
aantal landelijke TV programma’s 
kan daar van meepraten…
Op de foto van de benefi et 
Gala-  avond staat Gina links, Peter 
Eillebrecht, voorzitter van Schepen 
uit Verre Landen, in het midden 
en ondergetekende rechts met de 
werken van de fi lmdiva/fotografe.

  Peter Egge
Oud PR adviseur Hilton Rotterdam     

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

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

Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan publicatie van 
gebruikt beeldmateriaal wordt verzocht met de uitgever 
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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
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
1. type sigaar; 7. hoge vrouwenstem; 12. tweetal muzikanten; 13. oxidatie; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. 
lector benevole (afk.); 17. Griekse zuilengang; 19. slotwoord; 21. titel (afk.); 22. hoogste punt; 24 plaats in België; 27. 
vleessoort; 28. biet of knol; 30. sociaal economische raad (afk.); 31. uitroep van schrik; 32. geparachuteerde soldaat 
(afk.); 33. binnenvaartuig; 35. (molen)klepper; 37. tuimeling; 38. oud Ned. betaalmiddel; 41. beroep in de horeca; 
42. steekgereedschap; 44. telwoord; 46. boterton; 47. foedraal (hoes); 48. schaaldiertje; 49. gerafelde naad; 50. 
luizenei; 52. tegen elk aannemelijk bod (afk.); 54. dalen met een vliegtuig; 56. geperst board (afk.) 58. medemens; 
61. onnozel persoon; 62. nimmer; 64. bladgroente; 65. knevel; 67. Franse badplaats; 68. roem; 70. spuugbeest; 72. 
bloeiwijze; 73. zwaar beroep; 76. mannetjesschaap; 77. gewicht (afk.); 78. graafschap in Engeland; 79. berggeel; 81. 
lengtemaat (afk.); 82. familielid; 83. partij in een rechtszaak; 84. gedekte tafel; 86. zonder eergevoel; 87. gebouw voor 
toneelvoorstellingen.

Verticaal
1. baardwalvis; 2. laus deo (afk.); 3. uiting van genegenheid; 4. kleine rekening; 5. vulkaanmond; 6. ver (in samenstel-
ling); 7. hoop (tas); 8. geld; 9. kippenloop; 10. paardenslee; 11. gebruikelijk (gewoon); 16. reuzenslang; 18. gewicht; 20. 
bloeimaand; 21. mannetje bij; 23. stevig stuk hout; 25. overblijfsel van een verongelukt schip; 26. raafachtige vogel; 
27. stopsignaal; 29. verkenner (scout); 32. spel met verfbolletjes; 34. steen; 36. hevige windhoos; 37. op grote afstand; 
39. buitengewoon extreem of radicaal; 40. kleurling; 42. het beu zij en er de pest in hebben; 43. rangtelwoord; 45. 
knaagdier; 46. huisdier; 51. telwoord; 53. lokspijs; 54. Italiaans oven gerecht; 55. Europeaan; 56. deel van een jas; 57. 
zelfbewust; 59. rivier in Duitsland; 60. kaassoort; 62. plaats in Frankrijk; 63. bankschuld (debet); 66. grappenmaker; 
67. onaangenaam gevoel; 69. gymnastiektoestel; 71. getemd; 73. korte mededeling; 74. plaat in de Betuwe; 75. toe-
spraak; 78. toverheks; 80. meisjesnaam; 82. ondernemingsraad (afk.); 85. heilige (afk.).

De oplossing van de puzzel in de vorige krant luidde:

Leve het filmfestival van Rotterdam

We kregen weer heel veel goede inzendingen binnen. Daaruit lootten wij vijf prijswinnaars die ieder het boek ‘Het 
grootste van het grootste’  over het leven van Abraham Tuschinski, een man met Rotterdamse wortels, krijgen toege-
stuurd. Dat zijn: Hans Tompot, M.A. de Wit, W.P. van Ooyen, Reijer London en Corrie Mietzke.

Voor de nieuwe puzzel hebben we weer drie bekende prijzen 
klaarliggen. Het zijn waardebonnen van 30 euro voor restaurant 
en partycentrum De Theetuin in Rijsoord, te besteden bij de huur 
van een bowlingbaan of fluisterboot.
Wilt u ook kans maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw oplos-
sing van de puzzel voor donderdag 2 februari 12.00 uur bij ons 
binnen hebben. Stuur uw oplossing naar info@deoudrotterdam-
mer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotter-
dammer.nl
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84 74 25 72 63 83 9 65 40 79 14 21 35 24 73 32

Horizontaal  1. type sigaar; 7. hoge vrouwenstem; 12. tweetal muzikanten; 13. oxydatie; 14. sterk
ijzerhoudende grondsoort; 15. lector benevole (afk.); 17. Griekse zuilengang; 19. slotwoord; 21. titel
(afk.); 22. hoogste punt; 24 plaats in België; 27. vleessoort; 28. biet of knol; 30. sociaal economische
raad (afk.); 31. uitroep van schrik; 32. geparachuteerde soldaat (afk.); 33. binnenvaartuig; 35.
(molen)klepper; 37. tuimeling; 38. oud Ned. betaalmiddel; 41. beroep in de horeca; 42. steekgereed-
schap; 44. telwoord; 46. boterton; 47. foedraal (hoes); 48. schaaldiertje; 49. gerafelde naad; 50. luize-
nei; 52. tegen elk aannemelijk bod (afk.); 54. dalen met een vliegtuig; 56. geperst board (afk.) 58.
medemens; 61. onnozel persoon; 62. nimmer; 64. bladgroente; 65. knevel; 67. Franse badplaats; 68.
roem; 70. spuugbeest; 72. bloeiwijze; 73. zwaar beroep; 76. mannetjesschaap; 77. gewicht (afk.); 78.
graafschap in Engeland; 79. berggeel; 81. lengtemaat (afk.); 82. familielid; 83. partij in een rechtszaak;
84. gedekte tafel; 86. zonder eergevoel; 87. gebouw voor toneelvoorstellingen.

Verticaal  1. baardwalvis; 2. laus deo (afk.); 3. uiting van genegenheid; 4. kleine rekening; 5. vulkaan-
mond; 6. ver (in samenstelling); 7. hoop (tas); 8. geld; 9. kippenloop; 10. paardenslee; 11. gebruikelijk
(gewoon); 16. reuzenslang; 18. gewicht; 20. bloeimaand; 21. mannetjesbij; 23. stevig stuk hout; 25.
overblijfsel van een verongelukt schip; 26. raafachtige vogel; 27. stopsignaal; 29. verkenner (scout);
32. spel met verfbolletjes; 34. steen; 36. hevige windhoos; 37. op grote afstand; 39. buitengewoon
extreem of radicaal; 40. kleurling; 42. het beu zij en er de pest in hebben; 43. rangtelwoord; 45. knaag-
dier; 46. huisdier; 51. telwoord; 53. lokspijs; 54. Italiaans overgerecht; 55. Europeaan; 56. deel van
een jas; 57. zelfbewust; 59. rivier in Duitsland; 60. kaassoort; 62. plaats in Frankrijk; 63. bankschuld
(debet); 66. grappenmaker; 67. onaangenaam gevoel; 69. gymnastiektoestel; 71. getemd; 73. korte
mededeling; 74. plaat in de Betuwe; 75. toespraak; 78. toverheks; 80. meisjesnaam; 82. onderne-
mingsraad (afk.); 85. heilige (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

De winter dat ik leerde schaatsen

De koudste winter van 1963 is bekend. Je kon 
met de auto het IJsselmeer over! Maar de winter 
dat ik leerde schaatsen was die van 1956. Het be-
gon heel laat; december 1955 stelde weinig voor 
en januari 1956 leek ook niets te worden, maar 
aan het eind van de maand begon het opeens met 
een snijdende oostenwind. Ik had met Sinterklaas 
een paar schaatsen gekregen, Friese doorlopers 
met zo’n leren achterstuk en oranje/blauw band 
dat je zo moest strikken dat de uiteinden boven 
op je voorvoet bij elkaar kwamen. Die kon ik 
uitproberen. Mijn vader ging met mij mee naar de 
Heemraadssingel, het stuk tussen Beukelsdijk en 
Vierambachtstraat en dan tussen de Vierambacht-
straat en de houten boomstammenbrug. Daar was 
een polkabrokkenkraam op het ijs en in het mid-
den van de singel was een heuse baan geveegd.
Gauw de schaatsen aangebonden en proberen te 
blijven staan; een paar glijpassen lukte wel maar 
wat gingen die schaatsen gauw scheef, zo scheef 
dat je met je schoenen op het ijs stond met de 
schaatsen naast je voeten. Dan maar weer zitten 
op de kant en de schaatsen onder je voeten duwen 
en de banden nog strakker aantrekken. Dat ging 

zo een tijdje door, mijn vader kreeg het koud en 
ging naar huis en ik kreeg de pest erin dat het 
niet lukte. Inmiddels was het drukker geworden 
en had zich een groepje gevormd dat in dezelfde 
richting over de ovaal geveegde baan schaatste. 
Daar probeerde ik achteraan te strompelen, maar 
ja die schaatsen! Ik kreeg er genoeg van steeds 
opnieuw de banden aan te trekken en sukkelde 
door.
Toen opeens had ik de slag te pakken, banden 
aantrekken was niet nodig, zelfs met loszittende 
schaatsen kon je door, een kwestie van afzetten, 
een beetje vooroverbuigen en naar voren blijven 
gaan. Ik kon het schaatsende groepje bijhouden 
en toen mijn vader kwam kijken waar ik bleef, 
zag hij met verbazing dat ik schaatste. Dagelijks 
ging ik schaatsen, zelfs tijdens een kleine dooi-
periode toen er water op het ijs stond. 25 februari 
werd ik 10 jaar en Ik kon schaatsen!
De winter duurde eindeloos; het werd heel koud 
in februari en tot ver in maart dreven er grote 
schotsen in de Schie.

Wim Egberts,
Capelle aan den IJssel
egbertw@xs4all.nl

Mobieltjes
Ik hoor zeggen dat onderwijzers de kinderen 
niet meer zien: “De meester zit op zijn iphone te 
kijken en de kinderen op hun Samsung.” Vreemd, 
want veel van onze kleinkinderen komen dansend 
en zingend uit school. Ik geloof in duizenden 
goede schoolmeesters en juffen. Misschien moet 

opa de school ook eens binnenstappen. In plaats 
van in de auto te blijven zitten met zijn mobieltje 
op het stuur.

Anton de Man
ademan@planet.nl

Ome Dick
Een foto uit vermoedelijk 1933 van de winkel van 
mijn oudtante Peperkamp/Hofman aan het begin 
van de Paul Krugerstraat, waarschijnlijk op num-
mer 21 tegen de Brede Hilledijk aan, nu Laan op 
zuid....dus boven op de hol. Het was een winkel 
met manufacturen en kinderkleding. Achter de 
deur is te zien dat er een jurkje hangt voor 1 
gulden 29 cent. Ome Janus, die ik alleen ziek op 
bed heb gekend in de jaren na de oorlog, geeft het 
jongetje één cent en dat jongetje is mijn Ome Dick 
die ik nooit heb gekend ,hij is helaas aan het eind 
van de oorlog verdronken in de Maashaven in 
1944 op 16 jarige leeftijd.

Kees Laurijssens (keeslaurijssens@outlook.com)

EENBROEKVOLCHOCOLADE.NL
Avonturen van een mantelzorger

Veel leesplezier voor 19,95 euro
in de webshop van deze krant en bol.com
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Horizontaal  1. type sigaar; 7. hoge vrouwenstem; 12. tweetal muzikanten; 13. oxydatie; 14. sterk
ijzerhoudende grondsoort; 15. lector benevole (afk.); 17. Griekse zuilengang; 19. slotwoord; 21. titel
(afk.); 22. hoogste punt; 24 plaats in België; 27. vleessoort; 28. biet of knol; 30. sociaal economische
raad (afk.); 31. uitroep van schrik; 32. geparachuteerde soldaat (afk.); 33. binnenvaartuig; 35.
(molen)klepper; 37. tuimeling; 38. oud Ned. betaalmiddel; 41. beroep in de horeca; 42. steekgereed-
schap; 44. telwoord; 46. boterton; 47. foedraal (hoes); 48. schaaldiertje; 49. gerafelde naad; 50. luize-
nei; 52. tegen elk aannemelijk bod (afk.); 54. dalen met een vliegtuig; 56. geperst board (afk.) 58.
medemens; 61. onnozel persoon; 62. nimmer; 64. bladgroente; 65. knevel; 67. Franse badplaats; 68.
roem; 70. spuugbeest; 72. bloeiwijze; 73. zwaar beroep; 76. mannetjesschaap; 77. gewicht (afk.); 78.
graafschap in Engeland; 79. berggeel; 81. lengtemaat (afk.); 82. familielid; 83. partij in een rechtszaak;
84. gedekte tafel; 86. zonder eergevoel; 87. gebouw voor toneelvoorstellingen.

Verticaal  1. baardwalvis; 2. laus deo (afk.); 3. uiting van genegenheid; 4. kleine rekening; 5. vulkaan-
mond; 6. ver (in samenstelling); 7. hoop (tas); 8. geld; 9. kippenloop; 10. paardenslee; 11. gebruikelijk
(gewoon); 16. reuzenslang; 18. gewicht; 20. bloeimaand; 21. mannetjesbij; 23. stevig stuk hout; 25.
overblijfsel van een verongelukt schip; 26. raafachtige vogel; 27. stopsignaal; 29. verkenner (scout);
32. spel met verfbolletjes; 34. steen; 36. hevige windhoos; 37. op grote afstand; 39. buitengewoon
extreem of radicaal; 40. kleurling; 42. het beu zij en er de pest in hebben; 43. rangtelwoord; 45. knaag-
dier; 46. huisdier; 51. telwoord; 53. lokspijs; 54. Italiaans overgerecht; 55. Europeaan; 56. deel van
een jas; 57. zelfbewust; 59. rivier in Duitsland; 60. kaassoort; 62. plaats in Frankrijk; 63. bankschuld
(debet); 66. grappenmaker; 67. onaangenaam gevoel; 69. gymnastiektoestel; 71. getemd; 73. korte
mededeling; 74. plaat in de Betuwe; 75. toespraak; 78. toverheks; 80. meisjesnaam; 82. onderne-
mingsraad (afk.); 85. heilige (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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UITSTAPVERLICHTING

ELEKTRISCH VERSTELBAAR

HOOG/LAAG SYSTEEM

DEELBAAR
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