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Levendigheid op de Maasdijk, ruim 60 jaar terug 
 

Aan de Maasdijk, tussen de Kerkstraat en de nieuwe appartementen De Groene Linde, is 

tegenwoordig een open grasvlakte met enkele bomen. Ja, zo is het nu, maar dat was 60 jaar 

geleden heel anders. Toen stonden daar nog enkele oude huisjes, met daarnaast de basisschool 

De Groene Linde. Op deze foto zien we die huisjes, die allemaal zijn afgebroken. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Boven aan de stoep van de Kerkstraat bevond zich, op de hoek met de Maasdijk, de 

Boerenbond. Er is op de foto links nog net een glimp van te zien. De Boerenbond was een 

inkooporganisatie van boeren uit Rossum en Hurwenen. Men kon er van alles kopen wat men 

op de boerderij nodig had, inclusief steenkolen. Boven de meelopslag was een woonhuis. 

Daar woonde Dirk Haukes, beheerder van de Boerenbond, samen met zijn vrouw en zoon op 

de bovenverdieping. 

  
Naast de Boerenbond woonde Harry van Rooij met zijn vrouw Anna en negen kinderen, 

Toon, Wim, Cor, Ties, Mien, Harry, Johan, Netty en Ciska. De laatste twee werden beide 

kleuterjuf en hebben ook in Rossum gewerkt. Van Rooij was oorspronkelijk parlevinker, maar 

is op een geven moment aan de wal gaan wonen en begon een winkeltje, dat we op de foto 

zien. Hij verkocht er sigaren en sigaretten maar ook snoepwaren. Je kon er voor vijf cent iets 

kopen, twee negerzoenen bijvoorbeeld. Kinderen van de school ernaast konden nauwelijks 

weerstand bieden aan de verleiding die 'Varooike' bood. Ze kochten er snoep en soms 

spaarden ze er voetbalplaatjes bij. Ook zwak alcoholische dranken en levensmiddelen kon je 

bij Van Rooij kopen. Wie herinnert zich niet het hoge trapje met drie treden waarmee je in de 

winkel kwam? En je hoorde een rinkelende deurbel, om aan te geven dat er klanten waren. 

 

Daarnaast was het woonhuis van de familie Van Os. Ook dit huis staat op de foto. De luiken 

ervan zijn dicht. Willem en Marie van Os woonden er met vijf kinderen, Riet, Nelly, Gerard, 

José en Wilma. Omdat de dijkwoning te klein was geworden, is het gezin verhuisd naar de 

Julianastraat, waar ze een nieuwe woning betrokken. Daar is hun zesde kind, Anneke, 

geboren. 

 

 



Daarnaast was de schilderswerkplaats van Thijs van Schie. Velen zullen zich nog herinneren 

dat de binnenkant van de buitendeur alle kleuren van de regenboog bezat. Omdat de schilders 

hun verfkwast uitstreken op de deur, zat  daar een centimeters dikke verflaag op.  

Thijs van Schie woonde met zijn vrouw Tona en dochter Marietje aan de overkant van de 

Maasdijk. Hij verkocht daar in zijn winkel niet alleen verf maar ook huishoudelijke artikelen. 

Regelmatig verkocht hij een door hem zelf vervaardigd schilderij. Thijs was namelijk een 

verdienstelijke amateur-schilder.  

 

Naast de werkplaats van schilder Thijs van Schie, was de afrit naar het woonhuis en de 

timmerwinkel van Cees Struijk, een Rossumse aannemer. Hij woonde er met zijn vrouw Bet 

en zijn dochter Addy. Addy is later getrouwd met Jo Koers. Zij woonden in de door haar 

vader gebouwde bungalow aan Burg. Van Randwijckstraat. 

 

In de tijd dat de foto is genomen woonde tegenover Van Rooij Herbert van Stempvoort met 

zijn vrouw Mijntje en hun vier kinderen Jenny, Annie, Joke en hun broer Albert. Herbert van 

Stempvoort verkocht schoenen. Zij hadden een winkel. In zijn werkplaats repareerde hij - met 

zijn hulp Gerard Vervoort - schoenen. 

De vader van Herbert van Stempvoort was afkomstig uit Veenendaal. Hij liep aanvankelijk 

met een kruiwagen met wol langs de huizen om de inwoners van Rossum en omliggende 

dorpen zijn wol te verkopen. Later heeft hij aan de Maasdijk zijn zaak gesticht.  

Het pand waarin Jenny van Stempvoort nu met haar man, Johan van de Burgh woont, is 

ingrijpend verbouwd, maar staat op dezelfde plaats als de winkel en het woonhuis er achter.  

 

Aan de stoep van de Kerkstraat, naast de Boerenbond, woonde in een klein huisje nog een 

bekende Rossummer, Jan Formijn. Over hem wordt dit verhaal verteld. Achterop zijn fiets 

had Jan een aardbeienkistje gebonden, waarin altijd zijn hondje Mollie zat. Op een zondag 

ging Jan Formijn naar de gereformeerde kerk. Maar zijn hondje Mollie was hem nagelopen en 

liep achter Jan Formijn aan de kerk in. De dienst stond op punt te beginnen en het was te laat 

om Mollie nog terug naar huis  brengen, waarop Jan zij hondje vermanend toesprak dat hij 

zich goed moest gedragen! Dat had Mollie kennelijk goed begrepen. Het hondje was tijdens 

de kerkdienst muisstil blijven liggen. De beloning was dat hij voortaan elke zondag mee naar 

de kerk mocht! 

  
De huisjes van de foto zijn, evenals de huisjes van Struijk en Formijn en de werkplaats van 

Van Schie, rond de jaren '70 van de 20e eeuw afgebroken. Gelukkig dat we er deze foto nog 

van hebben. Wie ons meer verhalen kan vertellen over deze huisjes van 'Oud Rossum' of over 

hun bewoners, vragen we contact op te nemen met een van de leden van het  Archief - en 

Documentatiecentrum: Henk Wijgerse (tel. 661657), Jelmer aan den Toorn (tel. 06 55702427) 

of Hans ter Heege (tel. 661586). Zij horen die verhalen graag! 

___________________________________________________________________________ 

wie herkent deze twee situaties in Rossum? 

 

 

 


