
 

 

 

 

 

Hallo Ton. 

Leuk dat de foto’s op jouw site geplaatst worden. 

Uiteraard is er een stukje geschiedenis bij. 

Dit is het verhaal van Bob Visser;  

Een Crooswijkervertel 
 

In 1976, kort voor de huizen  in de Pleretstraat  gesloopt werden, heb ik hiervan wat dia’s 

gemaakt van zowel de voor- als achterzijde (Van Meekerenstraat).  

Deze huizen zijn kort voor de eeuwwisseling (1883) gebouwd.  

Mijn overgrootouders zijn kort daarna, vermoedelijk in 1895, op de 1
e
 verdieping van 

nummer 18 gaan wonen.  

Mijn vader heeft mij eens verteld dat toen hij geboren werd, zijn ouders woonden  op de 

Slachthuiskade.  

Een paar jaar na zijn geboorte, zijn zij verhuisd naar de 2
e
 verdieping van de Pleretstraat 

nummer 18.  

Zelf  heb ik met mijn ouders eerst in de Pleretstraat op nr. 13, 1
e
 verdieping, gewoond en 

daarna,  van 1952 tot juni 1957 op nr. 18, 2
e
 verdieping.  

Na  onze verhuizing heeft op de 2
e
 verdieping nog een aantal jaren familie van mij gewoond..  

Op de foto’s van de achterzijde zie je een schuine pijp die van rechts onder het zolderraam 

naar de regenpijp loopt. 

 

 

 
 

 Deze  is nog door mijn opa aangelegd. Het was de afvoer van een plaatijzeren gootsteenbak 

op zolder.  



 

 

 

Nummer 18 is gedurende tientallen jaren een echt familiepand geweest. 

Op de 1
e
 verdieping van nr. 20 hebben een oom en tante van mij met  hun kinderen gewoond, 

die  naar Australië  zijn gegaan.  

Op de 2
e
 verdieping van nr. 20, woonde in mijn tijd de familie Bosgieter.  

Op de begane grond had je de melkwinkel van de familie Plenge. 

 

Kijk eens goed naar de uitgesleten dorpel van de winkeldeur!  

Was in mijn tijd al zo.  

Wel makkelijk met het schoonmaken van de winkel. Het fungeerde als een soort gootje  

waardoor het sopwater naar buiten werd geveegd.  

 

 

 



 

 

 

 

 

In het lage pand links op de foto van de voorzijde, Pleretstraat, nummer 16, 

zat op de begane grond de waterstokerij van de familie De Groot. 

Zij woonden achter de winkel. 

  

 

 
 

 

 



 

 

Op wasdag kon je daar 2 emmers heet water halen voor 5 cent.  

Hij verkocht  ook wasmiddelen, olienoten, snoepgoed  

( o.a.gelukstoffees voor een cent) en zure bommen (ook 2 voor 5 cent).  

 

Op de 1
e
 verdieping woonde een dochter van hen met haar man. 

Onder nummer 18, op de begane grond, had je het pakhuis van De Groot. 

Hij bewaarde daar kolen, aanmaakhout en petroleum voor de verkoop.  

Toen De Groot er mee stopte, werd het pakhuis overgenomen door Plenge,  

die er zijn opslag had.  

Via een deur in het gangetje tussen de winkel en de woning konden  zij in het pakhuis komen. 

Mijn vader heeft mij eens verteld dat De Groot in het pakhuis vroeger ook honden had en dat 

hij met een  hondenkar met petroleum langs de deuren ging. 

 

Op de foto’s van de achterzijde zie je respectievelijk Pleretstraat 18 1
e
 en 2

e
 verdieping met 

het zolderraam en Pleretstraat 18 en 20.  

 

 
 

Vanaf de 1
e
 verdieping kon je, door het raam omhoog te schuiven, op het zinken dak van het 

pakhuis komen. Wij noemden dat het  “Platje”.  

Toen wij daar woonden, grensde aan dit “Platje” een worstrokerij, met de ingang aan de Van 

Meekerenstraat, die later is afgebroken is.  

Mijn moeder heeft kort voor de oorlog met haar ouders enkele jaren op de hoek van de 

Pleretstraat met de Boezemstraat gewoond, boven de groentenwinkel van De Ruiter. In de 

oorlog is die verdieping gesloopt.  

Het hout werd gebruikt om te stoken. In latere jaren is die verdieping weer opgebouwd. 

 

Iets over mijzelf.  

Ik ben in 1944 geboren in het oude Franciscus Gasthuis op de Schiekade. Even gewoond in de 

Nijverheidstraat op Zuid en de Haverlandstraat. 

Mijn eerste herinneringen dateren van Pleretstraat 13. 

 

 

 



Heb in de Isaac Hubertstraat  op de kleuterschool gezeten 

 

 
 

 

 en in de Spiegelnisserstraat op de lagere school. 

  
 

Tot 1981 heb ik in Rotterdam gewoond, daarna in Capelle en Krimpen aan de IJssel.  

Mijn vrouw en ik wonen nu op het platteland  in Groningen.  

Met hartelijke groeten, 

Bob Visser. 

5 september 2011 

EENCROOSWIJKERVERTEL. 

 


