Jeugdjaren van Leo van den Bogaerdt
(gewoond Schelfstraat 14b en Essenburgsingel 109a)

Scholen
De kleuterschool
In het pauzekwartiertje gingen de kinderen groepsgewijs via een achterdeur naar de
tuin van de pastorie, waar ook sierkippen aanwezig waren.
De muur bevatte een deur naar de grote speeltuin.
De speeltuin had een apart gedeelte vaar de kleintjes.
Buiten schooltijd kon je voor een dubbeltje de tuin in en onder toezicht van Opa
Klapwijk? mochten de kleintjes in de peuterafdeling spelen.
De iets groteren mochten in de zandbak voor kleuters spelen.
Nog groteren mochten niet in de zandbakken spelen.
Bij de schommels en andere speeltuigen was er ook een splitsing/specialisatie naar
leeftijd.
Achteraan was achter hoge hekken een voetbalveld.
De bal mocht uiteraard niet over een hek verdwijnen in de pastorietuin, achtertuintjes
en het terrein van een aannemer, waar hoorbaar een waakhond aanwezig was.
In de schutting van het voetbalveld was een deur die toegang gaf naar het pad
achter de achtertuintjes, maar daarvoor had je een sleutel nodig van Opa of de
andere leiding.
Uiteraard stond je dan bloot aan een bestraffende toespraak.
Dus werden er andere kinderen naar opa gestuurd met de mededeling van weer een
verloren bal.
Op de tijden dat de Jagthuisstraat speeltuin niet open was, gingen moeders met
kleine kinderen naar een zandbak in de Hugo Molenaarstraat.
Deze was van de gemeente en ze kosten geen dubbeltje entree.
Als je naar opa ging en zei dat je geen dubbeltje had, mocht je er vaak toch wel in.
Later realiseerde je, dat het dubbeltje een middel was voor toegangscontrole

Pius-X school
Onderwijzer Koevoets vertelde aan het einde van de lessen verzonnen verhaaltjes
met de hoofdpersonen: Oom Pieselewitje en Oom Zieligpoepie.
Ze hadden avonturen met hun Liegtuig.
Mijn oudere broers hebben ook bij Koevoets in de klas gezeten en later bleek dat wij
onze kinderen en kleinkinderen verhaaltjes voor het naar bed gaan vertelden, met
dezelfde hoofdpersonen.
Als de kinderen en kleinkinderen deze verhaaltjes zouden verzamelen en bundelen,
zou er mogelijk een leuk boek verschijnen.

Hongerwinter.
Mijn broers en zussen zijn naar Brabant gebracht voor aansterken tijdens de
hongerwinter
Frans en Jan gingen naar Helden.
Jan was bij een schildersbedrijf ondergebracht. Frans was aan de andere kant van
de straat ondergebracht in een boerderij. Jan herinnert zich, dat hij bij zijn broer
mocht spelen in de hooiberg.
Mijn andere broer Fons wist zich te herinneren dat in de maanden tijdens en na de
Hongerwinter er regelmatig per post een groot pakket aan kwam met een groot
brood. Ook was er wel eens een zak groene erwten bij, waarmee mijn moeder niet
direct raad wist en ze doorgaf aan een ander. Even later had ze daarvan spijt, omdat
we de erwten toen zelf hard nodig konden hebben.
Met deze verhalen heb ik adressen in Helden gezocht en de huidige pastoor
gesproken.
De man, die de historie van Helden bestudeert, vertelde dat er in het dorp vele
bakkers waren en dat die per post brood aan families in het westen hebben gestuurd.
Volgens hem zijn er geen lijsten bijgehouden van kinderen en van zendingen.
Fons is naar Breda gegaan.
Zijn tante Miemie heeft lang contact met hem en ons gehad

Woonomgeving
De woonomgeving was Rotterdam West-2, daarna Rotterdam-wijk- 23. Nu is het
postcode 3029.
Binnen in het woningblok aan de Essenburgsingel was bij ons een wasserij
aanwezig. De toegang daartoe kan ik me niet herinneren, mogelijk via de
Essenburgstraat.
Ons leven speelde zich af in huis, gezin, familie, kerk, speeltuin, zaaltje aan de
Jagthuisstraat, je eigen straat, de buurt straten, de wijk.
De wijk was als een eigen dorp.
Je kende kinderen uit je eigen wijk en vreemde kinderen vielen op.
Onze wijk lag tussen het spoor, de Schie, de ’s Gravendijkwal en de
Vierambachtstraat.
Voor De Gruyter gingen we net de grens over op het Binnenlandsplein.
In de wijk was de eigen kerk. Je wist dat er meer waren, maar spelende op straat
was dit niet een eerste punt van selectie, volgens mij.
Hoeveel inwoners zou die wijk hebben gehad: 10.000? Zo groot als een dorp!
Winkels
Op vele hoeken van de straat waren middenstandswinkels.
Ook waren er bedrijven, ook binnen het woonblok.

1. Melkhandel RMI
2. Tweedehandszaak Piet Brand
3. Groentehandel Renes
4. Tabakshandel van Loon
5. Groentehandel Kaptein
6. Van Oldenbarnevelt School
7. Schoenmaker Bik
8. Melkhandel Aurore
9. Brievenbus PTT
10. Kruidenier juffrouw van Rijn
11. Waterstoker de Moor
12. Houthandel Stuut
13. Rijwielhandel Sloof
14. Waterstoker Hermans
15. Vishandel van der Zwan
16. Groentehandel de Hoog

17. Wasserij de Lange
18. Waterstoker Blok
19. Slager Horenberg
20. Melkhandel Lansbergen
21. Slager de Geus
22. IJssalon Febra
23 Schoenmakerij van der Bent
24. Groenteboer, Stevens (Kaptein)
25. Kapper v.d. Zwan
26. Melkhandel
27. Café Het Westen
28. Boxhoorn, fijne vleeswaren
29. H.J. van Wijlenschool
30.
31.
32.

Hoek Veeluststraat Essenburgstraat was een sigarenzaak van een vrouw alleen. Zij
had even daarnaast nog een pakhuis waar ze een fietsenstalling had gevestigd.
Dit kostte uiteraard stallinggeld, dus de meeste fietsen stonden beneden tegen de
pui, soms wel 3 rijen dik.
Hoek Veeluststraat Essenburgstraat was er mogelijk een levensmiddelenwinkel,
maar ik kan me herinneren dat er ook zuurkool uit het vat werd verkocht: op weg
naar huis at je alvast iets uit het papier op. (gelukkig woonde we op het andere
hoekje, dus bleef er wel wat over.
Hoek Veeluststraat-Essenburgsingel was er in een souterrain een drukkerij, met
stampende drukmachines.
In de Schelfstraat was er een sigarenfabriek, we keken vaak door de geopende
ramen in het souterrain naar mannen, die de sigaren rolden en in planken legden.
In de Schelfstraat was er een timmerbedrijf. De foto van een jubileum, vlak na de
oorlog, moet er nog ergens zijn.
Schelfstraat hoek Essenburgstraat was melkhandel Lansbergen.
Begin jaren ’50 kreeg je bij de boodschappen naast Animozegels ook zegels voor
iets speciaals. Toen in de etalage een rode step werd getoond als prijs, werd door
mijn moeder iedereen opgetrommeld om de aparte zegels te sparen, zodat wij de

step zouden winnen. En inderdaad, hij kwam naar ons gezin en is daar gebleven en
doorgegeven aan kleinkinderen.
Lansbergen bracht de melk aan huis. Een grote melkbus op een wagen en afgepast
met een litermaat.
De liters melk die wij nodig hadden (vooral bij lange weekeinden) werd in de koele
voorkamer in een grote pan bewaard. We ontdekten dat het vet ging drijven in een
dikke laag; als je met je vinger wat weghaalden, bleek daar na een uurtje niets meer
van te zien.
De schillenboer had een interessante baan: afval ophalen, scheiden van brood en
groente, opletten dat er geen keukenmesjes meegingen, papier apart en dan terug
naar de veeboerderij boven Overschie.
Ik ben wel eens meegereden op de bok (en gelukkig weer terug).
De Essenburgsingel was gebouwd op slappe veengrond, uiteraard onderheid.
Voor de deur waren eerst 2 stoepjes, toen 3 en nadat er een 4-de stoep was
aangebracht omdat het trottoir steeds zakte, werd de totale straat opgehoogd.
Ik meen me te herinneren dat dit 2 keer gebeurd is tussen 1952 en 1996.
Aan het einde van de Essenburgsingel werden Renault-Dauphine auto’s geparkeerd.
Langs de sloot was er geen parkeerprobleem, dus zette een auto verhuurbedrijf er
zijn auto’s neer. Eerst was het een tiental in verschillende kleuren. Later telden we er
wel meer dan 100.
Zaaltje van de kerk
Op zondagmiddag werden om de week films gedraaid.
Eén filmtitel kan ik me nog steeds herinneren: “Dodende stralen”.
We vonden de film zo spannend, dat de organisatie de film een paar keer herhaald
heeft en we keken steeds weer.
Wat ik me vaag herinner is dat er vanaf de punt van de Eiffeltoren (of zoiets) door de
boeven geprobeerd is om de bevolking uit te roeien met Dodende Stralen.
In het zaaltje kon je figuurzagen en er was een Russisch biljart.
Ook werd het gebruikt voor de repetities van het kerkkoor St. Willibrord.

Personen
In de Buitenhofstraat heeft zanger Perry Cavello gewoond
Ik ken hem als verkoper op de tapijtenafdeling van de Bijenkorf. Daar had ik een
scholierenbaantje van 1958 tot 1961.
Daarna zag ik hem als achtergrondzanger in TV-shows .
Bijdrage Perry Cavello
Ik woonde van 1936 tot 1964 in de Buitenhofstraat 72b.
Dat was pal naast de garage van Van Dijk.
Vanaf de Jagthuisstraat de Buitenhofstraat inkijkend zat op de hoek de sigarenzaak
van Loon en op de andere hoek de groenteman Renes.
Op de hoek van de Grasstraat was de melkhandel van Rijn en in de Grasstraat de
waterstoker De Moor.
Tussen de Grasstraat en de Schelfstraat was de boekhandel Kodde. Aan de kant
waar ik woonde waren houthandel Stuut, rijwielhandel en -stalling Sloof, waterstoker
Hermans met daarnaast vishandel van der Zwan en op de hoek van de Veeluststraat
was kapsalon van der Zwan.
Op de hoek van de Schelfstraat zat slagerij de Geus, met even verderop ijssalon
Febra van de fam. Schell, daarnaast een aardappelpakhuis, schoenmakerij v.d. Bent
en op de hoek groentehandel Kaptein. Schuin daartegenover Boxhoorn (fijne
vleeswaren) en daarnaast waterstoker Goossens.
Even verderop aan de overkant de bewaarschool of kleuterschool, met aan het hoofd
juffrouw Kleijnjan, waar ik leuke herinneringen aan heb.
In de Jagthuisstraat, tegenover de kerk was er een uitdragerij van de ex-bokser Piet
Brand. Allerlei tweedehands spullen kon je er kopen.
Er was een etalage, waarin je door de bomen het bos niet meer zag. In de jaren 60
heb ik bij hem nog meubelen gekocht voor mijn studentenkamer. Hij nam me mee
naar een woning verderop in de Jachthuisstraat. Van de erfenis van een pas
overleden vrouw kon ik meubelen bij hem kopen.
Op de Essenburgsingel 100? woonde de familie Kentie.
De familie is begonnen koffie aan de kraamhouders tijdens de markt te verkopen.
In de loop der jaren zag je daar een bedrijf groeien.

Recreatie
Op zomerse zondagmiddagen werd er door de jeugd afgesproken naar Hoek van
Holland strand te fietsen. We spraken dan af bij de BAL van de kerk.
Later werd er ook gekozen voor bad Groenoord in Schiedam, waar een ligweide
aanwezig was.
Uiteraard gingen met het gezin ook naar de Kralingse Plas met lijn-1 of de
bedrijfsauto van mijn vader.
Die auto is ook eens gebruikt door mijn vader naar Hoek van Holland.

We werden een keer aangehouden door de Politie en die vroeg mijn vader of er in de
gesloten vrachtwagen soms kinderen meegenomen werd naar het strand.
Ja zei mijn vader, een paar. Bij het controleren telde de agent er meer dan 20.
Mijn vader kreeg de bekeuring maar moest wel met ons snel doorrijden naar het
strand.
Voor het Meubelmakerbedrijf had mijn vader eerst een driewieler auto: een Tempo.
Ik heb er een tekening van gemaakt en bewaard.
Die mocht mijn vader rijden zonder rijbewijs.
Later heeft mijn vader zijn rijbewijs gehaald en reed hij met een grijze Ford-V-6 ?
Terug

