
Ook ik heb zo mijn herinnerin-
gen aan de koude winters van 
weleer. Ik ben geboren in Juni 
1942. Ik woonde als kind in 
Overschie en de ramen waren 
niet van dubbelglas. Nog er-
ger: de bloemen stonden daar 
‘s winters op de ramen Wij 
woonden toen eerst in de Ro-
denburgstraat 46 en in 1962 
in de Wouwerlaan 11.

Mijn vader maakte eerst de kachel aan 
‘s morgens en pas als het warm was 
beneden mochten we uit bed komen 
en dan ging hij de kou in op weg naar 
zijn werk in Den Haag op de brommer. 
.Als kind was dat voor ons heel ge-
woon. Maar achteraf krijg je daarvoor 
wel meer respect voor de vader die hij 
was.. In de oorlog waren er drie doch-
ters en de vierde was  op komst. Dat 
was echt niet gemakkelijk. in 1952 
kwam er nog een dochter bij. Maar het 
was altijd gezellig met liefhebbende 
ouders.. Toen wij allemaal groter 
werden kwam oma bij ons inwonen en 
werd het huis in de Rodenburgstraat 
veel te klein. Dus verhuisden we naar 
de Wouwerlaan.

Allesbrander
Daar beleefden wij de hele erge 
strenge winter van 1962-1963 Een 
van mijn zussen was in augustus ge-
trouwd en mijn man en ik trouwden in 
november 1962 Wij hadden eindelijk 
een inwoning kunnen vinden in Rot-
terdam dus kon er getrouwd worden. 
Ook toen waren er niet genoeg huizen 
voor de oorlogs- en naoorlogse 
kinderen. Op de dag dat wij trouwden 

was het ook heel erg koud en toen 
ik naar buiten keek hingen overal de 
vlaggen uit  Niet voor ons Maar voor 
oud-koningin Wilhelmina die was 
overleden. Maar de trouwerij kon 
gewoon doorgaan.

Na ons huwelijk verhuisden we naar 
Rotterdam We hadden inwoning bij 
een oude vrouw. Er waren drie kamers 
achter elkaar en van de middelste 
kamer werden door middel van en 
hardboardschot omgetoverd tot twee 
kamers De oude dame sliep aan de 
ene kant van het schot en wij aan de 
andere kant... Als kachel hadden we 

een allesbrander en dat kwam soms 
wel goed uit. 

Op de schaats
Het werd alsmaar kouder en al vlug 
kon iedereen op de schaats. Wij waren 
toen op bezoek bij mijn ouders in 
de Wouwerlaan en mijn man bond 
de schaatsen aan en wilde over het 
gras naar het ijs maar vergat dat het 
op schaatsen moeilijker was om naar 
beneden te komen Hij dacht even vlug 
naar het ijs te gaan maar kwam rollend 
op de schaats naar beneden. Een kind 
dat heel hard lachte vroeg: “Meneer, 
valt u nog eens een keer zo mooi.”

Vorstverlet
Hilariteit alom. Maar de koude winter 
had ook zijn nadelen. Er kon niet 
worden gewerkt en mijn man was 
schilder dus in de vorstverlet. Dat was 
geen vetpot en reserves waren er niet. 
Opgegaan aan de trouwerij en spulle-
tjes die je hard nodig had. Dus waren 
er echt wel dagen dat we geen kolen 
konden kopen en dus alles verbrand-
den wat brandwaar was. En gewoon 
lekker in bed blijven. Wat op zich niet 
zo erg is als je net bent getrouwd.

De winter van 1962-1963 was echt 
heel koud en heel lang. Als ik het me 

goed herinner kon er pas in maart 
weer aan het werk worden gegaan. En 
wij vrouwen? Ja, als je getrouwd was 
mocht je niet werken. Dan moest je 
voor je gezin zorgen. Gelukkig zijn er 
heel veel dingen veranderd ten goede. 
Maar ook daar zitten weer moeilijke 
kanten aan

Pauli Schermer
paulischermer2@gmail.com    
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 IJspegels aan de dakgoot en ijsbloemen op de ramen. In de jaren vijftig en zestig heel gewoon in de winter.   

- Sinds 2005 -

@deoudrotterdammer www.deoudrotterdammer.nl

 Nieuwe verhalen zijn welkom!   
 De Oud-Rotterdammer kan weer nieuwe verhalen voor de komende maanden gebruiken. Over 
het Rotterdam van toen uiteraard. Liefst uit de jaren ‘60, ‘70, ‘80 en ‘90. Weliswaar hebben 
we nog een fl inke voorraad, maar veel daarvan is onbruikbaar. Ze zijn veel te lang, onleesbaar, 
geen persoonlijke verhaal of over onderwerpen die al heel vaak aan bod kwamen.

Verhalen voor De Oud-Rotterdammer mogen 600 woorden of korter zijn en bij uitzondering 
voor een hele pagina circa 1400 woorden. Liefst met foto(’s). Stuur naar: info@deoudrotter-
dammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk a/d 
IJssel.  

 Was u bij concerten in De Kuip?   
In de loop van dit voorjaar willen we in De Oud-Rotterdammer 
aandacht besteden aan de concerten die er in De Kuip zijn 
gehouden in het verleden. 

Wie herinnert zich niet de concerten van Bruce Springsteen, Madonna of de 
befaamde Los Vast-concerten met Jan Rietman? Heeft u herinneringen aan? Was 
u erbij? Schrijf er een verhaal(tje) over! Liefst met een foto. Stuur naar: info@
deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Basisuitvaart vanaf € 3.675,-

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

010 – 30 74 895
0181 – 700 265 

   www.obitusuitvaart.nl HESSEPLAATS 5, 3069 EA ROTTERDAM T: 010 421 55 03

HOGE PRIJS 
VOOR OUD GOUD

CONTANT GELD
OF INRUILEN

UW VERTROUWDE JUWELIER

010 418 23 33  |  www.hess.nl

Rollator 
nodig?

Schinkelse Baan 6, Capelle a/d IJssel
T: 010 - 76 00 122
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www.uwzrotterdam.nl Ongeacht waar u verzekerd bent

Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding

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

www.venrooytandtechniek.nl

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

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

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

Oudedijk 140
Rotterdam
Tel. 010 - 4117870

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

Ambachtelijke Schoenmaker
Schoenaanpassingen
Sleutelservice

Hét  adres voor  het  
betere schoenmaakwerk!

Senioren-
verhuizing

Volledig verzorgd!

Woning-
ontruiming

Huur- en
koopwoning

Schilder-
en kluswerk

Stofferen
en behangen

Spoed-
oplevering

Binnen 7
dagen leeg

www.seniorenhulp.com

S��i��������Ne���l�n�

VERHUIZENEN ONTRUIMEN

�� �es�� ��

Vrijblijvende offerte? 
BEL: 010 - 888 22 15

BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING

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

Begrafenis of crematie vanaf € 2.900,-

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

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

JOKE DUBBELT
UITVAARTZORG

Voor een waardig afscheid

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

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

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

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

info@jokedubbelt.nl / www.jokedubbelt.nl

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

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

Wij hebben de hele dag feest met 
hapjes en drankjes.
Wij willen dit graag vieren dus 
ligt er een cadeautje voor u klaar.

Openingstijden van 
10.00 t/m 17.00 uur. 

Maar op afspraak 
natuurlijk ook 
na 17.00 uur.

VRIJDAG 3 MAART IS ONS LUSTRUM DAAR.....VRIJDAG 3 MAART IS ONS LUSTRUM DAAR.....
EN STAAN WIJ AL 5 JAAR VOOR U KLAAR.....

Wij hebben de hele dag feest met 
hapjes en drankjes.
Wij willen dit graag vieren dus 
ligt er een cadeautje voor u klaar.

Openingstijden van 
10.00 t/m 17.00 uur. 

Maar op afspraak 
natuurlijk ook 
na 17.00 uur.

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



De enige dochter was altijd het buiten-
beentje. Haar favoriete zoon Keesje, 
die zwaar ondervoed was, mocht 
mee met de Rotterdamse bleekneus-
jes, negen maanden naar Zweden. 
Onze moeder hing een kalender 
op. Iedere dag zette zij huilend een 
kruisje. Keesje was uitgekozen omdat 
hij levensbedreigend zwaar onder zijn 
gewicht was. Om aan te sterken en bij 
te komen van de Hongerwinter. Keesje 
kwam bij een lief en welgesteld gezin 
terecht in de besneeuwde bergen van 
Noord Zweden.

Welgesteld
Na enkele weken ontvingen wij een 
brief met daarin een krantenbericht en 
daarin stond een foto van ons broertje. 
Met het onderschrift dat Keesje uit 
Holland zijn Zweedse eten heerlijk 
liet smaken. Uiteraard werd deze foto 
ingelijst. Onze vader vond een heel 
bijzondere mevrouw die de Zweedse 
krant en brieven kon vertalen in het 
Nederlands. Op een dag kwam er een 
schitterende luxe leren fotoalbum met 
schitterende foto’s uit Zweden waarin 
je duidelijk kon zien dat Keesje het 
enorm naar zijn zin had. Keesje zag 
er welgesteld uit en sprak alleen de 

Zweedse taal. Hij ging op ski’s naar 
school. Zijn pleegbroertje Olav was 
heel gelukkig met Keesje uit Hol-
land. Ze gingen dagelijks samen naar 
school.

Brieven
Wij als gezin waren heel blij als er een 
brief uit Zweden kwam. Het heimwee 
naar Keesje begon bij onze moeder op 
haar gezondheid te werken. Moeder 
liep hele dagen te huilen. Opstandig en 
verdrietig. De lieve Zweedse pleegou-
ders waren ook onze familie gewor-
den. Zij stuurde pakketten naar ons 
toe met schitterende kleren en Zweeds 
speelgoed. Uit dankbaarheid gingen 
wij met ons gezin op de foto voor de 
Zweedse pleegouders. Onze ouders 
konden dat eigenlijk niet betalen maar 
zij wilden zo graag iets terug doen. Als 
er een brief uit Zweden kwam, gingen 
wij er allemaal omheen staan om de 
postzegel te bewonderen en wachtten 
in spanning de vertaling af.
De belangrijkste vertaalde brief werd 
na dagen binnengebracht. De pleeg-
ouders vroegen of Keesje in Zweden 
mocht blijven en geadopteerd mocht 
worden. Zij hielden heel veel van 
Keesje en konden Keesje niet meer 

missen. Hij kreeg dezelfde kansen en 
opleiding als zijn pleegbroertje Olav 
en mocht later voor ingenieur leren.
Na deze brief was onze moeder in alle 
staten en zei: “Al geven zij mij een 
kist met diamanten mijn kind krijgen 
ze niet. Onder geen beding.” Zij was 
woest, verdrietig en vol emoties en 
gilde: “Ik hak liever mijn vinger er af 
dan dat ik mijn kind weggeef. Mijn 
kind krijgen ze niet!”

Buiging
Na negen maanden haalde onze moe-
der Keesje op van het DP treinstation 
Rotterdam. Om haar Keesje in de 
armen te sluiten. Ons broertje was 
het knapste en dikste. Een schitterend 
Zweeds aangeklede jongetje, daar 
bleven wij als kinderen met open 
mond en vol bewondering naar kijken. 
Hij sprak geen woord Nederlands, 
alleen Zweeds. Keesje maakte voor ie-
dereen een buiging met zijn Zweedse 
pet in de hand. Onze moeder wilde 
die uitstraling graag zo houden en 
stopte Keesje altijd extra snoep en dik 
belegde boterhammen toe. Zijn witte 
overhemden werden apart gewassen.

Biefstuk
Dit ging jaren zo door. Wij een bal 
gehakt en Keesje kreeg een speciaal 
gebakken biefstuk en extra slagroom 
op zijn toetje. Totdat er schoonzus-
sen en een schoonzoon in de familie 

kwamen. Zij vroegen zich af waarom 
een inmiddels volwassen man zo werd 
voorgetrokken met alles. Het was zo 
duidelijk voor anderen dat het gewoon 
opviel. Maar ons gezin had daar nog 
nooit over nagedacht. Wij vonden dit 
heel gewoon. Hij was de vierde zoon. 
Keesje, het jongetje uit Zweden. De 

favoriet van zijn moeder.

D.M. Ruseler de Bruin
Hoogvliet
tel. 06-24621013

Keesje, mijn moeders favoriet
Ons gezin uit Rotterdam bestond na de oorlog uit zeven kinderen. 
Onze moeder was een echte ‘jongensmoeder’. Haar zes zonen 
stonden boven alles verheven. Maar haar absolute favoriet was 
haar vierde zoon Keesje.
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Bleekneusjes werden ze genoemd, de ondervoede kinderen die werden uitgezonden naar kinder-
kampen of gezinnen in binnen- en buitenland om aan te sterken na de Tweede Wereldoorlog. De 

meesten kwamen in korte tijd weer op gewicht. (Foto ter illustratie: de jongen op het plaatje is niet 
Keesje. Foto: Anefo/Nationaal Archief)

CCtjeCCtje

In mijn “Mooie zomer” zing ik “Aaah je 
dacht dat er geen einde aan KON komen” 
maar ik hoor de mensen altijd zingen “… aan 
ZOU komen” en dat is niet beter, want slap-
per. Ik hoor een tante van me nog tegen mijn 
moeder zeggen “De kinderen zijn nou toch 
met zo’n raar liedje thuis gekomen: “Altijd is 
konjakje ziek…” Dat bleek gelukkig “Kort-
jakje” te moeten zijn. Engelse teksten worden, 
zeker door kinderen vaak verkeerd verstaan 
en verhaspeld.  

 De mensen maken soms in een baldadige 
bui andere teksten op bekende liedjes. Ik zat 
jaren geleden bij de kapper op mijn beurt te 
wachten. Het was kapper Bours op de Bree. 
Midden in de zaak stond een grote kachel te 
branden en de radio stond aan want er was 
voetbal, een interland nog wel. Wat het voor 
wedstrijd was weet ik niet meer, maar ken-

nelijk had het iets met Engeland te maken, 
want het muziekkorps begon het “God save 
the Queen” te spelen. Heel oneerbiedig zong 
de zoon van de oude kapper, die de tweede 
man was: “Daar sloeg een paard op hol, ’n 
ouwe slepersknol, die sloeg op hol…” En er 
zijn natuurlijk ook altijd mensen die “God 
SHAVE the Queen” zingen. Over oneerbiedig 
gesproken, ii ben niet erg thuis in de Psalmen, 
maar er schijnt er een te zijn die zo’n beetje 
begint met “Ziet de leliën des velds” of woor-
den van gelijke strekking. Een ondeugende 
oom, ik had hele leuke ooms, de broers van 
mijn moeder, die namen mij ook mee naar 
de Kuip, een van die ooms leerde mij de 
volgende variatie: 
“Ziet vrouw Lelie in haar hemd, ziet haar 
vlooien zoeken.    
     
 Kijk daar heeft ze d’r weer een,

hoor haar schelden, hoor haar vloeken
“Oh jij kleine dondersteen, straks breek ik jou 
nog ’n been. 
En ik laat je zonder medelijden in de pispot 
glijden”. 
Niet boos op mij worden, ik zei al dat het 
ondeugend en oneerbiedig was.  Het Rotter-
damse volkslied begint volgens mij eigenlijk 
met de tekst “Oh schitterende kleuren van de 
Rotterdamse vlag…” Nou maakt mijn hart als 
ik het groen-wit-groen zie wapperen altijd een 
sprongetje, maar om dat nou “schitterende 
kleuren” te noemen… De mensen zingen dan 
ook: “En waarom zullen we treuren, want de 
bajes is zo groot.Van voren met twee deuren, 
en van achteren met een sloot…” 
Ik verdenk de volksdichter Willem van 
Iependaal van deze variatie. Ik weet niet veel 
van deze man, behalve dan dat ie op Zuid 
op de Iependaal woonde. De dichter Jan 
Oudenaarden zou daar eens een mooi artikel 
over moeten schrijven. Vlak na de oorlog 
had je een gepensioneerde commissaris van 
politie die een boek schreef over zijn carrière 
“De commissaris vertelt”. Dat was een groot 
succes, dus schreef hij een tweede boek, “De 
commissaris vertelt verder” en zelfs een derde 
boek zag het licht “De commissaris vertelt 

door”. Willem van Iependaal, die het een 
en ander van de penoze afwist, had er toen 
genoeg van en schreef een boek “De commis-
saris kan me nog meer vertellen”. Volgende 
keer vertel ik verder.    
     
     
    

Variaties op liedjes 
Soms zingen de mensen bepaalde liedjes anders dan de maker het geschre-
ven heeft. En soms is hun tekst zelfs beter dan het origineel. Speenhoff 
schreef: “Daar komen de schutters, ze lopen zich lam. De mannetjesputters 
van Rotterdam”. Maar de mensen zingen: “Daar komen de schutters, daar 
komen ze an”, en dat is eigenlijk beter, hoewel “an”, niet helemaal rijmt op 
“Rotterdam”.  fo
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Bel: 010-511 69 15 
www.vosverhuizers.nl

Ook inboedelopslag en
bezemschoon opleveren

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 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 

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

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

TAPIJTREINIGING
MEUBILAIR REINIGING

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

Tapijtreiniging • Meubilairreiniging • Facilitaire diensten • Hotelservice

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

of bel VIKU B.V tel: 06-46062678

www.viku.nl

 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!

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

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

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

  uitvaartkist, 50 kaarten (incl. postzegels)

Budget uitvaart  € 1575,-

Basis uitvaart
v.a € 3500,-

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 

Dragers gezocht
Zoekt u een leuke bijverdienste dan is drager bij dragersvereniging Maasmond 
uit Vlaardingen wellicht iets voor u. De dragersvereniging is dringend op zoek 
naar nieuwe

Representatieve (mannelijke) dragers
Dragers van onze vereniging worden ingezet om overledenen op een waardige 
wijze naar het graf te dragen, op een rijdende baar of op de schouder. Als 
drager bent u minimaal 3 dagen per week beschikbaar en in het bezit van 
een auto. Het werkgebied is globaal de gehele provincie Zuid-Holland. Het 
zwaartepunt ligt in de regio’s Rotterdam en Den Haag. Een leuke bijverdienste 
voor heren die nu nog in continue-dienst werken of jong gepensioneerden.

Nadere informatie is te verkrijgen bij 
onze pr-functionaris Jan Hagendoorn 
(hagendoornhs@gmail.com)

Adverteren in

Bel Timo: 
Tel. 0180 - 820244



Ken je dit nog? 

 281   

 283   Nr.

Nr.

D

Ken je dit nog? Het is 1965 in de Rivièrahal van Diergaarde Blijdorp. Daar geeft een toen bekende Ne-
derlandse zangeres een concert. Weet u wie? Was u er bij? Hint: haar grootste hit waar ze bekend mee 
werd ging over dansen... Herinnert u zich nummers van haar? Weet u meer over de Rivièrahal? Of over 
de bevelliger met z’n vingers in z’n oren? Al uw anekdotes, verhalen en herinneringen zijn welkom! 
Schrijf naar: info@deoudrotterdammer.nl of naar Redactie De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 
AC Nieuwerkerk aan den IJssel. Op www.deoudrotterdammer.nl is de foto groter en beter te bekijken.  

Herman van ’t Hoogerhuis: “Dit is er een voor 
de specialisten. In 1979 respectievelijk 1980 
zijn bij de RET de motorrijtuigen 607 en 617 
verbrand. Op de foto een van deze rijtuigen, 
waarschijnlijk in Schiebroek. De oorzaak van 
de brand werd destijds in de geleding (overgang 
tussen beide rijtuigdelen) gezocht, maar de 
defi nitieve reden ken ik niet. Niet alles van de 
rijtuigen bleek onbruikbaar, want later werden 
delen, als enige van de serie 600, verwerkt in de 
serie 800.” 

Jan Jager: “Het gaat hier om motorrijtuig 617 
die in brand staat op het Churchillplein in maart 
1980. Een jaar hiervoor, in maart 1979, is op 
het Heemraadsplein motorrijtuig 607 verbrand. 
De branden zijn waarschijnlijk ontstaan in de 
rubber balgen tussen de A-bak en de B-bak. 
Hier onderin lag vaak stof en ander brandbaar 

materiaal. Als iemand hier een brandende siga-
rettenpeuk in zou gooien, kon de brand ontstaan. 
Na de tweede brand zijn de onderste delen van 
de balgen verwijderd. Ik werkte in die tijd in de 
centrale werkplaats van de RET aan de Kleiweg. 
Toen motorrijtuig 617 binnenkwam heb ik daar 
het verbrande bestuurdersstempel en de reikruk 
nog uit kunnen halen. Saillant detail is dat juist 
in die periode de renovatietram van de 800-serie 
instroomde. Dit waren wagens die in Duitsland 
werden gebouwd, echter zonder de elektrische 
installatie. Die werd in de werkplaats inge-
bouwd en was afkomstig van oudere rijtuigen 
die gesloopt werden. Nu is het zo dat van een 
verbrande wagen de meeste componenten nog 
bruikbaar zijn. Dit zijn onder andere de rijcon-
troller, de tractieschakelaars die in de schakelbak 
zitten evenals de accu’s in de accubak. Ook de 
dakweerstanden en de stroomafnemer waren 

nog bruikbaar en nog 
meerdere apparaten. 
Na revisie van de 
componenten zijn 
deze ingebouwd in 
de nieuwe 801 en de 
componenten van de 
607 en de 802. U ziet, 
er werd weinig weg-
gegooid.”

Peter van Gerdingen: 
“Het is 24 september 

1979. Lunchpauze (kaarten dus) bij de ICT afde-
ling van verzekeringsbedrijf Royal Nederland. 
Wij zijn nog maar kort geleden verhuist naar 
het nieuw opgeleverde gebouw De Coolse Poort 
op het Churchillplein. Plots roept er iemand: 
“Er is een brandje in de tram”. Inderdaad, aan 
de tramhalte op de Schiedamsedijk, direct voor 
het Churchillplein staat een tram. Er komt wat 
rook uit het midden van de tram. Het betreft een 
tram (emr. 617) van lijn 6 op weg van Spangen 
naar de Kleiweg. Iedereen heeft de tram reeds 
verlaten. Er staat ook al, een waarschijnlijk net 
passerende ambulance bij. Binnen slechts enige 
minuten wordt de brand steeds heviger. Opeens 
begint de brandende tram te rijden. Enige men-
sen waaronder ambulancepersoneel, proberen de 
tram nog tegen te houden. Het lukt hen niet de 
tram te stoppen. Als een brandende fakkel rijdt 
de tram langzaam het Churchillplein op en komt 
in het midden-plantsoentje weer tot stilstand. 
Daar brand de tram zo goed als volledig uit. 
Onvoorstelbaar hoe een klein brandje zich zo 
snel kan uitbreiden. In die tijd waren er bij de 
Duewag gelede trams rond de geleding kleine 
open ruimtes. Voor diverse mensen dus een 
mogelijkheid om hier wat vuil weg te gooien. 
Waarschijnlijk heeft iemand er een nog bran-
dende peuk ingeworpen, waarna het afval vlam 
gevat heeft. Op 13 maart van hetzelfde jaar heeft 
waarschijnlijk exact hetzelfde plaatsgevonden 
op het Heemraadsplein. Het was daar emr. 607 
van lijn 4, die volledig uitbrandde.”

Wim Lanser: “Voor een oud brandweerman, 
zoals ik ben, is dit een herkenbaar tafereel. U 
schreef luguber, maar een dergelijke brand is 
ook wel spectaculair. Bij deze ben ik dan niet 

aanwezig geweest, maar, om te verifi ëren, ben 
ik in mijn eigen archief gedoken en op 13 maart 
1979 hadden wij op de Heemraadssingel ook een 
tram in de brand. Geheel vergelijkbaar met deze 
foto. Het interessante aan zo’n brand is ook de 
organisatie, je hebt de RET nodig om de stroom 
van de bovenleiding af te koppelen, je werkt 
samen met de politie, om maar wat te noemen. 
De grote ontdekking deden wij, na afl oop, toen 
de brand onder controle was en we de tram van 
binnen gingen controleren, bleek dat op het 
draaipunt of scharnierpunt, dus in het midden 
van de tram. Een koker, links en rechts was 
aangebracht, als afwerking, aan de zijkanten. 
Zakkenrollers, of dergelijke fi guren, wisten 
kennelijk, dat je daar het nodige, wat je niet kon 
gebruiken, kon lozen. Want toen wij de beplating 
weghaalden zagen we bij elkaar, tientallen porte-
monnees en paspoorten en dergelijke.”

Herbert van Oorschot: “Volgens mij was dit 
een rijtuig van lijn 6 richting Kleiweg op het 
Churchillplein op 24 september 1979. De brand 
is ontstaan in de middenkoepel. De passagiers 
konden op tijd het rijtuig verlaten. De tram is in 
circa 5 minuten totaal uitgebrand. De remlei-
dingen brandden ook door waardoor het rijtuig 
brandend weg rolde. Eerder was op 13 maart 
1979 een rijtuig van dezelfde tramserie uitge-
brand op het Heemraadsplein. Bij dit rijtuig van 
lijn 4 is de brand op dezelfde plaats ontstaan. 
Naar aanleiding van deze brand is bij alle gelijk-
waardige trams een aantal materialen vervangen 
door minder brandbare materialen. (veel hoger 
ontbranding punt). Dit kwam voor afgebeeld 
rijtuig helaas te laat.”  

Hoe een Rotterdamse tram in brand vloog
De indrukwekkende foto van een brandende tram in Ken je dit nog van 
vier weken geleden leverde een aantal zeer gedetailleerde reacties 
op. Stuk voor stuk van mensen die nauw bij de tram betrokken waren 
en/of het voorval bij het Churchillplein in september 1979 meemaak-
ten. Lees hier de achtergronden van deze brand zonder persoonlijke 
slachtoffers.
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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
 

 

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,- 

Waaronder model Rimini

Maten zijn 134 x 53 x 93 cm (bxdxh)
Rimini heeft twee laden en twee deuren. Achter elke deur is een in hoogte 
verstelbare legplank gemonteerd.

Kijk even op www.starstijlmeubelen.nl 

Westvlietweg 99, 
2495 AD Den Haag

Tel: 070 398 9778

Van € 1738,- voor slechts €1295,-

We hebben een aantal klassieke dressoirs in de aanbiedingWe hebben een aantal klassieke dressoirs in de aanbieding

• 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

BEKO WASAUTOMAAT



Eind vorig jaar heb ik op de 
valreep nog gebruik gemaakt 
van ‘de jubelton’. Ik heb 
€100.000 vrij van schenkbe-
lasting geschonken aan mijn 
dochter uit mijn eerste huwe-
lijk? Nu is mijn huidige vrouw 
natuurlijk wel op de hoogte 
maar ik las ergens dat zij 
ook toestemming voor deze 
schenking had moeten geven. 
Hoe zit dit precies?

Op grond van het Burgerlijk Wet-
boek (artikel 1:88 lid 1b) heeft een 
echtgenoot (of geregistreerd partner) 
toestemming nodig van de andere 
echtgenoot/partner om een grote 
schenking te doen. Dit is alleen anders 
als deze schenking gebruikelijk en 
niet bovenmatig is. Of daar sprake 
van is, hangt af van de feiten en om-
standigheden maar over het algemeen 
zal van een dergelijk grote schenking 
gezegd kunnen worden dat hier wel 

degelijk toestemming van de andere 
echtgenoot/partner voor nodig is. Dit 
toestemmingsvereiste vloeit voort 
uit de beschermingsgedachte van 
echtgenoten en/of het gezin. Zo kan 
bijvoorbeeld ook de woning waar het 
gezin/het echtpaar in woont niet door 
de ene en niet zonder toestemming 
van de andere echtgenoot verkocht 
worden. Het maakt daarbij niet uit of 
de echtgenoten/partners wel of niet 
in gemeenschap van goederen zijn 
getrouwd/geregistreerd. Wanneer 
een van beiden een groot geldbedrag 
schenkt zonder toestemming van de 
ander dan kan die andere echtgenoot/

partner de schenking achteraf terug-
draaien. 
Overigens gelden er geen vorm-
vereisten voor het geven van deze 
toestemming. Deze toestemming 
kan dus bijvoorbeeld ook afgeleid 
worden uit het gedrag van de andere 
echtgenoot. Om elke onduidelijkheid 
te vermijden over het feit of toestem-
ming is gegeven, is het over het 
algemeen echter wel aan te bevelen 
om de andere echtgenoot/partner 
vooraf toestemming te laten geven. 
Als gebruik wordt gemaakt van een 
schenkingsovereenkomst zal dit hier 
in opgenomen kunnen worden. In de 

aktes die de notaris gebruikt, staat dit 
zeker vermeld. Een schenking mag 
echter ook zonder tussenkomst van 
de notaris (onderhands) plaatsvinden. 
Gelukkig staat dit toestemmingsver-
eiste ook in de meeste voorbeelden 
van overeenkomsten op internet.
Wij begrijpen van u dat er geen over-
eenkomst van schenking is en dat uw 
echtgenote wel op de hoogte was en 
niet heeft aangegeven dat zij het hier 
niet mee eens was. Vermoedelijk zal 
het in uw geval dus geen problemen 
opleveren. Wilt u echter volle-
dige zekerheid dat uw dochter het 
geschonken bedrag niet terug hoeft 
te geven, zouden wij adviseren om 
deze toestemming alsnog te vragen en 
(notarieel) vast te leggen. Afspraken 
kunt u immers het beste maken “als 
u vriendjes bent”. Zo voorkomt u 
gedoe achteraf (bijvoorbeeld bij een 
onverhoopte echtscheiding of na uw 
overlijden of zelfs na het overlijden 
van uw vrouw als haar kinderen 
problemen zouden maken).
N.B.: Vernietiging van een schenking 
moet binnen drie jaar plaatsvinden. 
Deze termijn begint echter pas te 
lopen nadat de andere partij op de 
hoogte is geraakt van deze schenking.  

Jubelton en toestemming 
echtgenoot/echtgenote? 
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Vrij van rechten en kosten
In testamenten worden legaten soms 
vrij van rechten en kosten toebedeeld. 
Wat daarmee bedoeld wordt, is dat 
het legaat netto door de legataris 
wordt ontvangen. De eventueel 
verschuldigde erfbelasting wordt dan 
vanuit de nalatenschap betaald, net 
als de kosten die gemoeid zijn met 
het beschikbaar krijgen van het le-
gaat. Bij die kosten mag u denken aan 
bankkosten om geld over te schrijven 
naar bijvoorbeeld een buitenlandse 
bankrekening of de vervoerskosten 
van meubelstukken of schilderijen. 
De erfbelasting en kosten worden dan 
indirect door de erfgenamen betaald. 

Legaat voor een kleinkind
Een van de gemakkelijkste manieren 
om per testament erfbelasting te 
voorkomen, is het toekennen van een 
legaat aan een of meer kleinkinderen. 
Kleinkinderen (en ook achterklein-
kinderen) hebben dezelfde vrijstelling 
voor de erfbelasting als kinderen: 
€22.918 (in 2023). Neemt u in uw 
testament op dat het kleinkind de 
vrijstelling erfbelasting als legaat 
ontvangt dan bespaart u tenminste 
€2.292 aan erfbelasting als de kin-
deren 10% erfbelasting verschuldigd 

zijn en het dubbele als de kinderen 
20% erfbelasting betalen (hun erfdeel 
is dan hoger dan €161.560 (2023)). 
Wij adviseren om wel een maximum 
aan de vrijstelling te verbinden, bij-
voorbeeld €25.000. Dit om, wanneer 
de vrijstelling in de wet ineens heel 
hoog wordt, erfdelen van de kinderen 
niet teveel uit te hollen. Heeft een 
gezin meer kinderen dan de andere 
bepaal dan dat kleinkindlegaten ten 
laste van eigen kind/ouder komen.

Wie mag medisch beslissen?
Een arts die bij een patiënt die niet 
wilsbekwaam is een behandeling wil 
starten of staken heeft daarvoor toe-
stemming nodig. Die kan hij volgens 
het Burgerlijk Wetboek krijgen van 
de gevolmachtigde. Is deze er niet 
dan mag de echtgenoot, geregistreerd 
partner  of levensgezel van de patiënt 
het besluit nemen. Ontbreekt ook die 
dan mag de arts zich wenden tot de 

ouder, kind, broer of zus van de pa-
tiënt. De persoon tot wie de arts zich 
wendt, hoeft het besluit overigens 
niet te nemen maar mag dit wel.

Vrijstelling biologisch kind
Een kind heeft in 2023 een vrij-
stelling voor de erfbelasting van 
€22.918. Is het kind biologisch van 
de een maar erkend door een ander en 
ontvangt het kind volgens het testa-
ment van zijn biologische vader een 
erfenis dan heeft het kind ook van 
de biologische vader de vrijstelling 
erfbelasting voor kinderen. In 2022 
bepaalde het Hof dat ook een biolo-
gisch kind de kindvrijstelling en het 
lage tarief voor de erfbelasting mag 
toepassen. Het kind erft niet automa-
tisch van zijn biologische vader; er is 
een testament voor nodig of het kind 
moet zelf aantonen het biologische 
kind van de overledene te zijn met 
bijvoorbeeld een DNA-test.

Uit de praktijk 

De wet kent drie soorten executeurs. We 
kennen de uitvaartexecuteur die zich al-
leen met het organiseren van de uitvaart 
bezighoudt. De beheerexecuteur; deze 
wikkelt de nalatenschap in overleg 
met de (andere) erfgenamen af. Hij/
zij krijgt hiervoor het beheer over deze 
nalatenschap. In overleg met de erfge-
namen mag hij/zij onder meer goederen 
verkopen om schulden uit de nalaten-
schap te kunnen voldoen. Tenslotte is 
er de executeur tevens afwikkelings-
bewindvoerder. Die mag alles wat de 
beheerexecuteur mag maar dan net een 
beetje meer, zoals de verkoop van de 
woning. En belangrijk, anders dan de 
beheerexecuteur, mag de executeur af-
wikkelingsbewindvoerder ook verdelen. 
Dat is belangrijk, onder meer omdat 
niet altijd alle erfgenamen het eens zul-
len zijn over de verdeling en dan zou er 
niet verdeeld en dus niet afgerond kun-
nen worden. n een te verwachten lastige 
nalatenschap is het dan ook verstandig 
om de executeur ruime bevoegdheden 
te geven. Dat is ook de reden waarom 
wij ons meestal tot executeur afwik-
kelingsbewindvoerder laten benoemen. 
Zo kunnen we in een afwikkeling met 
onwillige erfgenamen of erfgenamen 
die in het buitenland wonen of waarvan 
de woonplaats onbekend is, toch afwik-
kelen. Zoekt u een executeur voor uw 
nalatenschap of heeft u vragen over de 
afwikkeling, maak dan een afspraak 
voor een van onze gratis en vrijblij-
vende erfcoach-spreekuren. Of bij ons 
op kantoor. Bel hiervoor: 0103130823 
of mail naar: info@akto.nu.  

?

Kopen op internet  Voordat u 
iets koopt op internet is het goed 
eerst te onderzoeken welke erva-
ringen andere consumenten met de 
webshop hebben. Is iedereen te-
vreden dan is er niets aan de hand, 
Zijn de ervaringen minder positief, 
overweg dan uw aankoop nog een 
keer en voorkom teleurstellingen.

Kopen in Duitsland  Volgens 
de Consumentenbond zijn prijzen 
in Duitse supermarkten veel lager 
dan bij ons. Uitschieters: wasmid-
delen en A-merken. Duitsland ligt 
voor Rotterdammers niet om de 
hoek, maar op de terugweg van 
vakantie nog even naar de Duitse 
supermarkt kan natuurlijk wel.

Let op de WOZ-waarde  De 
nieuwe WOZ-waarde voor 2023 
is alweer bekend. Let door de 
dalende huizenprijzen dit jaar extra 
op en maak zonodig bezwaar én 
maak op tijd bezwaar.
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Jazzmuziek van Dutch Swing College Band op SS Rotterdam
  De succesvolle jazzmiddagen op het stoomschip Rotterdam zijn weer van start gegaan. Zondagmiddag 26 maart 
om 16.00 uur kan er zoals altijd weer gedanst worden op de aanstekelijke muziek van de wereldberoemde Dutch 
Swing College Band. Het ss Rotterdam heeft een rijke jazzhistorie. Jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Frank Sinatra 
en Count Basie hebben op het voormalige cruiseschip opgetreden. De Dutch Swing College Band zet deze traditie 
voort. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.dsc.nl of de Nationale Theaterkassa www.ntk.nl 0900-9203. De 
vorige optredens waren in een mum van tijd uitverkocht, dus wees er snel bij want: op=op!

Odes aan Tom Jones, Frank Sinatra en The Everly Brothers
  In De Doelen in Rotterdam wordt in het nieuwe jaar de reeks zondagochtendconcerten voortgezet. Op 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 12 maart vervolgd met de ForEverly 
Brothers die een ode brengen 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 spul-
letjes 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 Ener-
gieweg 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 maart en daarna

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

    Zaterdag 11 maart

Duizend-en-één-nacht met Abdelkader Benali in Theater Zuidplein
  Abdelkader Benali neemt 
u mee in het verhaal van 
Sjahrazade, een mythische 
verhalenvertelster. Met piano, 
viool en cello maken de muzi-
kanten van Club Classique de 
beleving compleet. Kom langs 
in Theater Zuidplein. Tickets 
15,- euro via www.theater-
zuidplein.nl

    Zondag 12 maart

Voorstelling Zwarte Miep van Rik Hoogendoorn in Theater Zuidplein
  In ‘Zwarte Miep’ vertelt acteur 
en muzikant Rik Hoogendoorn 
het opmerkelijke verhaal over 
het leven van een vrouw uit 
Vlaardingen. Gebaseerd op de 
briefwisseling met haar man 
die in Indonesië zat. Tickets 
15,- euro via www.theater-
zuidplein.nl

    Zondag 19 maart

Afscheidsconcert Cappella 
Gabrieli
  Cappella Gabrieli geeft op zondag 19 
maart een afscheidsconcert. Het koor 
zingt o.a. Palestrina. Aanvang: 15.00 uur 
in Het Steiger, gevestigd aan Hang 18 in 
Rotterdam. Voor meer informatie kijk op: 
www.cappellagabrieli.nl
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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

CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Vermeld uw evenement in deze ladder! 
Bel: 0180-820244

    Zondag 26 maart

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

    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 Her-
itage Auction Europe, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht.  Aansluitend is er desgewenst advies 
over verkoop of verzekering. Elke woensdag en donderdag zijn er ook gratis taxaties op kantoor. 
Info: 030-6063944 of kijk op www.ha-europe.com. Meer info elders op deze pagina.

    Elke donderdag

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

    Elke donderdag

Open inloopdag voor kunst en curiosa in 
IJsselstein
  Heritage Auction Europe houdt in IJsselstein elke 
donderdag een open inloopdag. Daar kunt u gratis 
kunst en curiosa deskundig laten beoordelen. Dat 
kan zonder afspraak 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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www.dejongintra.nl/busreizen
Bel 0180 - 457 803

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

of ga naar uw ANVR-Reisbureau

Gewoon perfect geregeld

De mooiste busreizen

vanaf p.p.

€ 99912-daagse busreis
Westendorf in Tirol

vanaf p.p.

€ 829 8-daagse busreis
Bergen en dalen in Tirol

De 3 zekerheden bij het boeken van uw vakantie
4 Zekerheid over uw betaling    4 Gratis omboekservice    4 Zekerheid tijdens uw reis

vanaf p.p.

€ 99910-daagse busreis
Ontdek Lofer in het Salzburgerland

vanaf p.p.

€ 5698-daagse busreis
Historisch Wenen

vanaf p.p.

€ 87910-daagse busreis
Karinthië en de Hohe Tauern

reiscode: efwen06

reiscode: ebtel02

reiscode: ebmal02

reiscode: eblfr01

reiscode: ebwes03

*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  
Maart 5, 19     Apr 2, 9*, 30
Mei 7, 14*, 21, 28*    Juni 11, 18*
Juli 2, 16      Aug 6, 20, 27 

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

Inschepen 18:30 | Terugkomst 23:15   
Maart 4, 18     Apr 1, 8, 29* 
Mei 6, 13, 20      Juni 10  
Juli 1, 15      Aug 5, 19*

    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 

DONDERDAG DONDERDAG DONDERDAG 
23 MAART23 MAART23 MAART23 MAART

12:00uur - 19:00uur

 REDERIJFORTUNA.NL

     Broodjes lunch met erwtensoep    
Koud- en warm dinerbuffet    Dessert  
     Broodjes lunch met erwtensoep    

 REDERIJFORTUNA.NL REDERIJFORTUNA.NL

Koud- en warm dinerbuffet    Dessert  • 

12:00uur - 19:00uur
Op- en afstap te Spijkenisse

RONDJE HOEKSCHE WAARD 
& HARINGVLIET& HARINGVLIET

v.a. € 69,50

     Broodjes lunch met erwtensoep    
Koud- en warm dinerbuffet    Dessert  
     Broodjes lunch met erwtensoep    
Koud- en warm dinerbuffet    Dessert  

• 

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

Te Koop:
Ned. Munten. VOC / Ind./ Curaçao 
/ Suriname.
Vanaf Willem 1 tot Beatrix
Zilver / Nikkel / Brons
+ DIo 1ste druk munten cassette
Tel: 06-40401903

DE OUD-ROTTERDAMMERTJES

    

Ook een 
Oud-Rotterdammertje 

plaatsen?

Bel 0180-820244

    

Tel. 
06-19160110 / 010-8485408

VOOR AL UW REPARATIES VAN 
UW COMPUTER OF LAPTOP.

info@computerstoday.nl       www.computerstoday.nl

COMPUTERHULP
AAN HUIS

HIER HAD UW 
OUD-ROTTERDAMMERTJE

KUNNEN STAAN!
BEL 0180 - 820244

Opruiming
Kleine zelfstandige en particulier,

koopt zijn banden hier!
Elke zaterdag opruiming!

Heeft u een reserveband/wiel nodig?

0653 438 087 

Een eigen 

paard vanaf 

€ 100,-- p.m.

1000 KLOKKEN
EN BAROMETERS

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

RIKKOERT.NL

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

Ontdek de grote diversiteit aan
moderne, klassieke en antieke 

klokken en barometers in de mooiste 
showroom van Nederland!

Uurwerk reparaties in eigen atelier
Gratis bezorging door heel Nederland

OP VOORRAAD

CBR RIJBEWIJSKEURINGEN
Wekelijks CBR rijbewijskeuringen voor het verlengen van uw
rijbewijs. Onze artsen keuren u in persoon op onze locatie in
Rotterdam Ommoord. Met uw ZD-code kunnen zij de keuring
digitaal voor u indienen. Pasfoto’s nodig? Deze maken wij voor u!
Keuring 75+, huisarts: €65 (ABE) of €80 (CDE)
Keuring door oogarts: €110 (alle rijbewijzen)
Locatie: De Hesse Optiek & Oogzorg, P. Buckplaats 31-A, 
Rotterdam. Gratis parkeren. Naast metrohalte Hesseplaats. 
Mee te nemen: www.dehesse.nl/cbr
Bel voor uw afspraak: 010-236-1939 (di t/m za)
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Die waren trouwens ook niet allemaal 
zo plezierig. Ik ga even terug naar 
de ijskoude winters tijdens de Duitse 
bezetting. Ik was een peuter, mijn 
moeder lag boven met tuberculose en 
daar mocht ik niet naartoe. Het huis 
was koud maar er stonden prach-
tige ijsbloemen op de ramen. Als je 
daar op blies kwam er een opening 
waardoor je naar buiten kon kijken. Ik 
heb er geleerd om er met een warme 
vinger mijn naam in te schrijven.
In de oorlog kon ik niet naar de 
kleuterschool, omdat de Duitsers de 
scholen bezet hadden. Dus moesten 
ze mij thuis de dingen bijbrengen die 
je anders op die school leerde, zoals 
veters strikken, klok kijken, je naam 
schrijven, en zo. In het begin van de 
oorlog kon de enige haard in het huis 
nog voor wat warmte zorgen.

Pop in brand
Ons huis stond in de wijk Schiewijk in 
Overschie, een laag gelegen gedeelte. 
Er stond altijd water onder de vloer, 
waardoor de houten binten soms 
verrotten, zodat je gevaar liep erdoor 
te zakken. Het gaf echter ook vocht 

door aan het zeil in de kamer, dat toen 
balatum heette. Nee, dat was ook geen 
pretje. Er was nog geen sprake van 
isoleren.
 
Op een dag had mijn vader een kennis 
op bezoek en beide mannen zaten aan 
weerszijde van de kachel. Ik zat daar-
tussen op een krukje met mijn pop. 
Deze pop was van celluloid. Omdat ik 
altijd koude voeten had, dacht ik dat 
de pop daar ook last van had. Daarom 
hield ik de voetjes voor de kachel en 
waarschijnlijk tegen het mica raampje 
van de haard. Een steekvlam en het 
voetje van de pop stond in brand. De 
man naast mij aarzelde niet, greep de 
pop en wreef met zijn hand de vlam 
van het poppenbeentje. Hij heeft waar-
schijnlijk een ramp voorkomen, maar 
het voetje van de pop is altijd een 
verfrommeld stompje gebleven. 
Die koude voeten van mij hebben ook 
voor veel last van wintertenen ge-
zorgd, tot kapotte huid aan toe, pijnlijk 
en bij warmte weer erg jeukend.
Hongerwinter
Toen de oorlog vorderde werd het 
nijpender in Nederland. Mijn moeder 

is toen in mei 1944 overleden en in 
het najaar van dat jaar werd mijn 
vader met de razzia’s weggevoerd om 
voor de Duitsers te werken. Er kwam 
een lieve tante voor mij zorgen, maar 
dat werd in de laatste, zeer koude, 
oorlogs- en hongerwinter niet een-
voudig. De bezetter probeerde op alle 
mogelijke manieren het Nederlandse 
volk klein te krijgen. Er was bijna 
geen voedsel meer en al helemaal 
geen brandstof om je nog een beetje te 
verwarmen.

’s Avonds zaten we in de keuken, dicht 
bij het oude fornuis, dat voorzichtig 
brandde op wat gesprokkeld hout en 
met een klein carbidlichtje. De ramen 
waren allemaal verduisterd, want de 
Duitsers wilden absoluut geen licht 
zien branden. En dan maar vroeg naar 
bed voor iedereen, onder alle dekens 
die in huis waren en zo nodig nog 
een zware winterjas er bovenop. In 
die koude tijd mocht ik bij mijn tante 
in bed slapen om warm te blijven. Er 
zal toen ongetwijfeld ijs geweest zijn, 
maar daar was ik te klein voor.
Kunstschaatsen

Gelukkig ging die tijd ook voorbij en 
kwamen er nieuwe winters. Ik kreeg 
de eerste zoveelstehands schaatsen, 
die je met banden om je voeten bond 
en die dan ook telkens weer los 
gingen. Maar zo leerde je schaatsen. 
Gelegenheid genoeg in Overschie, 
met al die plassen: De Plassingel, de 
Kleine plas, de Grote plas, de Achter-
plas. Als het lang genoeg vroor kwam 
er een tent op de Grote plas, met koek 
en zopie, altijd verzorgd door de fami-
lie Hartog. Dat was erg gezellig. Als 
tienermeisje kreeg ik van Sinterklaas 
kunstschaatsen en ging ik ’s avonds 
op de ijsbaan schaatsen. Daar was 
het verlicht en er was muziek en daar 

hing weer een andere sfeer. Heerlijke 
herinneringen. Die borrelen op je 
vierentachtigste zomaar naar boven als 
je in een warme kamer voor het raam 
staat te kijken naar de kinderen die 
nu proberen zich op het ijs staande te 
houden, omdat ze zo weinig kans krij-
gen om het schaatsen goed onder de 
knie te krijgen. Jammer. Toch verlang 
ik stiekem ook naar de lente.

Corrie Gelderman
hancogel@kpnplanet.nl

Winters in Overschie niet altijd prettig
Het is winter 2023, grijs en kil en ik denk terug aan de dag dat ik voor het raam stond en keek naar 
de tot singel opgewaardeerde sloot voor ons huis. Daar werd geschaatst, ja echt. Het komt helaas 
niet vaak meer voor en het heeft ook niet lang geduurd helaas. Wat is er mooier dan een stevig 
laagje ijs, liefst met een strakblauwe lucht erboven en dan de schaatsen aan en gaan? Het deed me 
denken aan de winters van mijn jeugd. 

Heemraadsingel. In de rij voor voedsel tijdens de hongerwinter in Rotterdam 1944.

Midden jaren tachtig schreef uw 
redacteur zeer regelmatig over allerlei 
luchtige Rotterdamse onderwerpen 
in de rubriek ‘Stukgoed’, dagelijks te 
lezen in het onvolprezen dagblad Het 
Vrije Volk. Zo waren ook een keer 
skateboarden en rollerskaten onder-
werp van de column. Beide sporten 
waren toen in opkomst, en de grote 
roerganger was indertijd Hans Veld-
huizen. Een super aardige en enthousi-
aste animator van deze twee sportieve 
bezigheden. Hans vertelde in 1983 
alles over de ins en outs van het gloed-
nieuwe professionele skaten, dat door 
de Rotterdamse jeugd stevig werd om-
armd. De gemeente creëerde niet voor 
niks een uitdagende skatebaan langs 
de West Blaak. Begin jaren ‘80 begon 
Hans zijn eigen rollerskatewinkel aan 
de Witte de Withstraat, onder de naam 
RSI. Ruim 40 jaar verder, bestaat de 
zaak nog steeds. Maurits Haagman, 
een neef van Hans, heeft thans de lei-
ding. Op de foto zien wij Hans zitten 
met een groepje sportvrienden. Het is 
een puike snapshot van beroepsfoto-
graaf Cor Vos. De foto werd in 1983 
geschoten in De Ton Menkenhal, nabij 

CS aan het Weena In die hal werd 
‘s winters geschaatst en ijshockey 
gespeeld door de Panda’s. Die stevige 
jongens speelden zes (!) seizoenen 
in de eredivisie en werden eind jaren 
tachtig drie keer landskampioen. Maar 
dit terzijde. Hans vertelt: “Joh, het 
was een prachtige tijd, waarin heel 
veel kon. Jawel, ik was onder andere 
initiator van de Wednesday Skate 
Night. Een wekelijkse rollerskate- 
happening gedurende de maanden mei 
en juni. In het jaar 2000 schaatsten 
echt tienduizend sportievelingen mee. 
En heus: jong en oud tezamen, skaten 
is een bindmiddel. Ik werd dat jaar 
verkozen tot ‘Rotterdammer van het 
jaar’. Daar ben ik best trots op. Vorige 
maand werd ik 70 jaar, dus ik ben blij 
dat ik geen zakelijke beslommeringen 
meer heb. Wel een grappige anekdote: 
RSI stond voor ‘Rotterdamse Sport 
Import’. Omdat wij ook belangen 
hebben in Amsterdam, is de naam 
veranderd in ‘Rough Strong Intelli-
gent’. Waarom? Heus waar: het woord 
‘Rotterdam’ kán gewoon niet in 020…

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

Rollerskate



De matrozen en zeelieden zochten hun 
vertier in Rotterdam en zo ook in ‘De 
Ballentent’. Een bekende Rotterdamse 
havenkroeg gevestigd in een voorma-
lig douanekantoor. De kroeg bestaat 
nog steeds. Er komen havenbaronnen, 
zakenlieden, kantoorpersoneel en 
toeristen. Beroemd is de zelfgemaakte 
gehaktbal. In ‘De Ballentent’ heerst 
nog altijd een aparte sfeer met foto’s 
aan de muur van schepen uit vroeger 
jaren. In vroeger jaren kwamen er ook 
meisjes van plezier uit onder andere 
Katendrecht. Destijds een beruchte 
wijk vol prostituées. Een walhalla 
voor zeelieden. Op de Parkkade 
hoopten zij een matroosje aan de haak 
te slaan.

Zangtalent
Terug naar de havendagen. Op 
zaterdagen en zondagen kon de Rot-
terdamse bevolking de oorlogsschepen 
bezichtigen. Het was op de Parkkade 
een gezellige drukte. Op een zondag 
bezocht ink een Braziliaans oorlogs-
schip. Hierbij maakte ik kennis met de 
stuurman. Een aardige vent. Hij liet 
mij z’n schip zien. Ik vond dat ik maar 
iets terug moest doen en bood mij aan 
als gids voor Rotterdam. Dat vond hij 
een geweldig idee. Hij charterde zijn 
maten en zelfs de kapitein. Aanwezig 
waren enkele matrozen, de kok en 
natuurlijk de stuurman. Er werden 
enkele taxi’s besteld en zo vertrokken 
wij. Eerst ging de rit naar Delfshaven, 
een oud stukje Rotterdam. Daarna naar 
Diergaarde Blijdorp. Daar aange-

komen waren wij in de Rivièrahal, 
een iconisch bouwwerk. Eén van de 
matrozen bleek een zangtalent te zijn. 
Hij bracht met enkele andere matrozen 
liederen ten gehore, onder luid applaus 
van de bezoekers en toeristen.
Na het bezoek aan de diergaarde zijn 
we naar de Rotterdamse poffertjestent 
van Bongers gegaan. Dat was een 
groot succes. Poffertjes hadden ze nog 
nooit gegeten. Na afloop zijn wij weer 
naar hun schip getogen. Daar aangeko-
men werd er voor ondergetekende met 
de pet rondgegaan. Ik had een leuke 
dag gehad en kreeg een aardige fooi.
Het was in die tijd dat het SS Rot-
terdam passeerde voorbij de Parkkade. 
Hij kwam in 1955 van de helling bij 
de R.D.M., de Rotterdamsche Droog-
dok Maatschappij; een belangrijke 
scheepswerf van scheepsnieuwbouw, 
die heeft bestaan van 1902 tot 1996.

Bos bloemen
Het avontuur met het marineschip 
heeft nog een vervolg gekregen. De 
zoon van de stuurman is later ook bij 
de marine gegaan. Hij heeft van z’n 
vader mijn adres in Rotterdam gekre-
gen en heeft, toen z’n schip Rotterdam 
heeft aangedaan, mijn huis bezocht 
met een grote bos bloemen voor mijn 
moeder en de groeten van z’n vader. 

Wat door mijn moeder zeer op prijs 
werd gesteld.
Inmiddels zijn de huizen aan de 
Putselaan evenals de huizen er achter 
afgebroken en vervangen door nieuw-
bouw.
Saamhorigheid
Criminaliteit was in de jaren vijftig 
nog niet aan de orde. Het was de tijd 
van ‘het touwtje uit de brievenbus’ 
en ook als je je huissleutel vergeten 
was dan was er een loper. Dat was een 
sleutel die op iedere buitendeur paste. 
Je vroeg dan aan een voorbijganger: 
“Mijnheer, heeft u een loper. Ik ben ‘m 
vergeten.” De meeste mensen hadden 
wel een loper bij zich. Dat is nu niet 
meer voor te stellen. Je fiets stond er 
nog ook al was deze niet op slot. Er 
was toen een grote saamhorigheid 
onder de mensen. Als er iemand vande 
buren was gestorven werden er witte 
lakens voor ramen gehangen als teken 
van respect voor de dode.

Strenge winters
Het was ook een tijd van strenge 
winters in die jaren vijftig. Men kon al 
gauw schaatsen op singels en plassen. 
Als het ijs nog niet betrouwbaar was 
werden er twee tennisbanen onderge-
spoten. De Nenijto en de De Enk in 
Rotterdam Zuid. De meeste mensen 
hadden nog geen telefoon en men wist 
nog niet of de ijsbaan al open was. De 
RET had hier iets op gevonden. Bij de 
bestuurder stond een bordje ‘De Enk 
is geopend’. Zo kan iedereen zien dat 
men kon gaan schaatsen. De ijsbaan 
was verlicht en er was muziek. Er re-
den drie trams die waren voorzien van 
deze bordjes: de lijnen 9,12 en 2.

Moordenaartje
De Putselaan was een drukke straat 
met veel verkeer, die bestond uit rij-
wegen, enkele trambanen en daarnaast 
de stoomtrein, in de volksmond wel 
‘Het Moordenaartje’ genoemd. Zijn 
naam dankte hij aan de vele dodelijke 
ongelukken. Er waren ook twee sporen 
bestemd voor goederentreinen. Begin 
jaren vijftig waren er ook treinen met 
als passagiers Engelse soldaten die uit 

de ramen chocoladerepen gooiden die 
wijkinderen uit de buurt opvingen.
De goederentreinen bleven soms lange 
tijd stilstaan. De Putselaan werd dan 
geblokkeerd. Omdat men lang moest 
wachten, kropen sommige mensen 
onder de wagons door. Sommigen 
zelfs met de fiets aan de hand. Wat 
natuurlijk gevaarlijk was. Van een 
ongeluk heb ik nog nooit gehoord.

Reünie
Tussen de rails van de trein speel-
den wij een spel, genaamd ‘hockey 
peunen’. Men maakte een vierkantje 
van takken tegen de rails met in het 
midden enkele knikkers. Die moest 
men dan met een stalen kogel eruit 
schieten. Ik speelde dat met mijn 
vriend Albert Bruinsma. Later heb ik 
hem op een reünie van de Putselaan 
nog eens ontmoet. Hij had een groot 
bedrijf in Moerdijk en nodigde mij 
uit hem te komen bezoeken. Op de 
reünie viel mij op dat mijn buurtge-
noten veelal hoog waren opgeklom-
men op de maatschappelijke ladder. 
Arts, eigen bedrijf enzovoorts. Zelf 
heb ik ook al 40 jaar een eigen bedrijf 
in levering van unieke maritieme 
geschenken aan de scheepvaart in 
binnen- en buitenland. Komende uit 
een arbeiderswijk hebben wij allen 
de Rotterdamse mentaliteit van ‘Niet 
lullen maar poetsen’.
Zittend in een watertaxi die vanaf Ho-
tel New York vaart over de Maas naar 
de overkant, de Veerhaven, geniet ik 
van de skyline van Rotterdam met uit-
zicht op de Euromast en de architec-
tonisch aantrekkelijke hoge gebouwen 
en denk aan het volkslied van Rotter-
dam. Ik heb u lief Rotterdam met z’n 
drukte en gewoel waar het leven zoo 
krachtig in bruist, enzovoorts. Herin-
neringen komen boven. Rotterdam is 
de coolste stad van Nederland. Dat 
was toen en is het nu nog steeds.

John P. Kind,
Dongen,
tel. 06-53545032

Met Brazilianen naar de Ballentent
In de jaren ’50 van de twintig-
ste eeuw kwam na de Tweede 
Wereldoorlog eerst een peri-
ode van herstel. De Parkkade 
was in die jaren de hoofdlo-
catie van de Wereld Haven-
dagen. Er lagen meerdere 
marine-oorlogsschepen van 
verschillende nationaliteiten, 
onder andere de Nederlandse, 
Duitse, Engelse en Brazili-
aanse. Zelfs een onderzeeër 
was erbij.
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Het bekende café-restaurant De Ballentent. (foto: John Kind)

Binnen in de Ballentent. (foto: John Kind)

Winter
Als ik al die tips om energie te 
besparen lees moet ik denken 
aan de winters uit mijn jeugd. 
Ik ben opgegroeid in de jaren 
zeventig en wij woonden in 
een ongeïsoleerd, vrijstaand 
huis. Toen wij er kwamen wo-
nen was er nog geen centrale 
verwarming. Na een aantal 
jaren legden mijn vader en een 
vriend die er verstand van had 
die zelf aan.

Tussen het huis en de schuur werd een 
olietank ingegraven en eens per jaar 
werd die gevuld. De ketel stond in de 
schuur en begaf het regelmatig. En er 
werd gekookt op butaangas… van die 
flessen die mijn vader haalde bij de 
locale ‘pomp’.

IJsbloemen
Ik herinner me ijsbloemen op de ramen 
van mijn slaapkamer. We hadden geen 
dubbel glas en voor ik naar school 
vertrok legde ik handdoeken in het 
kozijn, want als het zonnetje doorkwam 
ging het ijs smelten. En het advies is nu 
om hoogstens vijf minuten te douchen, 
dat deed ik toen ook al. Niet omdat er 
een zandlopertje stond, maar we hadden 
een boiler en ik wilde beslist geen ruzie 
met m’n broer omdat ik te lang had 
gedoucht en hij dus zonder warm water 
zat. Ik keek wel uit! Maar ik herin-
ner me vooral de sneeuwpoppen in de 
tuin. Het schaatsen op de sloot naast 
ons huis en daarna opwarmen met m’n 
verkleumde voeten op de radiator. Sla-
pen onder echte wollen dekens. Ik heb 
hele goede herinneringen aan de koude 
winters. Ondanks alle ‘ellende’.

Gezellig
Ik heb nu het geluk dat wij in een goed 
geïsoleerd appartement wonen met 
buren rondom en een warmte-terugwin 
installatie. Wij hebben de verwar-
ming zelden aan en als hij aan is dan 
hoogstens een uurtje, dan is de kou uit 
het huis. Als ik het toch eens koud heb 
kruip ik onder een dekentje op de bank. 
Ik heb dikke sokken en truien en op 
koude winteravonden kijk ik gewoon 
tv in bed. Of ik lees een boek in bed. 
Eigenlijk vind ik het dus allemaal best 
te doen. Maar ik ben dus een bofkont, 
want ik woon niet in een oud, groot 
huis. Ik heb geen opstandige tieners 
meer in huis die lang willen douchen 
en ik maak me ook geen zorgen om 
de rekening. Ik snap heel goed dat er 
mensen zijn bij wie dat anders is. Ik 
hoop dat ze creatief zijn in het vinden 
van oplossingen en ik hoop dat ze niet 
in financiële problemen komen. En ik 
hoop eigenlijk ook dat ze later, net als 
ik, terug kunnen kijken op de winters 
van nu en dan zeggen dat het eigenlijk 
ook best wel gezellig was. Laten we 
er het beste van maken mensen… het 
wordt vanzelf weer lente!

Astrid Aveling-de Jong
astridaveling@gmail.com
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over orgelbouwer Johann Reil zette 
mij aan te zoeken in het materiaal 
die ik nog bezit. Helaas heb ik 
(nog) niets kunnen vinden over 
zijn mogelijke werk in Rotterdam. 
Wel kwam ik veel gegevens tegen 
van verdwenen en nog bestaande 
Rotterdamse orgels. Om er een paar 
te noemen: van de Wilhelmina-
kerk aan de Oranjeboomstraat, de 
Putsepleinkerk in Bloemhof en de 
Koninginnekerk in Crooswijk. Ik 
bezit nog een 10-tal langspeelplaten 
met opnames van de orgels uit deze 
kerken. Bespeeld door Rotterdamse 
en landelijk bekende organisten uit 
die tijd. Om er enkele te noemen, 
Feike Asma, Dirk Jansz. Zwart, Jan 
Bout en Addie de Jong. In dit rijtje 
mag Johan Lemckert niet ontbre-
ken, de toenmalige organist van de 
Laurenskerk.’’

Zuiderkerk
“Wat me nog steeds glashelder 
bijstaat, mede doordat ik er in 1972 

bij aanwezig was, was de inge-
bruikneming van het Walcker-orgel 
in de Martinikerk in Doesburg. Dit 
legendarische orgel stond in de 
eerder genoemde Zuiderkerk aan 
de Westzeedijk, helaas gesloopt 
in 1968. Niet minder legendarisch 
was zijn vaste bespeler, Piet van 
de Kerkhof. Geweldig dat dit 
orgel met vier klavieren en pedaal 
behouden is gebleven en inmiddels 
alweer vele jaren een plek heeft op 
de lijst van Nederlandse monu-
menten.’’
De zichzelf zo benoemde ‘huis, 
tuin en keuken’ organist Rinus 
Verheij (84) uit Ermelo en geboren 
in Rotterdam (cwmverhey@solcon.
nl) mailt: “Een artikel uit m’n hart 
gegrepen in DOR over het orgel 
van het Colosseum-theater. Ons 

gezin ging nooit naar de bioscoop, 
al hadden wij er eentje in onze 
Gaesbeekstraat, De Harmonie. 
Maar ik weet nog goed van toen ik 
een jaar of 15 was, dat ik naar een 
zeeroversfi lm ging in het Colos-
seum. Voordat de hoofdfi lm begon, 
was er een pauze met op het witte 
doek allerlei reclame van buurt-
winkeliers. Wat gebeurde tot mijn 
verbazing, er klonk orgelmuziek en 
heel langzaam kwam al spelend een 
organist en een theaterorgel naar 
boven. Veel medebezoekers ston-
den op om in de foyer wat te gaan 
drinken. Van mij mocht de organist 
nog uren doorspelen. Thuis hadden 
we een harmonium en zelf heb ik 
altijd veel met orgels gehad. Na 
mijn trouwen kocht ik mijn eerste 
twee-klavieren Eminent orgel bij 

van Urk op de Westersingel. Later 
heb ik ook nog een Hammond 
Toonwiel gehad met een Lesley-
box en ik speel nog steeds op een 
elektronisch orgel. Als liefhebber 
van orgels keek ik op tegen orga-
nisten als Pierre Palla, Bernhard 
Drukker, Cor Steyn en nog veel 
meer. Op de bruiloft van een oom 
had de familie Cor Steyn (bekend 
van Tom Manders alias Dorus) en 
zijn Keizerswaard-orgel uitgeno-
digd. Dat kon voor niemand meer 
stuk, wat een gewéldige muzikant. 
Ik mocht naast hem zitten op de 
orgelbank.’’

Romantisch
“Ook organist Piet van Egmond 
herinner ik me goed. Hij ging elke 
week naar Engeland voor bege-
leiding op een NCRV-orgel van 
opera’s of operettes. Naderhand is 
dat orgel naar Nederland gekomen, 
ergens in Hilversum, maar ik ben 
het uit oog verloren. De naam van 
orgelbouwer Reil is bekend. Er 
staat hier in Ermelo in de gerefor-
meerde kerk een prachtig orgel van 
hem, een ‘romantisch orgel’, zoals 
ze dat uitdrukken in de orgelwe-
reld. Tijdens marktdagen was er 
een solistisch optreden. Gelukkig 
dat het orgel van het Colosseum 
niet meer zoek is.’’
John van de Steen (jvdsteen52@
zeelandnet.nl) dacht dat het Colos-
seum orgel ergens in Limburg bij 
een liefhebber stond. Het orgel had 
inderdaad diverse standplaatsen na 
een halve eeuw in de bioscoop op 
de Beijerlandselaan. “Mijn oma 
woonde in de Hollandsestraat’’, 
mailt Van de Steen, die oede 
herinneringen heeft aan een 
Sinterklaasfeest als kind in 1952 
in het Colosseum. Jaren achtereen 
organiseerde winkeliersvereniging 
Boulevard-zuid (Beijerlandselaan 
en Groene illedijk=HiHilledijk) dat 
feest voor kinderen. Om toegang 
te krijgen ontvingen klanten Pic-
colozegels bij aankopen. Die gaven 
recht naar het feest in Colosseum 
te gaan. De 1034 stoelen waren 
meestal tot de laatste plaats bezet. 
Natuurlijk was er chocolademelk 
en alle bezoekertjes gingen met 
een cadeautje naar huis. Reacties: 
reinwol@outlook.com

Hoewel zuivelvoorwerpen en de zuivelhistorie een zeer belangrijke plaats hebben in het 
leven van Bram den Braber (comidez@hotmail.com), heeft hij nog een fascinatie in de vorm 
van (kerk)orgels. In een wat grijzer verleden verzamelde hij voornamelijk materiaal en gege-
vens van Nederlandse orgels. Onderweg bemerkte hij dat het verzamelen en bijhouden van 
een collectie veel tijd kost. Dat was de reden van zijn keuze voor de zuivelhistorie.

Bram den Braber is conservator van 
het door hem opgerichte Rotterdams 
Melkmuseum. Zijn herinneringen 
zijn ook opgenomen in een nog te 
verschijnen boek over Rotterdamse 
melkboeren en broodbakkers in de 
vorige eeuw. Op een later moment 
kom ik er in deze rubriek op terug.
Bram memoreert: “De eerdere vraag 

 De buitengevel van � lmtheater 
Colosseum 70 jaar geleden. Foto’s 

verzameling Rein Wolters

 Zwerftocht 
orgel Colosseum   

 De � lms werden extra actueel gemaakt door elke week een levensgroot fragment op de gevel te plaatsen.   

 De afdelingen parterre en parket waren op de begane grond. Het orgel kwam omhoog uit 
het toneel.   

De ergste pijn van 
alle pijnen
Het was in de tijd dat de winters 
nog winters waren. Ik ben geboren 
in Rotterdam Zuid in 1933. Wie in 
de buurt van het Mijnsheerenplein 
woonde en schaatsen wilde leren, 
moest oud genoeg zijn om een half 
uurtje te lopen om het ijs te vin-
den. In mijn geval was dat aan de 
Lange Hilleweg, waar drie singels 
lagen. 

De meest populaire was de eerste singel, het 
dichtst bij de Strevelsweg en bij de beginhal-
te van tramlijn 9. Daar stond ook een groot 
scholencomplex waar ik wekelijks naar toe 
liep als lid van een kinderkoor onder leiding 
van de heer Mackenzie. Wij waren in feite de 
voorlopers van de moderne musicalindustrie. 
Wij studeerden het sprookje Doornroosje in, 
waarvan ik het langste koor nog geheel uit 
mijn hoofd ken. De tekst luidt: “Prikkeprik-
keprikkeprikke prik prik prik,prik, prik prik 
prik prik prik , prikkeprikkeprikkeprik prik 
prik etc. etc., ongeveer vijf minuten lang. Al-
leen het notenbeeld, dus de wijs veranderde 
steeds, al kwamen ook daarin veel herhalin-
gen voor.
Nou, vlakbij die zangschool lag de eer-
ste ijsvloer van de Lange Hilleweg. Als 
11-jarig jochie liep ik in de oorlog met de 
Friese doorlopers van mijn vader om de nek 
darheen, de handen in de zakken van mijn 
oorlogsjassie, gemaakt uit een ouwe jas van 
mijn 7 jaar oudere broer Theo, die in Rijssen 
zat ondergedoken om de ‘ Duitse Arbeids-
dienst’ te ontlopen. Maar het was zó koud dat 
handen, voeten en oren er bijna afvroren, En 
die smalle sjaal die om mijn hoofd gebonden 
zat tegen de kouwe oren gleed steeds weg. 
Nee niks geen mooie oranje Unox-muts. En 
toen moest het schaatsen nog beginnen. Ik 
liet mij zakken op de rand van de singel, de 
voeten op het ijs om de doorlopers van pa 
onder te binden. Mannenschaatsen onder 
kindervoetjes, maar zo goed en zo kwaad als 
het lukte met mijn ijskouwe-kleine-kinder-
klauwtjes die textiele bandjes vast te binden, 
zat ik daar met veel te lange schaatsen om 
mijn eerste krabbels te maken. Mijn schaats-
carrière bestond uit niet meer dan “6 slagen 
waarna die lange schaatsen dwars onder 
mijn voetjes-maat 30’ stonden. Het lukte mij 
zelfs niet om met mijn bevroren klauwtjes de 
bandjes weer los te maken. Met onder elke 
arm een schaats ben ik huilend van de kou 
en pijn weer naar huis gestrompeld. Ik heb 
er langer dan een half uur over gedaan en het 
tintelen van mijn handen en oren heeft nog 
veel langer geduurd. En ik kan U verzekeren 
dat tintelpijn de ergste pijn van alle pijnen is.
Vijfentwintig jaar later woonde ik in Dor-
drecht met achter onze fl at een brede sloot, 
met zijslootjes We hadden 4 zonen, 11, 9, 7, 
5. Elke zoon had mini-Noortjes onder plastic 
schoentjes. Ze deden thuis de schoenen/
schaatsen aan, ze liepen 15 meter naar de 
sloot en krabbelden gelijk weg. Behalve voor 
de middagboterham zagen we ze de hele 
dag niet meer. ‘s Middags schaatsten ze als 
de besten maar dat kan alleen als de vader 
heeft bewezen veel aanleg voor schaatsen te 
hebben!  

Aad van der Leer
aadvanderleer@ziggo.nl  
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Hulp gevraagd bij onderzoek 
namen slachtoffers ‘Vergeten 
Bombardement’
Op 31 maart 2023 is het precies 80 
jaar geleden dat geallieerde bommen 
op delen van Rotterdam-West, Schie-
dam, Hoogvliet, Pernis en Heijplaat 
neerkwamen. Bij dit bombardement 
zijn in Rotterdam en Schiedam hon-
derden dodelijke slachtoffers en vele 
gewonden gevallen. In de volksmond 
wordt dit ook het “Vergeten Bombar-
dement” genoemd.
Na afronding van het namenproject, 
samen met het Stadsarchief Rotter-
dam, van de slachtoffers die in mei 
1940 in Rotterdam zijn gevallen bij 
het grote bombardement en de voor-
afgaande oorlogshandelingen, heeft 
Stichting Voorouder de wens uitge-
sproken om ook de lijst met slachtof-
fers van het geallieerde bombardement 
op Rotterdam e.o. van 31 maart 1943 
zo compleet mogelijk te maken. Hier-
voor is contact opgenomen met vele 
nabestaanden en heeft een intensief 
bronnenonderzoek plaatsgevonden. 
Dit heeft diverse nieuwe inzichten en 
verhalen opgeleverd. Zo bestaat nu 
bijvoorbeeld een goed overzicht van 
de adressen (woningen en bedrijven) 
waar de meeste slachtoffers zijn geval-
len en wat de beroepen en bezigheden 

van veel slachtoffers waren. Door de 
jaren heen hebben er verschillende 
onderzoeken plaatsgevonden. Op de 
gedenkplaat bij het monument in Park 
1943 uit 1993 wordt het aantal van 
326 dodelijke slachtoffers genoemd. 
Later onderzoek wijst op een getal van 
rond de 400 doden. Dit aantal is nu 

verder naar boven bijgesteld. Waar-
schijnlijk ligt het werkelijke aantal 
nog hoger. Zo zijn op Begraafplaats 
Crooswijk in vak GG meer dan 137 
slachtoffers van het bombardement 
van 31 maart 1943 begraven. Van 116 
personen kon de identiteit niet worden 
vastgesteld daar hun lichamen veelal 

verkoold waren of slechts één of enke-
le lichaamsdelen zijn teruggevonden. 
De voorlopige lijst met toelichting is 
te vinden op:
https://voorouder.nl/voorlopige-lijst-
slachtoffers-vergeten-bombardement-
31-maart-1943/
Om de lijst met slachtoffers zo 
compleet mogelijk te maken worden 
verschillende bronnen onderzocht 
en met elkaar vergeleken. Denk aan 
overlijdensakten, overlijdensverkla-
ringen van schouwartsen, geboorte-
akten, gezinskaarten, overlijdensad-
vertenties, krantenartikelen, de lijst 
met locaties waar de bommen zijn 
gevallen, politierapporten van direct 
na het bombardement, registers van 
verschillende begraafplaatsen en de 
verhalen en gegevens die nabestaan-
den aanleveren.
Voor de komende 80-jarige herden-
king is het voornemen om de lijst 
met namen zo compleet mogelijk te 
maken. Heeft u meer gegevens over 
de genoemde personen, aanvullingen, 
eventuele correcties, verhalen, en/of 
beschikt u over fotomateriaal van de 
slachtoffers, dan lezen wij dat graag 
via info@voorouder.nl
Het vaststellen van de uiteindelijke 
lijst is gepland voor medio maart 
aanstaande.

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

Repetitieruimte gezocht
Hulp gevraagd! Komende zomer 2023 
heeft koor Bram en Saar een nieuwe 
repetitieruimte nodig op de dinsdag-
middag en woensdagochtend. Het 
mooie gebouw Pro Rege in Kralingen 
is verkocht en we kunnen daar dan 
niet meer repeteren. Op beide dag-
delen hebben we zo’n 35 koorleden. 
https://www.koor-zing.nl/koor-bram-
saar/  Alle tips zijn welkom. Hartelijk 
dank!

Karin Schipper (dirigente)
zingmetkarin@gmail.com

Versterking gezocht voor 
Vlaerdingse Maatjes
Shantykoor De Vlaerdingse Ma-
tjes”, momenteel 36 leden tellende, 
ziet graag haar 5 man/vrouw sterke 
muzikantengroep aangevuld worden 
met een tweede accordeonist(e). Ook 
hebben wij nog plaats voor zangers en 
zangeressen. Wie durft de uitda-
ging aan? Kom eerst een keer sfeer 
proeven op een repetitieavond, welke 
gehouden wordt op de dinsdagavond 
in Vlaardingen. Reacties naar Cock 
Eijkenbroek, c.eijkenbroek@kpnpla-
net.nl of telefonisch 06-53393000.

Wie kent Jan Coljé?
Wie kent Jan Coljé, geboren 10-11-
1947 in Rotterdam Zuid in de Klos-
straat 28. Hij zat op de School VGO 
en LEAO Nassauschool en werkte 
bji Furness Scheepvaart. Reageer op 
06-40401903.

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.

Polderpioniers, verhalen uit de 
buitenwijken
Op 21 en 22 februari kunt u in Huis van 
de Wijk Het Lage Land, Remmet van 
Milplaats 15, Rotterdam, genieten van de 
voorstelling ‘Polderpioniers’ van de The-
aterwerkplaats voor Ouwe Rotten. In de 
jaren zestig kwamen de eerste bewoners 
terecht in de ‘Sahara van Rotterdam’. 
Deze polderpioniers kregen een vierka-
merfl at of eengezinswoning. Nu wonen 
ze er nog steeds, naar volle tevredenheid. 
Tijdens een gezellige theatermiddag 
hoort u herinneringen van het eerste uur 
en verhalen over hoe het nu is. Aanvang: 
14.30 uur. Entree: gratis. Graag reser-
veren. Dat kan via: info@theaterwerk-
plaatsouwerotten.nl of 06-53923760. 

Meisje gezocht
Hierbij doe ik een oproep aan 
de lezers van de Oud Rot-
terdammer. Wie herkent dit 
leuke meisje? Zij heeft vast 
op de basisschool gezeten, 
maar op welke school heeft 
zij gezeten? En had zij daar 
ook nog vriendinnetjes die 
haar herkennen op deze foto?

  Dik Happe
dikhappee@gmail.com   

Onze oproepjes nu ook bij
Radio Rijnmond

luister live 
iedere vrijdag om 

11.20 uur in het programma 
Dwars door Rijnmond

Paas 
Cruise

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

9 april

of maak een

Volwassen € 15,75
Kinderen € 9,25

Rotterdam
Haven

rondvaart
75 minuten

BOEK
NU!

www.spido.nl
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Piet Lakeman
Het artikel over de heer Lakeman in 
DOR van 7 februari heeft mij behoor-
lijk geraakt. iK ben geboren boven 
Lakeman in dé Boudewijnstraat 128. 
Ik was kind in huis bij hun, had veel 
contact, ik kende het personeel goed. 
Chef van de bakkerij was de heer 
Schippers. Ik hielp veel in dé bak-
kerij. Ik hielp met het koekjes tassen, 
brood klaarleggen voor de slijters en 
ik hielp in de banketbakkerij. Mede 
hierdoor ben ik naar de bakkersschool 
gegaan. De heer Lakeman vroeg aan 
mij ‘wanneer kom je bij mij werken?’ 
Ik moet eerst de school afmaken zei 
ik dan. Als mevrouw Lakeman piano 
ging spelen lag ik op de vloer te 
luisteren. Het waren houten vloeren. 
Was ik bij hen dan kreeg ik koffi e met 
slagroom! Een luxe. Met een heerlijk 
gebakje. Ik beschouwde meneer Lake-
man als mijn tweede vader!
Ik kende de verkoopsters en de bezor-
gers, ik was kind aan huis bij de on-
derburen, ik bewaar goede herinnerin-
gen aan de heer Lakeman, ik koester 
deze herinneringen. Hij was ook wel 
eens boos op ons. Het portiek was een 
hangplek voor ons. Wij zijn ook twee 
keer door de ramen gevallen!
Ik ben Lakeman later nog een keer te-
gengekomen in Lombardijen. Hij deed 
daar boodschappen bij een groente-
winkel. Ik ben in 1966 verhuisd naar 
Zwijndrecht, maar de herinnering 
blijft! Voor het helpen in de bakkerij 
kreeg ik iedere week een zak koekjes! 
Dat was voor ons een luxe! Ik kocht 
wel eens een zak koekkruimels voor 
10 cent. De hele koekjes was voor de 
visite, af en toe zat er een tompouce 
in de zak. Ook met Sinterklaas en 
de Kerst stond er een doos voor mij 
klaar! Voor mijn hulp in de bakkerij. 
En voor de boodschappen doen.

Aad Onderstal
Haonderstal@hotmail.com

Floriade, vergeet het maar! 
(1)
De zeven geciteerde antwoorden op 
Ken je dit nog? nummer 280 heb-
ben het volgens mij allemaal fout! 
Ontegenzeggelijk is het mr. Pieter van 
Vollenhoven, maar noch in 1960, noch 
bij de Floriade. Pieter van Vollenho-
ven was in 1960 nog niet in ‘beeld’, 
verloofde en huwde pas midden jaren 
zestig met prinses Margriet! Ook de 
kleding van de gefotografeerden oogt 
niet 1960. Nee, wie op wiki kijkt 
ziet dat prinses Beatrix de Floriade 
op 25 maart 1960 opende. Wat we 
op de raadplaat zien is de opening 
van de orchideeëntentoonstelling in 
Diergaarde Blijdorp door mr. Pieter op 
21 maart 1981.

Ronald van der Meer
vandermeer-55d@hotmail.com

NASCHRIFT REDACTIE: U heeft 
volkomen gelijk!

Floriade, vergeet het maar! 
(2)
Leuk, de rubriek ‘ken je dit nog’ 
nummer 280. Maar het klopt niet. De 
foto van Pieter van vollenhoven is 
niet gemaakt bij de Floriade maar in 
Blijdorp waar hij een orchideeënten-
toonstelling opende, en volgens mij 
ergens in 1980. Ik was er zelf bij. Ik 
weet nog dat ANP fotograaf Paul Stolk 
vroeg: ‘meneer van Vollenhoven, wilt 
u misschien even bukken bij de orchi-
deeën’ want dat zou een mooiere foto 
opleveren. Pieter zei ‘nou.... u vraagt 
wel veel hoor’ maar hij bukte wel ;-) 
Als we Pieter moesten fotograferen bij 
een gymnastiekdemonstratie of zo en 
we zouden gevraagd hebben of ie even 
een vogelnestje wilde maken had ie 
het waarschijnlijk ook nog gedaan.

Roel Dijkstra
roel@roeldijkstra.nl

Zwemmen in Haagse Veer
Ik ben nu 79, maar in 1957 zat ik 
op de Willem de Zwijger ULO aan 
het Pompenburg, meen ik. Oftewel 
de Adm. De Ruyterweg 54, aan de 
overkant van Heliport. Het lag aan een 
open stuk grond met slechts drie ge-
bouwen: onze school en iets verderop 
een katholieke school en ver op de 
hoek een HBU-gebouw. Op dat open 
terrein kon niet gevoetbald worden 
omdat nog overal puin lag na de oprui-
ming van het bombardement. Maar 
er lagen ook grote blokken graniet 
meen ik, voor de wederopbouw van 
de Laurenskerk. Daar speelden we dan 
schuilee in de pauze.
Op een dag was het erg heet en dus 
besloten vijf of zes jongens uit onze 
klas te gaan zwemmen in het Haagse 
Veer. Dat kon toen nog. Toevallig had 
een fotograaf van Het Vrije Volk ons 
gezien en een foto van ons gemaakt 
die de volgende dag in de krant stond. 

Helaas ben ik die foto kwijtgeraakt 
door al mijn omzwervingen. Dus nu 
hoop ik dat die foto nog bestaat. Bij 
een krant of bij een andere deelnemer 
aan het zwemmen. Dan zou ik het op 
prijs stellen als ik daar fotokopie van 
kan krijgen of maken. Bijvoorbaat 
mijn hartelijke dank.

Jan Boshuizen,
Rotterdam Zevenkamp
tel. 06-42271571

Catharinastraat
Ik wil graag reageren op de vraag over 
de Catharinastraat. Die komt mij heel 
bekend voor, want mijn vorig jaar 
overleden man Jan van Zuidam is daar 
geboren in 1937. Tot ons trouwen in 
1962 kwam ik regelmatig in de Catha-
rinastraat en wij zijn van daaruit ook 
getrouwd en elders gaan wonen. Later 
is in het pand van Peiffer de limonade-
fabriek van Gebr. De Lat gekomen en 
ook het verhuisbedrijf van de Lely.

Leny van Zuidam-Boshuizen

Winter 1963
Op de radio opgeroepen brood voor 
de vogels te strooien, vooral aan de 
kuststrook. Daar zouden honderden 
vogels vanwege honger en kou overlij-
den. Dus besloten moeder en dochter 
direct, drielaagsdik gekleed, met zak-
ken vol met brood met de trein naar 
Hoek van Holland te gaan. Zeker twee 
uur gelopen met halfbevroren dijen, 
maar geen vogel gezien. Niet dood en 
ook niet levend. Na ons opgewarmd te 
hebben in Restaurant Het Jagershuis 
zijn wij weer huiswaarts gekeerd en 
hebben het brood op de singel aan 
de Lange Hilleweg gegooid. Het was 
zo weg! Ondanks de ijzige kou was 
het wel een unieke ervaring een heel 
groot gedeelte van de zee bevroren te 
hebben gezien.

Mevr. Waaijer-van Batenburg
Zevenhuizen
tel. 0180-631969

Modehuis Meddens
Onverwacht kwam ik op mijn laptop 
het bericht tegen dat Modehuis 
Meddens na 180 jaar defi nitief ging 
sluiten. Als 19 jarige kwam ik met dit 
modehuis in aanraking. Mijn eerste 
kennismaking met Meddens was 
tijdens de nieuwbouw van het fi liaal 
in de winkelgalerij De Lijnbaan. 
Een primeur in Nederland en een 
voorbeeld van oorlogsherstel na WO 
II in Europa. Het installatiebureau 
Batenburg N.V., waar ik als elektricien 
in dienst was, had van de directie van 
Meddens opdracht ontvangen om de 
elektrische installatie uit te voeren. Op 

zichzelf stelt dit natuurlijk niet zoveel 
voor ten aanzien van de modehandel, 
maar achteraf en tijdens latere onder-
houdswerkzaamheden wel degelijk. 
Je kon zeggen dat Meddens het groots 
had opgezet en een nieuw tijdperk 
inluidde op modepresentatiegebied. 
Modeshows wisselden elkaar af met 
de seizoenen van het jaar. Ze werden 
geleid door vakkundige regisseurs met 
topmannequins. Ze werden door ons 
met geluidsversterkerinstallaties en 
lichtshows begeleid. Je zult nu denken 
of zeggen: Cor, wat was daar voor jou 
nu zo opvallends aan dat gebeuren? In 
Parijs en Londen kwam zoiets aan de 
lopende band voor. Wel: dit. Tijdens 
die shows hadden genodigden geen 
idee hoe ‘emotioneel’ het achter de 
coulissen toeging. Mannequins die 
zich moesten omkleden in sneltrein-
vaart. Presentatieteksten afgeven aan 
de presentatoren, geluidsinstallatie 
instellen op het moment suprème. En 
wat droegen ze mij op? Hé Cor, je 
loopt hier maar rond maar help die 
‘meid’ eens met het sluiten van haar 
bustehouder en rugsluitingen. Ooit 
waren ze van mij in mijn argeloosheid 
te weten gekomen dat ik de jongste uit 
een degelijk gezin was. Maar ik had 
twee oudere zussen boven me die ik 
regelmatig in hun natuurlijke blootje 
had geholpen als ze daar om vroegen. 
Dat al deze emotionele dingen onder 
hun ogen plaatsvonden hadden de 
modeshowgasten hier geen weet van 
maar ik als intieme ingewijde wel. 
Opgenomen en gewaardeerd in juist 
deze intieme omstandigheden zijn 
voor mij altijd een waardevolle herin-
nering gebleven. Meer nog dan de 
latere herenkledingaankopen waarvan 
ik een Engelse blazer nog steeds trots 
draag bij belangrijke gebeurtenissen.

Cor van Maanen  

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

Bioscoop en wasmachine
Wat heeft een bioscoop met een wasmachine te maken? Het Harmonie Theater was een bioscoop in een woonwijk 
in Rotterdam-Zuid. De maandagmiddag-matinee was altijd uitverkocht. Dat kwam, omdat het maandag wasdag was. 
’s Morgens om acht- of negen uur begon moeder de vrouw de was te doen.Tegen de middag kon de was opgehangen 
worden, om te drogen. Wat was er dan leuker om tijdens dat drogen, in de buurt, naar de bioscoop te gaan. Als de fi lm 
afgelopen was, dan was de was droog, en kon 
die gestreken worden. Soms zat er wel eens 
een moeder in de zaal op pantoffels en met 
een schortje voor. Het gebeurde wel, dat als er 
tijdens het journaal van Polygoon een fl inke 
regenbui op het scherm te zien was, iemand 
luid uitriep: “Oh, mijn was hangt nog buiten”.
Toen kwam de Hoover wasmachine, inclusief 
wringer, en alles veranderde. Na anderhalf uur 
was de was klaar en kon opgehangen worden 
om te drogen. Binnen een paar jaar hadden 
steeds meer mensen een wasmachine en de 
middag-matinee in het Harmonie Theater was 
niet meer uitverkocht.

  Kees van ‘t Hoft
hoft.cc@kpnmail.nl   

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 
contact op te nemen voor het treffen van een regeling.

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

Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia, 
Nieuwerkerk a.d. IJssel

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

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

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

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

De OudDe Oud

Deze krant elke 2 weken in de bus? 
Neem een abonnement! 
Kijk op www.deoudrotterdammer.nl 
€ 74,95 per jaar (in Nederand)
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Puzzel mee en win !!!

Horizontaal
  1. drankenwinkel; 7. borden en schalen; 12. rekenopgave; 13. toestand van rust; 14. nachtroofvogel; 15. godsdienst (afk.); 
17. deel van de hand; 19. vrouwelijk dier; 21. vogel; 22. Europeaan; 24. vleessoort; 27. zoet broodbeleg; 28. insectenetend 
zoogdier; 30. straat (Frans); 31. Bulgaarse munt; 32. legerplaats in open veld; 33. feestelijke kleding (opsmuk); 35. zeurderig 
kind; 37. spoedig; 38. middagdutje in Spanje; 41. koelhok op vissersboot; 42. ervaren zeeman; 44. geldinstelling; 46. geld 
(Bargoens); 47. Zweedse winkelketen; 48. kortstondige � auwte; 49. telwoord; 50. familielid; 52. slimme; 54. uitvoeriger; 56. 
collectieve arbeidsovereenkomst (afk.); 58. middel van bestaan; 61. corpulent (zwaar); 62. handgereedschap; 64. muur-
holte; 65. mengsel van meel; 67. meevallertje; 68. beddenovertrek; 70. wielerronde van Italië; 72. Engels bier; 73. attribuut 
van de politie; 76. deel van een dobber; 77. laus deo (afk.); 78. aangenaam heet; 79. berggeel; 81. Ned. politieke partij (afk.); 
82. dun metalen staafje; 83. tropische vetplant; 84. rivier in Utrecht; 86. plaats in Noord-Holland; 87. puntenlijst van school.

Verticaal
  1, oprecht (menens); 2. bevroren water; 3. hoogste punt; 4. Arabische vorst; 5. zeer lage temperatuur; 6. pronk- en sier-
vogel; 7. geld opzij leggen; 8. glasplaat (raam); 9. deel van een vis; 10. autokenteken Israël; 11. eenpans gerecht; 16. wig 
of spie; 18. gevangenis; 20. Ned. voetbalclub; 21. toiletartikel; 23. toespraak; 25. bedehuis; 26. brandstof; 27. tijdperk; 29. 
tuchteloos (ongeremd); 32. overdreven zuinig; 34. uitroep van een schildwacht; 36. zonder gezelschap (alleen); 37. rivier in 
Engeland; 39. bijenhouder; 40. deel van een schip; 42. stof afkanten; 43. op elkander; 45. graanafval; 46. richtingwijzer; 51. 
eikenschors; 53. schrijfgerei; 54. een aalmoes vragen; 55. nobel; 56. horecabedrijf; 57. boomwagen; 59. godin van de maan; 
60. knorrig mens; 62. scouting leider; 63. pleziertocht te paard; 66. plechtige belofte; 67. drankenbuffet; 69. eten bereider; 71. 
rij (reeks); 73. afscheiding (muur); 74. verbinding in kleding; 75. inkerving; 78. wet investeringsrekening (afk.); 80. opschud-
ding; 82. familielid; 85. middelbaar onderwijs (afk.).   

De oplossing van de puzzel in de vorige krant luidde:

De Watersnoodramp maakt nog veel los

En dat dit een waarheid als een koe is, merken wij onder andere aan de bestellingen van het boek dat wij vorige 
week aankondigden, ‘Watersnoodramp en Deltawerken vanuit de wolken’.
Veel mensen stuurden weer de juiste oplossing in en daaruit lootten wij drie prijswinnaars die ieder een waar-
debon van 30 euro voor restaurant en partycentrum De Theetuin in Rijsoord krijgen toegestuurd. Die gaan naar: 

Ans Drescher, Johan Klootwijk en Henk Kruithof.

Voor de nieuwe puzzel hebben we vijf prijzen te ver-
delen: vijf keer twee toegangskaarten voor een concert 
van de ForEverly Brothers die een ode brengen aan 
het werk van The Everly Brothers. Dat gebeurt in het 
World Forum Theater in Den Haag op zondagochtend 12 maart. Wilt u ook kans 
maken op deze prijs? Zorg dan dat we uw oplossing van de puzzel voor donderdag 
2 maart 12.00 uur bij ons binnen hebben. Stuur uw oplossing naar: info@deoudrot-
terdammer.nl of naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan 
den IJssel. U kunt de puzzel ook oplossen op www.deoudrotterdammer.nl  
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Horizontaal 1. drankenwinkel; 7. borden en schalen; 12. rekenopgave; 13. toestand van rust; 14. nacht-
roofvogel; 15. godsdienst (afk.); 17. deel van de hand; 19. vrouwelijk dier; 21. vogel; 22. Europeaan; 24.
vleessoort; 27. zoet broodbeleg; 28. insectenetend zoogdier; 30. straat (Frans); 31. Bulgaarse munt; 32.
legerplaats in open veld; 33. feestelijke kleding (opsmuk); 35. zeurderig kind; 37. spoedig; 38. middag-
dutje in Spanje; 41. koelhok op vissersboot; 42. ervaren zeeman; 44. geldinstelling; 46. geld (Bargoens);
47. Zweedse winkelketen; 48. kortstondige flauwte; 49. telwoord; 50. familielid; 52. slimme; 54. uitvoeri-
ger; 56. collectieve arbeidsovereenkomst (afk.); 58. middel van bestaan; 61. corpulent (zwaar); 62. hand-
gereedschap; 64. muurholte; 65. mengsel van meel; 67. meevallertje; 68. beddenovertrek; 70. wieler-
ronde van Italië; 72. Engels bier; 73. attribuut van de politie; 76. deel van een dobber; 77. laus deo (afk.);
78. aangenaam heet; 79. berggeel; 81. Ned. politieke partij (afk.); 82. dun metalen staafje; 83. tropische
vetplant; 84. rivier in Utrecht; 86. plaats in Noord-Holland; 87. puntenlijst van school.

Verticaal 1, oprecht (menens); 2. bevroren water; 3. hoogste punt; 4. Arabische vorst; 5. zeer lage tem-
peratuur; 6. pronk- en siervogel; 7. geld opzij leggen; 8. glasplaat (raam); 9. deel van een vis; 10. auto-
kenteken Israël; 11. eenpans gerecht; 16. wig of spie; 18. gevangenis; 20. Ned. voetbalclub; 21. toiletar-
tikel; 23. toespraak; 25. bedehuis; 26. brandstof; 27. tijdperk; 29. tuchteloos (ongeremd); 32. overdreven
zuinig; 34. uitroep van een schildwacht; 36. zonder gezelschap (alleen); 37. rivier in Engeland; 39. bijen-
houder; 40. deel van een schip; 42. stof afkanten; 43. op elkander; 45. graanafval; 46. richtingwijzer; 51.
eikenschors; 53. schrijfgerei; 54. een aalmoes vragen; 55. nobel; 56. horecabedrijf; 57. boomwagen; 59.
godin van de maan; 60. knorrig mens; 62. scouting leider; 63. pleziertocht te paard; 66. plechtige belof-
te; 67. drankenbuffet; 69. eten bereider; 71. rij (reeks); 73. afscheiding (muur); 74. verbinding in kleding;
75. inkerving; 78. wet investeringsrekening (afk.); 80. opschudding; 82. familielid; 85. middelbaar onder-
wijs (afk.)

KRUISWOORDPUZZEL

Watersnoodramp
Ik ben geboren op 8 januari 1953 
in Zuidland (Voorne Putten) en na 
de Watersnoodramp werden mijn 
moeder en ik geëvacueerd naar 
Rotterdam-Kralingen. We kwa-
men daar in het gezin van bakker 
Nienhuis aan de Oudedijk terecht 
samen met meerdere familieleden 
van mijn moeder. Zondag 8 febru-
ari werd ik daar in de Jeruzalem-
kerk gedoopt. Vermoedelijk heeft 
mevrouw Nienhuis mij in de kerk 
gebracht. Korte tijd later werden 
we ondergebracht in Schiedam 
bij een echtpaar, waarvan de man 
op dat moment bij mijn vader 
in het Oogziekenhuis lag. Zijn 
er mensen die nog weten dat er 
op die bewuste zondag ook een 
evacueetje werd gedoopt? ik ga 
ervan uit dat er meer dopelingen 
waren. De familie Nienhuis is 
later naar Groningen verhuisd, 
vermoedelijk naar Haren. Een 
paar namen van dochters uit 

dat gezin: Corrie, Tineke en 
Greetje(?) Misschien kent iemand 
1 van de zussen, die nu rond de 
80 zullen zijn? Graag zou ik met 
hen in contact komen. Over de 
Jeruzalemkerk is blijkbaar ooit 
een boekje gemaakt. Wie heeft dat 
voor mij en wil dat (tegen beta-
ling) afstaan? Reageren kan naar 
janievanherpen@gmail.com of tel 
06-33788179. (Mijn meisjesnaam 
is Van Meggelen.)

Boekenbeurs
Stichting Ons Rotterdam houdt 
zaterdag 4 maart van 10.00 tot 
13.00 uur een boekenbeurs. 
Tweedehands Rotterdam-boeken 
en prentbriefkaarten worden 
aangeboden voor een klein prijsje. 
Locatie: St. Ons Rotterdam, 
Kerkwervesingel 53, Rotterdam-
Pendrecht. Meer informatie: 
boeken@onsrotterdam.nl en/of 
tel: 010-4804513 of www.onsrot-
terdam.nl

100 jaar verhalen van Vol-
lenhovenstraat 62/ Scheep-
vaartkwartier
Al bijna 17 jaar runnen wij een 
levendig internationaal sfeervol 
hostel (ROOM) in ons geweldige 
monumentale pand op de Van Vol-
lenhovenstraat 62 in het mooie 
Scheepvaartkwartier.
Dit jaar bestaat ons pand 100 jaar! 
Nou kunnen we zelf over 17 jaar al 
boekenreeksen vol schrijven maar 
als ode aan ons fi jne pand zijn we al 
een tijdje bezig verhalen te verzame-
len over al deze 100 jaar. We weten 
al best wat. Ooit begonnen als General Steam Transport Company in 1923 (waar we de oude bewoners zelfs van hebben ontmoet), 
daarna 5 jaar bezet geweest door de Duitsers, toen weer een haven-transport bedrijf en vanaf 1977 een Vrouwenhuis (erg belangrijk 
geweest voor de 2e feministische golf & vrouwen in het algemeen in Rotterdam) en als laatste tussen 1993 – 2003 De van Tromp 
Societeit. Van met name de tijd na de   oorlog. 1945 tot 1977 weten we niet zo veel. Wie woonden en werkten hier? Mocht u meer 
weten? Verhalen / foto’s? Van alle tijden. Stuur ze ons. In juni van dit jaar organiseren we expositie en zijn er iedere vrijdag rond-
leidingen! Wees welkom!

Mirjam & Monique
monique@roomrotterdam.nl

Oppassen in woningen iets voor u?

IWB in Epe zorgvuldig en vertrouwd

T 0578 - 614 235
I www.iwbepe.nl

vrije tijd... vakantietijd!

GRATIS TAXATIE
Goud, zilver, sieraden, kunst & curiosa en militaria

Elke donderdag OPEN INLOOPDAG van 10-16 uur  
bij de Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein

Met mogelijkheid tot verkoop of veiling
030-6063944 / www.ha-europe.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

37 55 73 39 86 49 28 87 59 34 44 5 18 83

78 36 66 63 9 79 43 30 54 2

Horizontaal 1. drankenwinkel; 7. borden en schalen; 12. rekenopgave; 13. toestand van rust; 14. nacht-
roofvogel; 15. godsdienst (afk.); 17. deel van de hand; 19. vrouwelijk dier; 21. vogel; 22. Europeaan; 24.
vleessoort; 27. zoet broodbeleg; 28. insectenetend zoogdier; 30. straat (Frans); 31. Bulgaarse munt; 32.
legerplaats in open veld; 33. feestelijke kleding (opsmuk); 35. zeurderig kind; 37. spoedig; 38. middag-
dutje in Spanje; 41. koelhok op vissersboot; 42. ervaren zeeman; 44. geldinstelling; 46. geld (Bargoens);
47. Zweedse winkelketen; 48. kortstondige flauwte; 49. telwoord; 50. familielid; 52. slimme; 54. uitvoeri-
ger; 56. collectieve arbeidsovereenkomst (afk.); 58. middel van bestaan; 61. corpulent (zwaar); 62. hand-
gereedschap; 64. muurholte; 65. mengsel van meel; 67. meevallertje; 68. beddenovertrek; 70. wieler-
ronde van Italië; 72. Engels bier; 73. attribuut van de politie; 76. deel van een dobber; 77. laus deo (afk.);
78. aangenaam heet; 79. berggeel; 81. Ned. politieke partij (afk.); 82. dun metalen staafje; 83. tropische
vetplant; 84. rivier in Utrecht; 86. plaats in Noord-Holland; 87. puntenlijst van school.

Verticaal 1, oprecht (menens); 2. bevroren water; 3. hoogste punt; 4. Arabische vorst; 5. zeer lage tem-
peratuur; 6. pronk- en siervogel; 7. geld opzij leggen; 8. glasplaat (raam); 9. deel van een vis; 10. auto-
kenteken Israël; 11. eenpans gerecht; 16. wig of spie; 18. gevangenis; 20. Ned. voetbalclub; 21. toiletar-
tikel; 23. toespraak; 25. bedehuis; 26. brandstof; 27. tijdperk; 29. tuchteloos (ongeremd); 32. overdreven
zuinig; 34. uitroep van een schildwacht; 36. zonder gezelschap (alleen); 37. rivier in Engeland; 39. bijen-
houder; 40. deel van een schip; 42. stof afkanten; 43. op elkander; 45. graanafval; 46. richtingwijzer; 51.
eikenschors; 53. schrijfgerei; 54. een aalmoes vragen; 55. nobel; 56. horecabedrijf; 57. boomwagen; 59.
godin van de maan; 60. knorrig mens; 62. scouting leider; 63. pleziertocht te paard; 66. plechtige belof-
te; 67. drankenbuffet; 69. eten bereider; 71. rij (reeks); 73. afscheiding (muur); 74. verbinding in kleding;
75. inkerving; 78. wet investeringsrekening (afk.); 80. opschudding; 82. familielid; 85. middelbaar onder-
wijs (afk.)

KRUISWOORDPUZZEL
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