Nieuwe straten bij de Oude Haven
In de Rotterdamse stadsdriehoek is op het eerste gezicht niet veel te vinden wat aan het verleden herinnert. Tijdens het
bombardement van 1940 is immers veel verdwenen. Bij de wederopbouw kreeg het centrum een groot aantal nieuwe
straten en veel oude bekende straten en steegjes verdwenen van de kaart. De Rotterdamse straatnamencommissie was
er gelukkig voor om veel oude straatnamen opnieuw te gebruiken en spiksplinternieuwe straten te voorzien van namen
met een eerbiedwaadige geschiedenis. Op het Gemeentearchief is hard gewerkt aan een boek waarin alle Rotterdamse
straatnamen en hun geschiedenis worden beschreven. Voor Stads tv wierp Jan van den Noort er een blik in. Met hem
maken we een wandeling langs de paalwoningen bij de Oude Haven.
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erg voor de kwaliteit van het bier dat er gebrouwen werd,

manden en mandjes vervaardigden. De uitgang ‘tuin’ werd

gedronken werd bij gedroogde scharretjes. Van het midden

aan de straatnaam toegevoegd omdat de opslagplaatsen van
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Meeshof. Dit hofje is genoemd naar het Trijntje Meessteegje,

veranderde de functie van de Blaak. In plaats van een gracht
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