
Lezersaanbieding De Brandgrensroute

Voor de lezers van De Oud-Rotterdammer hebben we nu een speciaal 
aanbod. Bestel nu De Brandgrensroute voor slechts € 9,95 en betaal 
geen verzendkosten. Dit aanbod is alleen geldig bij het insturen van 
de compleet ingevulde bon.

De Brandgrensroute is een literair-historische wandeling langs de lijn 
tussen heden en verleden. Jan Oudenaarden en Rien Vroegindeweij, 
Rotterdamkenners en stadschroniqueurs, verenigd in het Rotterdam-
mologisch Instituut, verkenden de Brandgrens van Rotterdam. Het 
boek De Brandgrensroute leidt de lezer langs de plekken waar het 
vuur woedde en doofde. Waar geblakerde en geschonden gebou-
wen ternauwernood overeind bleven. Of bij het puinruimen alsnog 
voorgoed uit het beeld van de stad verdwenen. De meeste mensen 
waren sprakeloos, sommigen hebben opgeschreven wat ze zagen en 
meemaakten, anderen beseften later wat er precies gebeurd was. In 
deze gids treft u een uitgebreide bloemlezing aan van hun verslagen 
en wederwaardigheden.

De Brandgrensroute is tevens een wandeling langs de ‘rooilijn’ waar-
binnen de nieuwe stad werd opgebouwd, een wandeling langs de lijn 
tussen het heden en het verleden van Rotterdam.
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rijen, oude arbeiderswoningen en statige 
landhuizen. U ziet het allemaal terug in dit 
prachtige boek op A-4 formaat. Natuurlijk 
vindt u foto’s van de ‘s-Gravenweg, het 
Laantje van Nooitgedacht, de Kralingse 
Plas en het hertenkamp. En kunt u nog eens 
een kijkje nemen in het Park Honingen en 
de Vijverlaan met zijn prachtige villa’s en 
herenhuizen.

Kerken
Ook zijn er beelden van de omgeving van 
het Toepad, met de Van Ghent kazerne en 
het Drink Water Leiding (DWL)-terrein 
met de oude watertoren aan de Esch en de 
oude filtergebouwen.

Verder gaat het, langs de Schaardijk, 
Honingerdijk, Hoflaan en Oudedijk met de 
vele markante gebouwen. Het boek bevat 
tevens vele foto’s van zeer herkenbare 
plekken. Bijvoorbeeld van de waterstokerij 
van de heer De Groot in de Waterloostraat, 
de openbare speeltuin en het politiebureau 
aan de Oudedijk. Maar ook van de Vliet-
laan, de Adelaarstraat, Heer Gillisstraat en 
Heer Hugostraat.
Tinus en Bep de Does tonen verder beelden 
van de vele kerken in Kralingen en vertel-
len daarbij wat er in de loop der jaren met 
die kerken gebeurde en laten zien hoe 
de omgeving veranderde. Zoals rond het 
toenmalige veemarktterrein, waar velen als 

kind hebben rondgelopen tussen de koeien, 
die voor de slacht naar het abattoir aan de 
Boezemstraat werden gebracht.
En wie heeft er geen herinneringen aan de 
fabriek van Jamin in de Hugo de Groot-
straat, het Oostelijk Zwembad aan de 
Gerdesiaweg en de oude Vlinderbuurt, die 
in 1995 grootscheeps werd gesaneerd. Met 
foto’s van de Goudse Rijweg, Meubel-
straat, Palissanderstraat, Adelaarstraat, 
Alettastraat, de Vlietlaan en nog veel meer 
kunnen echte Kralingers hun hart ophalen. 
Lekker even dromen over vroeger, de win-
kels en bedrijven, de jeugdherinneringen 
in dit bruisende stadsdeel dat bij zo velen 
nostaligische gevoelens oproept.

Het boek Kralingen in de 20ste eeuw kost 
29,95 euro en is te bestellen via De Oud-
Rotterdammer. Vul bijgaande bon in en u 
bent verzekerd van een exemplaar dat u 
zonder verzendkosten wordt thuis bezorgd. 
U kunt het ook digitaal bestellen via de 
webshop op www.deoudrotterdammer.nl. 
De fotoexpositie is te bezichtigen van 24 
februari tot en met 28 februari, dagelijks 
van 10.00 tot 16.00 uur.

Rotterdam Kralingen in de 20ste eeuw
Opnieuw verschijnt er een boek van de samenstellers Tinus en Bep de 
Does. Ditmaal hebben zij zich in de wijk Kralingen verdiept en meer dan 
200 foto’s geselecteerd voor een prachtige uitgave, die, als vanouds, 
werd verzorgd door uitgeverij Deboektant Klaaswaal. Zaterdag 22 februari 
wordt het eerste exemplaar van het boek ‘Rotterdam Kralingen in de 20ste 
eeuw’ overhandigd aan Paulette Verbist (PvdA) portefeuillehouder Wijk-
economie, Horeca, Kunst en Cultuur, Dienstverlening en Publiekszaken. 
Het boek wordt feestelijk uitgereikt in verpleeghuis Pniël aan de Oudedijk 
15, waar tevens een fototentoonstelling is te zien van ruim 600 foto’s.

We denken nog wel eens terug aan het landelijke Kralingen met zijn landweggetjes, boerde-
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bombardeerd vanwege de strategische waarde van de Rotterdamse 
haven voor de Duitsers.

o	 Ja, ik bestel graag het boek Rotterdam 40-45 voor € 24,95

Naam + voorletters:

Straat:

Postcode/woonplaats:

Telefoon:

Email:

Stuur deze bon op naar: De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC 
Nieuwerkerk a.d. IJssel. U kunt dit boek ook bestellen in de webshop op 
www.deoudrotterdammer.nl

BESTELBON ROTTERDAM 
KRALINGEN IN DE 20ste EEUW

We denken nog wel eens terug aan het landelijke Kralingen met 
zijn landweggetjes, boerderijen, oude arbeiderswoningen en statige 
landhuizen. U ziet het allemaal terug in dit prachtige boek op 
A-4 formaat. Natuurlijk vindt u foto’s van de ‘s-Gravenweg, het 
Laantje van Nooitgedacht, de Kralingse Plas en het hertenkamp. 
En kunt u nog eens een kijkje nemen in het Park Honingen en de 
Vijverlaan met zijn prachtige villa’s en herenhuizen.
o	 Ja, ik bestel graag het boek Rotterdam Kralingen 
      in de 20ste eeuw voor € 29,95

Bij uitgeverij WBOOKS verscheen vorige week een nieuw boek over Rotterdam in de oorlogsjaren, Rotterdam 
40-45 getiteld; samengesteld en geschreven door Hans van der Pauw. Het nieuwe boek, totstandgekomen in 
samenwerking met het Stadsarchief Rotterdam, bevat veel onbekende foto’s uit binnen- en buitenland en is 
anders dan andere boeken. Het presenteert een visuele geschiedenis van de oorlogsjaren in de Maasstad. 
Hans van der Pauw is kenner bij uitstek. Enkele jaren geleden publiceerde hij het standaardwerk Rotterdam in 
de Tweede Wereldoorlog.

Rotterdam 40-45

Rotterdam heeft het gedurende de oorlogs-
jaren zwaar te verduren gehad. Vijf dagen 
slechts had de rampzalige oorlog in mei 
1940 geduurd. Vijf lange jaren van Duitse 
bezetting volgden. Kort na de meidagen 
werden de bombardementen op de stad her-
vat - de oorlog ging dus gewoon door - en 
geleidelijk groeide de repressie en begon 
de vervolging van joden en verzetsmensen. 
Daarnaast werden veel mannen verplicht in 
Duitsland te werken; vrouwen en kinderen 
bleven alleen achter. De schaarste nam 
steeds meer toe en die ging in de honger-
winter haar tol eisen. En dit alles speelde 
zich af in een gehavende, onttakelde en 
volledig ontwrichte stad.
Over deze barre, maar tegelijk boeiende, 
periode schreef historicus Dr. J.L. (Hans) 
van der Pauw een prachtig boek, dat uit-

blinkt in helderheid en de lezer bijna als in 
een film door die donkere jaren voert.
Rotterdam 40-45 laat vooral de betekenis 
van de oorlog voor de gewone mensen 
zien. Na de inname van Rotterdam gaat het 
leven voor de inwoners van de stad gewoon 
door. Maar helaas is dit bombardement 
niet het laatste; de stad wordt nog 128 keer 
gebombardeerd vanwege de strategische 
waarde van de Rotterdamse haven voor de 
Duitsers.

Kenmerkende momenten
De foto’s tonen kenmerkende momenten 
van de oorlog in Rotterdam: van het verzet, 
de geplande wederopbouw, de honger-
winter en de bevrijding. De fusillade van 
tien mannen op de Coolsingel in 1945 als 
vergelding voor de moord op een SS’er. 

Dansende mensen op straat op 5 september 
1944, Dolle Dinsdag, als geruchten van een 
naderende bevrijding de stad bereiken. De 
razzia van Rotterdam tijdens de honger-
winter, waarbij 52.000 mannen worden op-
gepakt en afgevoerd. Een driejarig meisje 
dat wordt gered uit het puin van een door 
Amerikaanse bommen getroffen gebouw. 
De beelden van de bevrijding laten een heel 
andere kant van de stad zien, met uitgelaten 
menigtes Rotterdammers, jeeps vol Cana-
dese soldaten, maar ook ‘moffenmeiden’ 
die op straat worden kaalgeschoren en met 
hakenkruizen worden beschilderd. Al met 
al een zeer indrukwekkend boek, dat iedere 
geïnteresseerde in de Rotterdamse oorlogs-
geschiedenis in de kast moet hebben.
Rotterdam 40-45 telt 128 pagina’s op A-4 
formaat en kost slechts € 24,95.
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