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Voorzitter 
FUCTIE VACANT   
 

Iets voor u? 

Corrie Kieboom 
secretaris  
 
Loudonstraat 47 
3317 PA  Dordrecht 
telefoon: 06-36105856 
e-mail: info@dordtsenior.nl 

Lianne van Laak 
penningmeester 
Hooikade 10 

3311 CD Dordrecht 

telefoon: 06-46428542 

e-mail: liannevanlaak@hotmail.com 

IBAN: NL25 INGB 0007 1383 82  

George Scheen 
adjunct-secretaris  
 
telefoon: 078-6172946 
e-mail: jgscheen@gmail.com 

Anne de Lange 
bestuurslid beleid van gemeente en politiek  
 
telefoon: 078-6136389 
e-mail: a_de_lange@hetnet.nl 

Magda Hensen 
bestuurslid algemene zaken 
 
Telefoon: 078-614943 
E-mail: m.hensen91@upcmail.nl 

Wilma Molendijk 
bestuurslid, 
 
lid van de werkgroep Lief en Leed 
telefoon: 078-6173566 
e-mail: wilmamolendijk@gmail.com 

Aad Brinckmann 
Ledenbeheerder 
 
Telefoon: 06-5183 8053 
Email: a.brinckmann@upcmail.nl 

Jan Geenen 
redactie DordtSenior 
en acquisitie 
 
telefoon: 06-4821 9666 
e-mail: jan@dordtsenior.nl 

 

Wij zijn aangesloten bij de 

Samenstelling bestuur en werkgroepen 

DordtSenior 
Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 
   7e jaargang nummer 4 

Bezorging DordtSenior in 2022 
DordtSenior wordt door vrijwilligers bij u thuis bezorgd. Deze mensen doen dit geheel   

belangeloos en in de tijd die hen schikt, maar wel in de week dat het blad uitkomt.   

Dat kan dus op maandag zijn, maar ook op dinsdag of zelfs op zaterdag.  

 

Het volgende blad is de uitgave van juni.  

U kunt het verwachten in week 30 mei, dat is van 30 mei t/m 5 juni. 
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Kopij voor DordtSenior van juni 2022 moet uiterlijk  

12 mei binnen zijn bij de redactie, per adres  

Jan Geenen, Van Ravesteyn-erf 515  

3315 KX Dordrecht 

per e-mail: jan@dordtsenior.nl of telefoon 06-48219666 

Verhuisberichten en berichten van overlijden of 

het opzeggen van uw lidmaatschap uitsluitend sturen 

naar de ledenadministratie. (zie  pagina 1). 

 

 

 

 
 DordtSenior is het maandblad 
 van de leden van de Dordtse  
 Seniorenbond. Het verschijnt  
 10 keer per jaar (niet in de  
 maanden januari en augustus). 
——————————————————- 
Redactieadres DordtSenior 

p/a Jan Geenen 

Van Ravesteyn-erf 515 

3315 DW  DORDRECHT 

Telefoon: 06-4821 9666 

jan@dordtsenior.nl 

 

 De redactie bestaat uit 

Jan Geenen 

 (zie redactieadres boven) 

 Joke Herrewijn-de Vries 

 jherrewijn@hetnet.nl 

 Henk Kroon 

 henkkroon38@gmail.com 

 George Scheen 

 jgscheen@gmail.com 

 

 Vormgeving en opmaak 

 Jan Geenen 

 jan@dordtsenior.nl 

 

 Coördinator bezorgers 

 Jan Geenen 

 06 4821 9666 

 jan@ordtsenior.nl 

 (via de mail heeft de voorkeur) 

 

 LET OP: Klachten over de  

 bezorging van dit blad  

 uitsluitend bij Jan Geenen 

 (zie boven). 

 

 Website Dordtse Seniorenbond 

 www.dordtsenior.nl 

 

 Adverteren in dit blad? 

 Voor inlichtingen en/of tarieven      

 kunt u contact opnemen met  

 Jan Geenen (zie boven). 

Omslagafbeelding: 
pentekening van Ad Bakker 
(Collectie drukkerij RAD) 

Colofon 

1. Samenstelling bestuur en werkgroepen 

Bezorging DordtSenior in 2022 

2. In dit nummer 

 Einddatum inleveren kopij 

 Colofon 

3. Algemene Ledenvergadering 21 april 

Lianne van Laak: Met één hand kan je niet klappen 

5. Lianne van Laak: Activiteiten agenda 

Verslag van uitgevoerde activiteiten  

7. Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking   

9. Henk Kroon (Focus): De dinsdag-bonte-avond-trein 

 Joke Herrewijn-de Vries: Dankwoord 

11, Lokale partijen worden genegeerd bij de coalitievorming 

12, Jos Hubens: De geschiedenis van de Nachtwacht tijdens de  

 tweede wereldoorlog  

13. vervolg: De geschiedenis van de Nachtwacht tijdens de  

 tweede wereldoorlog 

15, ABNAMRO- en RABO-bank ondersteunen mobiel bankieren niet

 langer op verouderde smartphone 

16. Top Naef: Dordrecht Koopmanstad 

17. Wim Huy: Het regent overal 

18.  Poëzie

19. Arie van Zanten:  Waar staan wij eigenlijk voor

20. Adri Vogelaar: Zingen is gezond 

23. Lid worden van de Dordtse Seniorenbond? Aanmeldingsformulier 

24. Verjaardagskalender mei 

 Senior Service: belangrijke telefoonnummers

In dit nummer 
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Foto Martin Liefrink 

Beste leden, 
 
We hebben nu echt heel dringend uw hulp nodig.  
Wat wilt u van uw bond? 
Laat ons weten wat u zou willen dat de Dordtse Seniorenbond voor u doet. Het door ons aange-
boden programma sluit, gezien de steeds weer lage opkomst, niet aan op uw wensen.  
We hebben een chronisch tekort aan vrijwilligers en aan actieve bestuursleden en dan blijkt ook 
ons aanbod nog niet aan te slaan.  
 
Laat ons vóór 15 mei weten wat u zou willen.  
Met die kennis kunnen we dan gericht gaan werken aan een toekomst van uw bond.  
We vragen u, stuur een mail of schrijf een brief of bel naar het secretariaat met  
uw wensen en ideeën.  
 
We hebben uw hulp NU nodig want echt, met één hand kan je niet klappen.  

Algemene Ledenvergadering 21 april 

Een presentatie van Hello 24/7, het afscheid van voorzitter Joke Herrrewijn-de Vries en een vlot verlo-

pende jaarvergadering vulde de middag. Aansluitend is er een bingo gespeeld met echte Dordtse prij-

zen. Voor de slechts 17 aanwezige leden was het een boeiende en gezellige middag.  

Op de collage hieronder wordt de oorkonde uitgereikt aan Joke door Anne de Lange. Foto's: Aad Brinckmann 

Met één hand kan je niet klappen 
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Plaatjes draaien:  

De volgende middagen zijn op 10 mei en 7 
juni aan boord van het binnenvaartmuseum 

op de 'René Siegfried', Werf van de Biesbosch 

94 (heette voorheen Maasstraat 13). 

Van 14.30  tot 16.30 uur 

Plaatjes aanwezig maar breng gerust uw ei-
gen favoriet mee.  
Toegang gratis, consumpties eigen rekening.  

We draaien 45 en 33 toeren plaatjes, aanwe-

zigen kunnen zelf aangeven wat ze willen ho-
ren en als het in het assortiment zit, zetten 

we het op en genieten we er met z’n allen 

van een nostalgisch muziekje in diverse gen-

res. We doen een bakkie, drinken een glaasje 

en kletsen wat met elkaar.  

Spelletjesmiddag: 

We gaan het één keer proberen. Besluiten 
daarna of er voortgang komt.  

Diverse spelletjes aanwezig maar breng ge-

rust uw eigen favoriet mee. 

Waar? Aan boord van het Binnenvaartmuseum 

op de René Siegfried, Werf van de Biesbosch 94. 
Wanneer? 17 mei, Van 14.30 uur tot 16.30 uur.  

Toegang gratis, consumpties eigen rekening. 

Activiteiten agenda                 Door: Lianne van Laak 

De dagtocht naar Rotterdam van 26 april, hebben we helaas vanwege te weinig belangstelling 
moeten annuleren.  

Verslag van de uitgevoerde activiteiten  
7 april heeft Toneelgroep De Valkenier voor ons het blijspel Tante Pecunia opgevoerd.  

Het was een hilarisch toneelstuk dat veelvuldig een lach in de zaal deed klinken. Daar doen 

we het eigenlijk voor. Ruim dertig leden hebben de voorstelling bezocht. 
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Openingstijden: 

Dinsdag - vrijdag 

10:00 -16:00 uur 

 

Zaterdag en ‘s avonds 

alleen op afspraak  
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Boekbespreking                                                       Joke Herrewijn–de Vries 

'De Pianostemmer geschreven door Daniel Mason 

Dit boek is het debuut van een Amerikaanse 

schrijver, Daniel Mason, over een Engelsman 

die in Birma een piano moet gaan stemmen. 

Edgar Drake was 

een pianostemmer 

in Londen. Het 

Britse leger vroeg 

hem naar Birma te 

gaan om een Ge-

rard Grand Piano 

te gaan stemmen 

bij majoor Antho-

ny Carroll.  Al bij 

de introductie van 

deze hoge mili-

tair, die een piano 

op de meest afge-

legen plek van het 

Britse Imperium had geëist, vatte Edgar sym-

pathie op voor deze man die van kunst en 

muziek leek te houden. 

 

Edgar Drake zei zijn vrouw en Londen gedag 

en vertrok per boot via Afrika naar India, van 

Rangoon langs de Irrawaddy Rivier naar Man-

dalay en verder op een avontuurlijke reis 

dwars door de jungle naar het Fort Mae Lwin. 

Drake ontmoette mensen vol prachtige verha-

len, die de Engelse pianostemmer steeds be-

ter voorbereidden op zijn verblijf in de tro-

pen. De reis werd steeds avontuurlijker, net 

als de verhalen over majoor Anthony Carroll 

vreemder werden. Drake begon zelfs aan zijn 

bestaan te twijfelen. 

 

 

 Het verhaal speelt zich af tegen de achter-

grond van de Engelse kolonisatie van Birma 

rond 1887. Het is deels historisch en deels 

fantasie. De innemende hoofdfiguur, de een-

voudige pianostemmer Edgar Drake, die uit 

de mistige atmosfeer van Londen en de sleur 

van zijn huwelijk wordt geplukt op weg naar 

een warm en verhit avontuur in de tropen is 

uiteraard verzonnen.  Ook het karakter van 

de mythische majoor, een man die zich heeft 

overgegeven aan het Birmese leven en tussen 

zijn vage militaire acties planten en dieren 

bestudeert voor de wetenschap. Zijn vijanden 

gunstig probeert te stemmen door pianospel, 

is gedeeltelijk verzonnen, gedeeltelijk geïn-

spireerd op een bestaand hebbende Sir James 

Scott, die het voetbalspel in Birma heeft ge-

ïntroduceerd. 

 

Het boek is mooi en beeldend beschreven 

met veel kleine maar mooie gedachten en 

uitspraken over muziek. Een prachtig verhaal 

en de sfeer die samen met de temperatuur 

van het tropische Birma verhitter raakt. Het 

is een origineel verhaal vol avontuur, histo-

rie, hier en daar wat Engelse humor, maar 

vooral goed geschreven. 
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Net voor de pandemie zat ik met een oud collega 
op een beurs koffie te drinken en folders te bekij-
ken toen plotseling een manspersoon aanschoof. 
Repareert u ook oude apparaten vroeg hij…, nou 
uh nee ik ben geïnteresseerd in nieuwe ontwikke-
lingen en stak daarbij de folders omhoog… Oh, 
juist ja..., ik ben *Rinus maar ik repareer nog al-
tijd oude apparaten radio’s doe ik niet meer, al-
les veranderd joh.., de huidige samenleving is 
meer een digitale dictatuur. Kijk nu ook, ze zit-
ten allemaal op hun telefoontje te koekeloeren 

ongezellig vind je niet?  
Vroeger zat de hele fa-
milie thuis te luisteren 
naar de dinsdag-bonte-
avond-trein via één 
draadje dat was best ge-
zellig zei hij glunderend. 
Misschien is Dordt in 
stoom iets voor u zei ik 
dan zie je de glorietijd 

van calorische werktuigen.  Nou ik ben meer van 
het analoge dan heb je geen gelazer met wacht-
woorden, codes en lege batterijen… Ik haal m’n 
schouders op en verweer dat de digitale cultuur 
gaandeweg onmisbaar is geworden en tover de 
smartphone uit m’n zak…  Juist ja, inmiddels was 
*Rinus zijn koffie op hij wenste ons een prima dag 
en verdween… . 
 
Poeh zeg, alsof de duvel er mee speelt door slij-
tage heeft mijn smartphone de geest gegeven en 
als klap op de vuurpijl stopt mijn provider met 
het 3G netwerk…!  Omdat dingen digitaal gere-
geld moeten worden is het raadzaam een nieuwe 
aan te schaffen. Door een blokkeerschip schoof 
dat telkens op en de bestelling werd geannu-
leerd. De blauwe enveloppe viel inmiddels op de 
mat..! Als de wiedeweerga weer een winkel opge-
zocht,  neem wel een pet met geld mee maar 

laat je geen super twinkelende smartphone met 
mega-mogelijkheden aanpraten dus ik wijs reso-
luut naar een Koreaan die prima geschikt is voor 
5G! Voor enkele tientjes en nummerbehoud 
wordt de SD card overgezet met vervolgens de 
inhoud van de ‘oude’ via een laptop naar de Ko-
reaan… 'Kat in 't bakkie' zou je zeggen, nou nee 
let op alles wat met DigiD, over-
heid, verzekering en bank te ma-
ken heeft is de winkel niet voor 
bevoegd je moet dat zelf regelen. 
De bank was na enig scanwerk re-
delijk snel geregeld maar om de 
DigiD nieuw leven in te blazen 
moet je een activerings-code aan-
vragen welke na 3 dagen per post 
wordt verstuurd…!  
 
 De jaaropgave ligt inmiddels bij de belastingin-
vuller, vanwege de  nieuwe smartphone is de Di-
giD voor hem eveneens geblokkeerd. Neem je te-
lefoon en activerings-code maar mee dan komen 
we er wel uit en we gingen aan de slag.  Het gaf 
eerst enige moeite maar de DigiD is dankzij onze 
belastinginvuller geactiveerd…! Welke Apps no-
dig? Via Play Store kan je apps downloaden, wees 
reëel en houd het behapbaar door zelfoverschat-
ting gaat veel mis . Zo kan je bijv. een app down-
loaden die decibels van windmolens registreert, 
aan jou de keus.   
 
*Rinus kan ik niet appen jam-
mer, dus geen dinsdag-bonte-
avond-trein voor hem maar als 
de stroom uitvalt leen ik voor 
mijn bankzaken wel een telraam 
bij hem ...      
 

Tot Focus 

FOCUS 

De dinsdag-bonte-avond-trein 

Door Henk Kroon (Focus) 

Dankwoord  

Radiodistributie met luid-
spreker van Bakeliet. 

 Ha ha ik ben 5G. 

  De groeten aan          
*Rinus. 

Beste leden van de Seniorenbond. 

Moeilijk was het wel om uit het bestuur te treden van uw Bond. Maar ik wil het be-
stuur toch bedanken voor de vriendelijke woorden, het erelidmaatschap, mooie 
bloemen etc. die ik tijdens de ledenvergadering heb gekregen. Ik blijf met de Bond 
meeleven en mijn stukken schrijven voor het blad. Hopelijk vult u het bestuur weer 
aan, daar ga ik helemaal van uit!  

Hartelijke groet Joke Herrewijn – de Vries 
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Lokale partijen worden genegeerd bij de 
coalitievorming 
Bovenstaande  kop stond in de “ Drechtsteden” , de bijlage van het “Algemeen  Dagblad,” 

In Dordrecht stemde 30’8% , 3% meer dan bij de vorige plaatselijke verkiezingen.  
“Beter voor Dordt" verloor wel, maar bleef toch de derde partij met haar 5 zetels. 
De VSP (Verenigde Senioren Partij Dordrecht) WONNEN, en stegen van 2 naar 4 zetels. 
 
De landelijke partijen, VVD, Groen Links, Christen Unie/SGP en CDA willen op 10 mei het coalitieak-
koord presenteren. Spannende  jaren, omdat zij de kleinst mogelijke meerderheid hebben. Hun moti-
vatie: : men vindt “Beter voor Dordt” en De ”VSP” “niet stabiel” genoeg om mee te doen.  
Op die manier wordt bijna 1/3 van de kiezers genegeerd, omdat deze partijen in de oppositie gedron-
gen. “Zie daar de macht en de arrogantie van de landelijke partijen.  
"Zij weten kennelijk wat goed is voor de burgers van Dordrecht" zegt Margret Stolk van de VSP in de 
“Drechtstreek”. 
 
Een spannend experiment, een risico, terwijl er zulke grote problemen zijn: Denk aan Woningbouw, 
armoedebeleid, energiecrisis en duurzaamheid. 

Anne de Lange 

 
Adverteren hier of op een andere plek in dit blad? 

 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de redactie van dit blad. 

 
 

06-4821 9666 
jan@dordtsenior.nl 
www.dordtsenior.nl 
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Rijksschuilplaatsen 
Maar het bekendste Nederlandse kunstwerk is een bijzon-
dere zorg. Vanuit het Rijksmuseum wordt De Nacht-
wacht, inclusief lijst afmetingen 4,37 meter bij 3,63 me-
ter, op 4 september 1939 met een glasvrachtwagen, naar 
de ridderzaal van kasteel Radboud in Medemblik ge-
bracht. Toen op Pinsterochtend 12 mei 1940 vanaf een 
mijnenveger, die in de haven van Medemblik lag, een 
Duits vliegtuig werd neergeschoten, werden de beheer-
ders van het kostbare doek nerveus en besloot men de 
belangrijkste schilderijen te verhuizen naar een schuilkel-
der in de duinen van Castricum. Daar moest De Nacht-

wacht worden opgerold op een cilinder, omdat de ingang 
van de kelder niet berekend is op de afmetingen van het 
schilderij. 
 
Ondertussen was men begonnen met de bouw van een 
bomvrije Rijksschuilkelder in de duinen van Heemskerk. 
Hiervoor wordt ruim 25 duizend kubieke meter zand uit-
gegraven, die na de bouw weer teruggestort werd als 
beschermende laag van twaalf meter dik. Op 21 maart 
1941 wordt de opgerolde Nachtwacht de bomvrije kluis 
in Heemskerk binnengedragen. Aan het einde van 1941 
moeten de Noord-Hollandse duinen op last van de Duit-

De geschiedenis van De Nachtwacht tijdens de 
Tweede wereldoorlog  
 Door ons lid Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart 

De Nachtwacht is het bekendste en beroemdste schilderij van Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606
-1669). Rembrandt schilderde het meesterwerk tussen 1639 en 1642.  
 
Op 24 augustus 1939 werd in Nederland de voormobilisatie afgekondigd. Een beslissing met ingrijpen-
de gevolgen, ook voor musea. Want hoe en waar bescherm je een beroemd groot schilderij als  

8De Nachtwacht tegen oorlogsgeweld? Een degelijke schuilplaats was er nog niet, daarom is noodop-
vang nodig.  
Een dag na de voormobilisatie onderneemt de gemeente Amsterdam al de eerste stappen. Ze verwij-
dert kunst uit het Stedelijk Museum, het stadhuis en de universiteit van Amsterdam. Deze werken vin-
den een tijdelijk verblijf in de laadruimen van vier binnenschepen nabij het Alkmaardermeer. Als ge-
volg van deze noodoplossing, door sensatiezucht opgeblazen, deed in die tijd de hardnekkige mythe 
rond dat De Nachtwacht, in een grote zinken koker in gesoldeerd, op de bodem van dit meer rustte.  

De Nachtwacht: het hoogtepunt van Rembrandts schilderkunst.  
Het schilderij werd in 1715, of kort daarna, aan alle vier zijden ingekort om het passend te maken voor een andere ruim-
te. Daarbij verdween onder meer de afbeelding van twee schoolschutters. Tegenwoordig is het schilderij 379,5 cm hoog 
en 453,5 cm breed. Zonder lijst weegt schilderij 170 kg, met lijst 337 kg. 
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Vervolg: De geschiedenis van de Nachtwacht tijdens de 2de wereldoorlog      

sers, die bang waren voor een aanval van de geallieerden 
via dit kustgebied, worden ontruimd en moesten nieuwe 
Rijksbergplaatsen worden gebouwd.  
 
Op 24 maart 1942 wordt De Nachtwacht opnieuw ver-
huisd naar de ondergrondse kalksteenmijnen van de Sint-
Pietersberg bij Maastricht waar een geacclimatiseerde 
kunstbunker is gebouwd voor totaal 750 schilderijen. 
Weer is grondige voorbereiding noodzakelijk. De Nacht-
wacht wordt eerst in een vrachtwagen geladen die weer 
op een wagon van een trein wordt geplaatst. De wagon 
met een onderstel van personenwagens, omdat die beter 
veren. Het schilderij komt onder toezicht van de Duitse 
autoriteiten, veilig aan in Maastricht. 
 
Duitse bezetter 
Tot op de dag van vandaag wordt nog vaak gedacht dat 
de schilderijen in de Sint-Pietersberg verborgen werden 
gehouden voor de Duitse bezetter. Dit is echter een my-
the. De Duitsers waren volledig op de hoogte van het 
beleid omtrent het beheer en de opslag van het Neder-
lands kunstbezit. Waarom de Duitsers besloten hebben 
om de schilderijen niet naar Duitsland over te brengen? 
De meest voor de hand liggende overweging is dat de 
Duitsers van plan waren om pas na de eindoverwinning 
een aantal schilderijen naar Duitsland over te brengen. 
Hitler had vergevorderde plannen om in zijn Derde Rijk 
een megalomaan kunstmuseum met “verzamelde” kunst 
in het Oostenrijkse Linz aan de Donau te bouwen. 
 
Vervoer per schip 
Strikt vanuit kunstoogpunt verloopt de uiteindelijke be-
vrijding van ons land relatief rustig. In Maastricht worden 
de bunkers zonder weerstand heroverd op de Duitsers.  
 
Men vangt op 25 juni 1945 aan met de grootscheepse 
repatriëring van de kunst naar hun rechtmatige publieke 
onderkomens. Twee binnenschepen vertrekken vanuit 
Maastricht, niet over de Maas omdat de rivier gestremd 
was door de oorlogshandelingen. Er wordt in plaats daar-
van gevaren door België, via de Zuid-Willemsvaart langs 
Helmond en Den Bosch en dan door het Merwedekanaal 
langs Gorinchem en Vianen richting het Rijksmuseum in 
Amsterdam.  
 
Een van de schepen is het m.s. VAN GOD GEGEVEN van 
familie M. Kluytenaar uit Dordrecht met een tonnage van 
152 ton, lengte 28,70 meter en een breedte van 5,51 
meter. De vrachtprijs vijf gulden en zevendertigcent 
werd betaald over het volle laadverm8ogen van 152 ton. 
Het schip was in 1906 gebouwd bij Gebr. Croles in IJlst 
als zeilklipper VOLHARDING en was voor de oorlog omge-
bouwd tot motorschip met een voortstuwingsmotor van 
30 pk. De VAN GOD GEGEVEN heeft onder meer De 
Nachtwacht geladen. Bij het passeren van de sluizen kre-
gen de schepen voorschutting, ze werden begeleid door 
een aantal soldaten en voeren alleen overdag en liggen 's 
nachts aangemeerd. Dan slapen een bewaker en de lei-
der van het transport op britsen aan weerszijden van De 

Nachtwacht om ervoor te zorgen dat op deze laatste 
etappe niet alsnog iets misgaat. 
 

 
Exposeren 
Tijdens festiviteiten in Amsterdam op 29 juni, vanwege 
de terug komst van Koningen Wilhelmina, arriveren de 
twee schepen de VAN GOD GEGEVEN en de RES NOVA 
(verdere gegevens ontbreken) de havens van Amster-
dam. De Nachtwacht wordt op een vrachtwagen geladen 
die haar naar het Rijksmuseum terug brengt. 
 
Het Rijksmuseum opent op 15 juli van datzelfde jaar als 
eerste weer haar deuren met een grootse expositie, met 
als titel: Terugkeer van de oude meesters. Deze gaat 
over de teruggeplaatste werken die, vele bizarre hobbels 
gedurende vijf jaar oorlog ten spijt, weer veilig aan hun 
vertrouwde muren hangen. 
 
Noot: De VAN GOD GEGEVEN werd in 1955 omgedoopt in 
DIEU-DONNÉ maar bleef wel in bezit van familie Kluy-
tenaar en het schip is in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw gesloopt.  

De VAN GOD GEGEVEN van familie M. Kluytenaar  na de 

Tweede Wereldoorlog onderweg,  met zekerheid hier met minder 

kostbare lading aan boord.  Foto: archief P. Kluytenaar. 

Het connossement van een lading kunstschatten. De Nacht-
wacht was alleen al verzekerd voor een miljard gulden.  
Archief: Jos Hubens. 
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ABN AMRO en Rabobank ondersteunen mobiel  
bankieren niet langer op verouderde smartphones 
Klanten met bepaalde verouderde smartphones kunnen niet langer mobiel bankieren bij ABN AMRO en de 
Rabobank. De apps voor mobiel bankieren worden sinds de meest recente updates niet meer ondersteund 
voor mensen met Android 7.0 en ouder. En ook op oude iOS-versies wordt het een lastig verhaal. De veilig-
heid kan op deze toestellen niet worden gewaarborgd, omdat het besturingssysteem wegens het uitblijven 
van beveiligingsupdates kwetsbaar wordt, aldus de banken. Welke versies van de besturingssystemen heb je 
dan wél nodig? In dit artikel leggen we het uit.  

Om te beginnen ABN AMRO. Op de website van 
de bank staat het volgende:  
"Het is belangrijk dat uw toestel veilig is én blijft. 
Daarom geven Apple en Android meerdere keren 
per jaar beveiligingsupdates uit. Deze kunt u zelf 
installeren en beschermen uw toestel. Dit gebeurt 
automatisch als u uw Apple iOS-versie of Android-
versie bijwerkt." 
 
Daar voegt de bank aan toe dat toestellen waar 
geen beveiligingsupdates meer voor worden uitge-
bracht niet voldoende zijn beschermd. ABN AMRO 
vindt het niet veilig genoeg om klanten gebruik te 
laten maken van mobiel bankieren op verouderde 
telefoons. Dit vanwege een verhoogd risico op be-
veiligingslekken. 
 
En daar zijn niet alle klanten even tevreden over, 
blijkt uit een rondgang langs de recensies in de 
Google Play Store. Een greep uit de selectie: 
 
ABN AMRO-app voor mobiel bankieren op 
Android: welke versie heb je nodig? 
Op 4 april 2022 is er dus een update van de mobiel 
bankieren-app uitgerold, en deze nieuwste versie 
werkt alléén op toestellen waar minstens Android-
versie 8.0 op draait. Een recenter besturingssys-
teem is natuurlijk prima, maar op oudere bestu-
ringssystemen is de app niet langer functioneel. 
 
De meest recente versie van het Android-
besturingssysteem is Android 12.0. Opvolger 13.0 
laat overigens niet lang meer op zich wachten: 
ontwikkelaars zijn al druk bezig met testversies. 
 
Maar terug naar Android 7.0. Deze versie van het 
Android-besturingssysteem is uitgerold op 22 au-
gustus 2016, bijna zes jaar geleden. De laatste 
update volgde op 4 oktober 2019. 
 
Sindsdien is deze versie niet langer voorzien van 
updates of aanvullende ondersteuning, en in dat 
opzicht is ABN AMRO nog best coulant geweest 
door geruime tijd door blijven gaan met het be-
schikbaar stellen van updates voor hun eigen mo-
biel bankieren-app. 
 
Overigens zijn er nauwelijks mensen die über-
haupt nog gebruikmaken van Android 7.0 of ouder. 

In maart 2022 ging het wereldwijd nog om 2,73% 
van alle Android-gebruikers. Toegespitst op Ne-
derland ging het in maart om slechts 0,95% van 
alle gebruikers. 
 
Voor minder dan één op de honderd gebruikers is 
deze update dus echt problematisch. De rest ge-
bruikt een nieuwere Android-versie waar de mo-
biel bankieren-app van ABN AMRO op wordt onder-
steund. 
 
De toekomst: waar moet je rekening mee houden? 
Niet iedereen heeft geld om continu de nieuwste, 
duurste smartphones te kopen, en er is ook nie-
mand die je daartoe dwingt. 
 
Het is echter een wetmatigheid in softwareland 
dat beveiligingsupdates niet tot in de lengte der 
dagen kunnen worden uitgerold: soms is een be-
sturingssysteem gewoon dermate verouderd dat 
het geen zin heeft om deze nog langer te onder-
steunen, ook vanwege het steeds geringere aantal 
gebruikers. 
 
En zodra een besturingssysteem niet langer wordt 
ondersteund, neemt het risico op beveiligingslek-
ken toe. Daarom kunnen ontwikkelaars van mobiel 
bankieren-apps de veiligheid op niet-onder-
steunde platformen niet eindeloos blijven garan-
deren: zeker in het geval van gevoelige, financiële 
informatie wordt het risico op een zeker ogenblik 
onaanvaardbaar groot. 
 

Bron Kassa:  



 

Pagina 16 DordtSenior mei 2022 

 

Aan het welgesteld leven in de karakteristieke en onder elke belichting even verrassend schone koop-
mansstad, welke Dordrecht in mijn kinderjaren was, ontbrak feitelijk niets. Er was baas boven baas, 
de meest gefortuneerden hielden er fraaie equipages op na, met koetsier en palfrenier in goud gega-
lonneerde livreien, waarin ook de minder fortuinlijke bij gelegenheid een toertje mochten maken in 
een van die charmante gelaarsde-kat-coupeetjes ben ik nog getrouwd. Zij behoorden bij het stads-
beeld en gaven daaraan juist de opgewekte toets, die in zijn conglomeraat van grijzen en grauwen 
behoefde. Ook werd er druk paardgereden, in de manege en daarbuiten, en ik kan me voorstellen dat 
het aardig was, wanneer mijn grootvader met zijn twee zoons en twee dochters, de grijze sluier om 
het glimmend hoog hoedje in een cavalcade zich op pad gaf. 
 
De koopmansstand overheerste alle overige levens-bedrijven, zodat het mij in mijn jeugd voorkwam, 
of er geen andere mensen bestonden dan deze veelal onder elkaar huwende families. 
 

Hoewel er van het stadsbestel, waarvan ik hier vertel, nagenoeg 
niets over is gebleven- Dordt is nu overwegend fabrieksstad en 
heeft daarbij veel van haar eigenaardigheden ingeboet- voel ik 
altijd nog iets van de oude reserve, zowel als van haar oude dis-
tinctie. Bij wat er in de wereld veranderde, ten gunste, maar 
niet minder ten ongunste, behoorde de Merwestad nooit tot de 
ergste voorbeelden van luidruchtig uitbottende vulgariteit, ble-
ven wij ook in dit opzicht nog een tikje een 'eiland'. 
 
Top Naeff: zo was het ongeveer. 

Dordrecht Koopmansstad 
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Het regent overal                                   Door: Wim Nuy 
Naar Normandië gaan we, komende week. Volgens de Weerplaza-app krijgen we gedurende ons  
gehele verblijf regen en nogal wat wind te verduren met temperaturen die moeizaam de dubbele 
cijfers halen. Wat er allemaal mee moet tijdens een verblijf buitenshuis daar maak ik me nooit 
zorgen over. Mijn leef-genote heeft er bij uitstapjes de gewoonte van gemaakt om zo’n beetje  
alles wat we hebben mee te zeulen. Over een gebrek aan passende kledij in den vreemde hoef ik 
me dus niet te bekommeren. In een jolige bui heb ik wel eens voorgesteld om simpelweg het hele 
huis aan de trekhaak te klikken maar dat werd niet als humor ontvangen. Mijn taak in deze is er 
het zwijgen toe te doen. En dat is goed te doen.  

Als de folder recht doet aan de werkelijkheid 

kijken we vanuit ons appartement uit op de 

golf van Saint-Malo. We zijn tijdens ons verblijf 

ondermeer voornemens om de invasiestranden 

van de tweede wereldoorlog te bezoeken. Zo’n 

twee decennia geleden waren we daar al eens 

en dat heeft toen diepe indruk op ons gemaakt. 

Vooral de totale zinloosheid van al die gesneu-

velde jongelingen bevangt me als ik daar sta. 

Pas nu, al typende weg realiseer ik me dat de 

tweede lettergreep van gesneuvelden ‘sneu’ 

luidt en dat doet ernstig tekort aan hetgeen ze 

is overkomen. Als een jochie van negentien uit-

eengereten op een strand ligt dan noem je dat 

niet sneu. Laten we het dus op vermoorde jon-

gelingen houden.  

 

We laten met ons tochtje in aantocht het we-

reldnieuws even het wereldnieuws en gaan dus 

genieten van eindelijk weer eens een buitens-

huis verpozen na twee jaar Covid. En dat ter-

wijl zo’n 1.500 kilometer verderop miljoenen 

mensen op drift zijn voor de agressie van een 

kleine Russische maniak die graag ‘zijn’ Sovjet-

Unie weer terug wil. Zo maakt de ene mens 

zich dus druk over de regen die uit de lucht zal 

vallen terwijl 44 miljoen Oekraïners zich zorgen 

maken over raketten en bommen die uit die-

zelfde lucht vallen. En dat zonder app want het 

Kremlin appt niet waar en wanneer ze de me-

demens met dood en verderf zullen verrassen.    

Plots worden we dus geconfronteerd met  

wederom een dictatoriale dwaas die de toe-

komstige geschiedenisboeken zal dicteren. En 

wat doen wij? Wij hopen van harte dat het een 

lokale bui zal blijven, daar in Oekraïne en pro-

beren dat strategisch te sturen. Verder zitten 

we erbij, kijken er naar en storten gul op giro 

555. Vanuit defensie gaan er wat moordwapens 

naar de getroffen regio, want daar is ter plaat-

se een tekort aan. Geen toppers in de Arena 

maar wéér een top in Brussel bepalen het 

nieuwsbeeld. Eendrachtig proberen ze daar 

eendrachtig te zijn want niets is zo verbindend 

dan een gezamenlijke vijand. Over tien jaar 

gaan we misschien eens kijken, daar in Oekra-

ïne, om daar de massagraven te bezoeken van 

de gesneuvelde, vermoorde jongelingen.   

   

Ik hoop dat we dan wel mooi weer hebben, of 

is dat al te sarcastisch?  

 

 

Groeten uit Frankrijk 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Voetnoot: Wim Nuy  

Vanwege hierboven omschreven vakantie heb ik 

deze  column einde maart 2022 al ingestuurd 

naar de redactie. 

Zicht op Saint-Malo met als middelpunt de bezienswaardige Kathedraal  
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Poëzie 

Corona door:  

Joke Herrewijn-de Vries 

 

Corona was de baas 

'n Strenge baas dat wel 

Hij zat onder je vel 

Geen prik dan was je dwaas 

 

We wisten wat een wappie was 

Een groepje in Nederland 

Die waren bij de hand 

In mij niet zo’n enge kras! 

 

Talenten moet je benutten 

Het talent om  de tijd door te komen 

Af en toe heerlijk wegdromen 

Niet uitbuiten, dat  mag niet van Rutte 

 

Vol fantasie puzzelen. We hebben een hond 

De tijd gevuld met veel wandelen 

We konden toch niet veel verhandelen 

Zo kwam de coronatijd wel rond 

 

 

Wat is het gevolg van dat alles 

Was applaus voldoende waardering 

Voor de zorg, met zoveel ontbering? 

Die zaten echt wel in de dalles 

 

Ziekzijn liep soms geheel uit de hand 

Keel koorts neusloop en pijn 

’t kan wel eens heel langdurig zijn 

Je was zo beroerd als een oude krant 

Corona bah, we hebben het vanmiddag over mensen en 

andere dieren….  

 

 

Engelenburgerkade door:  

Joke Herrewijn-de vries 

 

Veel poorten gingen verloren  

Maar die op het groothoofd 

En de kleine Catharijne 

Zullen niet licht verdwijnen 

 

Zouden de meerman en de  

Zeemeermin boven de deur 

Van het deftige Beverschaap 

Daar min of meer over waken ? 

 

Hoogst onwaarschijnlijk 

Zij hebben het immers te druk 

Met in elkaar verstrengeld te raken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

Grr.. 

Groen gras 

Je nam we weer te grazen 

Grr.. 

Grapje  

Catharijnepoort - Anno 1652 
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Waar staan we eigenlijk voor  
Arie van Zanten 

In deze column staan twee vragen centraal 

Om te beginnen voor welke opgaven staat Europa en wat is onze vrijheid waard? De eerste 

vraag zal ik beantwoorden aan de hand van het boek van Jonathan Holslag, 'Van muur tot 
muur'.  

De tweede vraag komt aan de orde via de tekst van een bekend liedje, kijk, hier sta ik.  

Voor welke opgaven staat Europa? 
In zijn recent verschenen boek schetst Jona-
than Holslag hoe de vlag er in ons Europa  
gedurende de afgelopen 30 jaar nu bijhangt. 
Deze periode begon optimistisch met de val 
van de Berlijnse muur. Deze tijd stond in het 
teken van een periode van wereldvrede, 
waarin economische en morele vooruitgang 
hand in hand zouden gaan. 
Het pakte toch anders uit. Het grote geld 
heeft het gewonnen van de morele inhoud. De 
nieuwe rijken hebben alleen aan zichzelf een 
(zelfgenoegzame) boodschap en de kloof tus-
sen gewone hardwerkende mensen - al dan 
niet in loondienst- is alleen maar groter ge-
worden. 
Lang geleden zei een Romeinse staatsman Sci-
pio eens: 'Geen samenleving floreert wanneer 
haar muren overeind staan, maar haar moraal 
in duigen ligt.' Hij dreigt gelijk te krijgen.  
De prijs die we hiervoor betalen is heel hoog. 
Het Westen – de VS en Europa- dreigt wereld-
wijd het pleit te verliezen van het opkomende 
China, maar ook van Rusland. 
We kunnen wegkijken, maar dat zal niet hel-
pen. Mijns inziens moeten we terug naar onze 
kernwaarden als beschaving. We dienen te 
erkennen dat mensen behoefte hebben aan 
veiligheid, ook aan durf, verbeelding, saam-
horigheid en zingeving. Overdaad, zelfgenoeg-
zaamheid leidt tot achteruitgang. We moeten 
terug naar de 'bronnen' van onze beschaving 
en het heft in eigen hand nemen.  
Dit is helemaal geen leuke boodschap, maar 
veel leuker kunnen we het echt niet maken. 
We staan met elkaar voor forse opgaven, 
maar we kunnen en mogen ze niet uit de weg 
gaan. 

 
En dan terug naar de tekst van het liedje 
"Kijk, hier sta ik" geschreven door R.Valter en 
E.de Jongh. 
Hoogst actueel gelet op de oorlog in Oekra-
ïne.  
Ik ken de oorlog uit verhalen 
Met de beelden op tv 
En mag me gelukkig prijzen  
Want ik maakte het niet mee 
 
Je zult je vrijheid maar verkiezen  
Ook al heb je niets misdaan 
Het mag nooit hier of ergens anders 
iemand worden aangedaan 
 
Kijk hier sta ik en mijn mond wordt niet gesnoerd 
Ik kan zeggen wat ik wil, want ik wordt niet afge-
voerd 
Ja hier sta ik en mijn mening wordt gehoord 
omdat ik het zelf zo wil 
zin voor zin en woord voor woord. 
 
Laten we vooral zorgen dat de stem van de  
president van Oekraïne, Zelenkski, en daarmee alle 
bewoners van dit land, niet wordt gesmoord. En 
dat we laten merken dat we oog en hart voor 
de vluchtelingen hebben. 
Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief via de 
website www.dordtvooroekraine.nl  
 
Laat ze niet in de kou staan en bekend kleur. 

Zogezegd 

Oorlog, daar heb ik geen vrede mee. 
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Kun je zingen, zing dan mee. Een bekende regel die veel gehoord wordt. Maar iedereen kan 
zingen, de één wat beter dan de ander natuurlijk. Maar zingen geeft ook plezier en wat ook 
belangrijk is, het is zelfs gezond. 
Zingen versterkt het immuunsysteem, het verbetert de bloedsomloop zodat er meer zuurstof 
bij de cellen komen en daardoor beter functioneren. 

Zingen is gezond              Adri Vogelaar 

Zingen geeft energie, de stof endorfine wordt 

aangemaakt waardoor je je vrolijk en ener-

giek voelt. Zingen helpt ook bij longproble-

men. Ademen vanuit het middenrif helpt bij 

astma, emfyseem en COPD. 

 

Zingen beschermt tegen virussen, doordat het 

speeksel van zangers na het zingen een hoge-

re concentratie anti stoffen bevat. Daardoor 

ben je minder vatbaar omdat de bacteriën 

zich minder goed in je keel en neus nestelen. 

Griep en verkoudheid krijgen zo minder kans. 

 

Zingen houdt je scherp, het verhoogt de con-

centratie en het geheugen. Zingen houdt je 

jong, je traint je stembanden en je klinkt 

jonger. Je ademt dieper in, waardoor je lon-

gen meer zuurstof opnemen. Je conditie ver-

betert en je spierspanning neemt af. Zingen 

is sporten. Je traint belangrijke spiergroepen 

in het boven lichaam, zoals buikspieren en 

tussenribspieren. Zingen maakt blij, het knuf-

felhormoon oxytocine komt vrij, dit zorgt 

voor minder angst en meer ontspanning. 

 

Waar kunnen we zingen? Er zijn veel koren, 

Operakoren, shantykoren, gelegenheidskoren, 

kerkkoren, gezelligheidskoren en ga zo maar 

door. Wat spreekt je het meest aan, wat kan 

je stem het beste aan? Welke liedjes zing je 

graag? Vragen die je zelf in kan vullen en zor-

gen dat je zo het genre kan kiezen. Maar 

vooral belangrijk: Ga zingen! Neem eens con-

tact op met een koor, ga eens luisteren of 

probeer eens mee te zingen. Ook thuis kun je 

natuurlijk zingen, maar onder leiding ga je 

beter zingen en forceer je je stem niet zo 

snel.  

 

Bij Dordt in Stoom komen ook altijd koren 

zingen, misschien word je daar door geïnspi-

reerd. Beter zingen, kun je leren bij een 

koor. Veel succes bij het nemen van (voor 

sommige mensen) een drempel.     
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Lid worden van de Dordtse Seniorenbond? 

Aanmeldingsformulier 2022 
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Verjaardagskalender 

  2 mei, dhr. W.A. Sint Nicolaas, 85 jaar  

  7 mei, mevr. W. Schipper-Verweij, 90 jaar 

  9 mei, dhr. P.G. Moerdjiman, 85 jaar 

21 mei, mevr. M. Wever-Harteman, 92 jaar 

23 mei, mevr. M.M. Siebenga-Houtkamp, 86 jaar 

23 mei, dhr. A. Duijvis, 89 jaar 

29 mei, mevr. B.C. van Wel-Kraal, 94 jaar 

29 mei, mevr. M.H. Walraven, 85 jaar 

30 mei, mevr. A. Versluis, 89 jaar 

 

dit verdient een bloemetje! 

 

Op deze plek besteden we speciale aandacht aan onze leden 

die de respectabele leeftijd van 85 jaar of ouder bereiken: 

  Alle leden die in mei jarig zijn (hoe oud u ook wordt):  

van harte gefeliciteerd! 

Alarmnummer                                   112 (gratis) 

Snelle politiehulp, Geen spoed            0900-8844 
 

Het Spectrum  

algemene nummer                       078-6172333 

Thuiszorg het Spectrum 

(vragen over welzijn, wonen en zorg)     078-7999220 

Aafje Zorglijn                  088-8233233 

Internos Zorglijn            078-6483838 
 

Stadswinkel Drechtsteden                           4078 

Sociale Dienst Drechtsteden     078-7708910 

Wmo adviesraad Dordrecht     078-6176982 

Sociaal wijkteam Dordrecht          078-2210200 

 

Bureau Sociale Raadslieden          088-1237011 

Hulplijn, hulp nodig? 

Wij zijn er voor jou als het alleen even niet lukt 

Samen wandelen, klusjes in huis?    078-2001079 

 

De Luisterlijn, telefonische hulpdienst,  

Wij luisteren 24 uur per dag           088-0767000 

 

Parkinson-vereniging     078-6541024 

Alzheimer Nederland         0800-5088 

 

Stichting MEE       078-7508900 

Regelzorg rijbewijs-keuringen       088-2323300 

      SeniorService: belangrijke telefoonnummers  
Voor spoedeisende huisartsenhulp 078-2020020. 

Op maandag t/m vrijdag van 17.00 uur 's avonds tot de volgende dag 08.00 uur.  

Op zaterdag, zondag en erkende feestdagen 24 uur per dag. 

De werkgroep Lief en Leed besteedt aandacht aan leden en families,  

die bericht hebben gestuurd van huwelijk, opnamen in ziekenhuis,  
langdurige zieken, overlijden, etc.  

Deze berichten moeten worden gestuurd  
naar de coördinator Wilma Molendijk, zie pagina 1. 






