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Feestende Rotterdammers
In 1817 verscheen in Londen het boek The Costume of the Netherlands bij Ackerman’s Repository of Arts. Hierin
stonden dertig door ene Miss Semple getekende kleurenprenten. Enkele platen hebben betrekking op Rotterdam,
zoals deze van de jaarlijkse kermis. Het bijschrift luidt:
‘Hoewel de meesten er maar matig behagen in zullen scheppen om augurken of komkommers met hardgekookte
eieren te eten, lijkt het dat de Nederlanders ze heerlijk vinden. Dat blijkt wel uit het feit dat ze iedere avond bij
kaarslicht samendrommen om ronde tafels waar ze worden verkocht. Daar eten ze er ruim van. Het kind dat
door de vrouw wordt gedragen hunkert ernaar om ook iets te krijgen. Haar moeder heeft haar vast en zeker niet
teleurgesteld. De kleding van het kind is, zoals bij alle Nederlandse kinderen, exact hetzelfde als die van haar
moeder. Inclusief het overvloedige gebruik van stof bij de petticoat.’



Zoals u in deze Kroniek kunt lezen is er voor de komende maanden een afwisselend programma
voor u samengesteld. Ik wijs u in het bijzonder op het Wel&Wee Café in december waarover
meer op pagina 12.
Een deel van dat programma komt voort uit de inspanningen van het Genootschap om de 
gedachten over – en vooral acties voor het behoud en beheer van – monumenten en het monu-
mentenbeleid te stroomlijnen en verder vorm te geven in samenwerking met de gemeente Rotter-
dam. ’We’ zijn er nog niet maar het begin is er, zo moge blijken uit het aankomende programma.
Naast de diverse evenementen, excursies en bijeenkomsten zijn er ook nog activiteiten binnen
het Genootschap die dagelijks zorg, aandacht en inspanning behoeven. Ze vormen een wezenlijk
onderdeel van de vitaliteit van het Genootschap en toch blijven ze onderbelicht. Dit betreft
onder andere het nodige werk ’achter de schermen’ maar de Bijzondere Leerstoel ’Geschiedenis
van Rotterdam’ aan de Erasmus Universiteit is daar bij uitstek een voorbeeld van. Deze Leerstoel
wordt sinds 1997 bekleed door prof. dr. Paul van de Laar. Hij doet dat met verve en dat levert
jaarlijks een indrukwekkende activiteitenlijst op: publicaties, promoties, congressen, papers, 
optredens in de media en in basis uiteraard de colleges die de professor verzorgt. De lijst is te
lang om deze integraal in de Kroniek te publiceren. Daarom nemen we u vanaf de volgende 
Kroniek in vogelvlucht mee in het reilen en zeilen van de Leerstoel; in de vorm van een artikel,
een verslag, een paper, het begeleidingstraject van promovendi of bijvoorbeeld een ’blog’.
De Bijzondere Leerstoel in de schijnwerpers dus.
Voor nu, graag tot ziens bij het herfst-winterprogramma van Roterodamum.

Melanie Post van Ophem, voorzitter
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Op woensdag 25 november om 10.00 uur is er een
‘halvedagsexcursie’ naar het Patriciërshuis in 
Dordrecht, een van de beter bewaarde geheimen van
deze prachtige stad die steeds meer aan de toeris-
tische weg timmert. Dankzij de medewerking van de
eigenaar krijgen wij de gelegenheid een mooi inkijkje
te nemen in deze ‘Parel aan de Maas’. En tevens een
interessante expositie over een Rotterdamse kunste-
naar uit de 18de eeuw mee te pikken.

Patriciërshuis annex Museum aan de Maas
AIn het havengebied van de historische binnenstad
van Dordrecht en aan de oevers van de Oude Maas
bevindt zich het monumentale pand Wolwevers-
haven 9. Verborgen achter de gevel treft u een uniek
patriciërshuis aan met veel originele stijlelementen.
In dit intieme huismuseum in Dordrecht krijgt u een
indruk hoe de gegoede burgerij leefde tussen 1780 en
1815. Van kelder tot zolder maakt u een tijdreis en
ontdekt u bijzondere en vooral originele details, schil-
derijen en tekeningen. Jarenlang werd het Rijksmonu-
ment als woonhuis gebruikt, maar de laatste
bewoners hebben de authentieke woning en de 
bijzondere collectie opengesteld voor het publiek.

Het programma op woensdagochtend 25 november
10.00: ontvangst op Wolwevershaven 9, met koffie/
thee en een ‘friandise’ van Coffeelicious (zie hierna); 
10.15: film over de geschiedenis en totstandkoming
van Museum Patriciërshuis door de initiatiefnemer de
heer Laurens Gooshouwer;
10.45: toelichting op de expositie over en rond kun-
stenaar A.C. Hauck door kunsthistoricus mevrouw
Wilma van Giersbergen;
11.15: bezoek aan de expositie en rondleiding in
twee groepen onder begeleiding van o.a. de heer
Cees de Geus, kunsthistoricus en verbonden aan het
‘Museum aan de Maas’
12.00: einde bezoek. Het staat u dan vrij terug te
varen met Fast Ferry/Waterbus of een bezoek te bren-
gen aan de inmiddels veelgeprezen Dordtse binnen-
stad.
Ook is er de mogelijkheid om vanaf 12.00 voor eigen
rekening een High Tea te nuttigen in de Stijlkamer,
verzorgd door Hightealicious ad €28,50. U dient
deze zelf te reserveren via hun website:
www.hightealicious.nl/reserveren/

Aanmelden voor deze halvedagsexcursie
Graag door €17,50 over te maken op
NL07INGB0000077300 onder vermelding van excur-
sie ‘Dordt’. 
Er is een beperkte capaciteit in de ontvangstmogelijk-
heid in de Stijlkamer van het Museum. Bij overboe-
king krijgt u bericht en zullen we in het voorjaar de
excursie herhalen.

Bereikbaarheid
Het Patriciërshuis is op 10 minuten lopen van de
halte Merwedekade van de Waterbus/Fast Ferry naar
Dordrecht. Voor de route en diverse opstapplaatsen in
Rotterdam: www.waterbus.nl. Beginpunt is de halte
bij de Erasmusbrug. Nabij het Museum is beperkte
mogelijkheid tot (betaald) parkeren. <

Colofon
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Van de voorzitter
Historisch Genootschap

Roterodamum Bezoek aan ‘Parel aan de Maas’
in Dordrecht

Parel aan de Maas (foto Mascha Joustra)

ZIEL VAN DE WEDEROPBOUW

In de eerste helft van 2016 organiseren wij weer op
de derde donderdag van de maand tussen 17.00 en
20.00 uur de inmiddels populaire Historische Wel
&Wee Cafés. Na in 2015 veel aandacht te hebben
besteed aan 75 jaar Herdenking Wereldoorlog II is
het thema voor de Cafés in 2016 het herstel van
haven & stad na de verwoestingen in de oorlogstijd.
Het motto daarbij is: ‘De Ziel van de Wederop-
bouw’. Een en ander vindt plaats tegen de achter-
grond van de manifestatie ‘Rotterdam viert de stad’
van Rotterdam Festivals (www.rotterdamviertde-
stad.nl) die eveneens in de eerste helft van 2016
plaats zal vinden. 
Bij het ter perse gaan van deze Kroniek werd nog
druk gewerkt aan de concrete invulling van de
HW&WC’s. De planning voorziet de volgende 
datums en onderwerpen: 
-  21 januari, ‘De Plannen’
-  18 februari, ‘Havens eerst’
-  17 maart, ‘Handel & Industrie’ 
-  21 april, ‘Winkels & Middenstand’
-  19 mei, ‘Wonen & Beelden in de puin’ 
Noteert u vast deze datums in uw nieuwe agenda
en let op de nadere informatie over exacte tijden,
locatie(s) en het programma. 

AAN DE LEDEN

Zoals u van ons al enkele jaren gewend bent, pro-
beren wij, om de portokosten te drukken, zoveel
mogelijk jaarboeken zelf rond te brengen. Daarom
vragen u om uw medewerking. Wilt u uw eigen
jaarboek ophalen op het stadsarchief en eventueel
ook wat boekjes meenemen voor leden bij u in de
buurt? Ter indicatie: een jaarboek los per post ver-
zenden kost €4,14.
Als u ons al jaren helpt hoeft u zich niet aan te mel-
den. Ik neem dan aan dat u ook dit jaar weer mee-
werkt. Mocht dat door omstandigheden niet lukken,
laat het me dan weten als het kan vóór 12 novem-
ber. U kunt dit doen via 
roterodamum@roterodamum.nl 
of telefonisch 0184-68 22 91
Bij deze al hartelijk dank!

Coby Hartsuiker



Vrijdag 20 november 16.00-18.00 uur
Boekhandel Donner, Coolsingel 119
Aanmelden via roterodamum@roterodamum.nl
of tel. 0184-68 22 91
Leden gratis, introducees welkom à €5,-
Op 5 juni j.l. verscheen de biografie van Anton 
Kröller van de hand van Ariëtte Dekker. In 2010 ver-
scheen reeds de biografie van Hélène Kröller-Müller,
door Eva Rovers.
De jaarlijkse dag-excursie van Roterodamum op 9 juli
j.l. stond al in belangrijke mate in het teken van dit
echtpaar. Zo was er een rondleiding in het recent ge-
restaureerde Jachthuis van het echtpaar: Sint Huber-
tus. De toen net verschenen biografie van Anton
Kröller had de gemoederen onder de gidsen van het
Jachthuis danig beroerd: de nieuwe feiten die naar
boven waren gekomen zorgden ervoor dat het ’ver-
haal’ dat normaal aan bezoekers werd verteld be-
hoorlijk bijgesteld moest worden.
Het Historisch Genootschap Roterodamum brengt de
biografen van het echtpaar nu voor het eerst bij elkaar
in één programma, als speciale editie van het Histo-
risch Wel&Wee Cafe. Dit tot groot genoegen overi-
gens van Dekker en Rovers zelf, die constateerden dat
de studies complementair zijn en samen het complete
verhaal van dit boeiende echtpaar vertellen.
Het is het relaas van een dochter van de Duitse indus-
trieel Müller, die terwille van de redding van het han-
delsbedrijf van haar famillie, trouwde met Anton
Kröller. Hij wist op zijn beurt de firma vanuit stand-
plaats Rotterdam tot grote hoogte te stuwen. Op de
golf van dat succes kon Hélène Kröller-Müller een
ontzagwekkende kunstcollectie opbouwen die tot op
de dag van vandaag te zien is in het naar haar ver-
noemde museum op de Hoge Veluwe.
Daar werd een hoge prijs voor betaald, zowel privé

als in zakelijke sfeer. Ariëtte Dekker en Eva Rovers
nemen u mee in deze adembenemende geschiedenis.

Over de auteurs
Ariëtte Dekker verwierf in 2006 naam met haar bio-
grafie over Cornelis Verolme. Zij maakte deze studie
naast haar werk in de zogeheten ’structured finance’.
Na het uitkomen van deze biografie bleef zij nog een
aantal jaren werkzaam in de financiële wereld maar
koos uiteindelijk voor een carrière als biograaf van
personen en bedrijven. In 2006 ontving zij voor haar
werk over Cornelis Verolme de Mr. J. Dutilh-prijs.
Eva Rovers is verbonden aan het Biografie Instituut
van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkt momen-
teel aan het levensverhaal van schrijver en televisie-
maker Boudewijn Büch.
Voor haar biografie van Hélène Kröller-Müller ont-
ving zij zowel de Erik Hazelhoff Roelfzema-prijs (een
tweejaarlijkse prijs voor de beste biografie binnen het
Nederlands taalgebied) als de Jan van Gelderprijs (uit-
gereikt door de Vereniging van Nederlandse Kunsthis-
torici). <
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Dubbelportret echtpaar 
Kröller-Müller aan de hand van 
de biografieën van Anton en 
Hélène Kröller-Müller
Extra Historisch Wel&Wee Cafe met een 
primeur

Het is 3 juni 1953. De binnenstad is nog een kale
vlakte. Op de plek waar voor de oorlog de Rotter-
damse Diergaarde lag, opent Koningin Juliana het
grootste gebouw van Nederland. Een modern verza-
melgebouw voor Rotterdamse groothandelaren die
met het bombardement hun bedrijfsruimte zijn
kwijtgeraakt. Het Groot Handelsgebouw is niet 
alleen het symbool van wederopbouw en onder-
nemerszin, het is ook een logistiek wonder. Met een
unieke opzet en anderhalve kilometer weg door het
complex. Al decennia lang rijden auto’s en bestelbus-
sen af en aan. De Rotterdamse groothandel floreert.
Als de groothandel het pand uiteindelijk verlaat, ver-
andert het rijksmonument, direct gelegen aan het
Centraal Station, in een verzamelgebouw voor kan-
toren en de dienstverlenende bedrijven.

Het bombardement op Rotterdam verwoestte
338.000 vierkante meter aan groothandelsruimten in
de binnenstad. Door het gebrek aan vestigingsmoge-
lijkheden ontstond het gevaar dat de groothandel zich
naar Amsterdam zou verplaatsen. Het was van econo-
misch belang dat er in Rotterdam zo snel mogelijk
nieuwe handelsruimten werden gebouwd. Daarom
richtten het Gemeentebestuur en de Kamer van Koop-
handel in 1940 de Industriestichting Rotterdam op.
Haar taak was het organiseren van de bouw en het
exploiteren van verhuurbare bedrijfsruimten in de

stad. Hierbij werd gedacht aan zogenaamde bedrijfs-
verzamelgebouwen, die al veelvuldig in Amerika, En-
geland en Duitsland waren gerealiseerd. Door een
groot gebouw aan meerdere handelaren te verhuren
en gemeenschappelijke voorzieningen aan te bren-
gen, konden de huren laag blijven.

Huig Maaskant’s ontwerp
Grossier Frits Pot, die tijdens het bombardement zijn
bedrijf was kwijtgeraakt, was de initiatiefnemer van
het Groot Handelsgebouw en was zeer enthousiast
over het concept. In 1944 opperde hij bij de Kamer
van Koophandel het idee om een gemeenschappelijk
groothandelscentrum in Rotterdam te stichten. Pot
maakte de eerste schets; een inventarisatie van de or-
ganiserende elementen van een verzamelgebouw.
Vanaf dit moment kwamen de architecten Maaskant
en Van Tijen in beeld om het voorstel verder uit te
werken. De keuze voor het bureau van Maaskant en
Van Tijen lag voor de hand. Al in 1939 hadden de ar-
chitecten voor de huisvesting van bedrijven in de te
saneren krottenwijk tussen de Goudsesingel en de
Kipstraat in Rotterdam een studie gemaakt naar col-
lectieve huisvesting. 
Hoewel de opdracht officieel aan het bureau werd
verstrekt, werkte vooral Maaskant gedurende de peri-
ode 1945-1947 aan het ontwerp, terwijl Van Tijen
zich afzijdig hield. 

Het Groot Handelsgebouw
tekst Eva van Beveren

HISTORISCH WEL & WEE CAFÉ (HW&WC): 
TALKSHOW OVER HISTORISCHE ACTUALITEITEN
De gedachte achter het Historisch Wel & Wee Café
is op een aantrekkelijke, informele manier actuali-
teiten en wetenswaardigheden over de geschiedenis
van onze stad voor het voetlicht te brengen. Het
HW&WC is voor leden van Roterodamum gratis
toegankelijk (niet-leden betalen €5,00) en vindt
plaats in Donner Café. De consumptie bij binnen-
komst is voor rekening van Roterodamum. Overige
consumpties zijn voor eigen rekening. Rond 17.00
uur is er een snackpauze.



De drie binnen/handelshoven op de onderste bouw-
lagen die voorheen als opslagruimte dienst deden,
hebben nu een semiopenbaar karakter gekregen; de
gesloten puien aan de verhoogde binnenweg zijn met
behoud van oorspronkelijke puien opengewerkt. De
ontsluiting naar de kleinere bedrijfsunits is verbeterd
door middel van een toegevoegde binnencorridor op
de eerste verdieping.
Om terug te komen bij de oorspronkelijke gebouw-
huid zijn de vele lagen teer en verf, die in de loop der
jaren op de buitenhuid zijn aangebracht, verwijderd
met behulp van hogedrukspuit en stoom. Het schone
beton is vervolgens voorzien van een ademende coa-
ting, zodat de onderliggende wapening niet meer
aangetast kan worden door opeenhopend vocht. Er is
een relatief streng reclamebeleid ingevoerd om de
wildgroei aan reclame-uitingen tegen te gaan. Aan-
passingen straatniveau: het principe van de oude
showrooms/winkels is in ere hersteld, de entrees naar
de binnenhoven, puien en speedgates zijn aangepast
in de geest van Maaskant.

De 5de gevel
In het ontwerp van Van Maaskant vormde het dakter-
ras van 7.000m² al een heel belangrijke uitloop van
het gebouw. Nu het Groot Handelsgebouw niet meer
het hoogste gebouw in de omgeving is, is het dak
waarlijk een 5de gevel geworden en weer in ere her-
steld. H is voorzien van pergola’s, zitbanken en grijze
tegels, de dakkoepels zijn gerenoveerd en de luchtbe-
handelingkasten zijn verplaatst naar de kelder. Naast
het terras van Engels en de Dakbar zijn zo voor alle
huurders vrij toegankelijke terrassen beschikbaar ge-
komen. Met de aanleg van sedumplanten is het dak-
terras van het GHG meteen ook het grootste groene
dak van Rotterdam. Voordelen van een groen dak zijn
de isolatie van het gebouw en het vasthouden van 
hemelwater.
Het herstellen van de publieke ruimten, de Handels-
hof, de royale gangen en vooral de daken als gebrui-
kersruimten zijn de grootste ode aan het monument
van Maaskant en van Tijen. Tevens zijn ze levensvoor-
waarden voor  het Groot Handelsgebouw om als hét
moderne sociale monument van de wederopbouw
Rotterdam ook in de toekomst optimaal te kunnen
functioneren. <
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De functie van Huig Maaskant kan naast ontwerper
ook gezien worden als manager. Dat kwam omdat hij
bij alle besprekingen aanwezig was, enquêtes voor-
bereidde met vragen voor de grossiers over het trans-
port, ruimtegebruik en hun behoefte aan gemeen-
schappelijke voorzieningen. Ook schreef hij nota’s,
maakte het ene schetsontwerp na het andere, doopte
het plan ‘Groot Handelsgebouw’ en voerde overleg
met iedereen. Pas nadat vele malen over de organisa-
torische aspecten was gesproken, begon Maaskant in
de winter van 1945 aan het eigenlijke ontwerpwerk.
Zijn taak beperkte zich niet alleen tot de architectoni-
sche vormgeving, maar strekte zich uit naar de beide
chronologische uiteinden van het planproces: van de
ontwikkeling van het Programma van Eisen, tot de 
detaillering van de gevel en zelfs tot vraagstukken van
exploitatie en beheer, die pas na voltooiing van het
gebouw aan de orde kwamen. Hier zien we Maas-
kants beroepsopvatting ontstaan waarin de architect
niet alleen ontwerper-kunstenaar is, maar ook ingeni-
eur-organisator. Voortdurend bepleitte hij een weten-
schappelijke aanpak door het inschakelen van aller-
hande experts voor onder meer de liften, de verwar-
ming, de installaties en de constructie. Hij drong aan
op het installeren van commissies en het bestuderen
van buitenlandse referentiegebouwen.

Een stapeling van wegen
De bouw nam meer dan vijf jaar in beslag, van april
1948 tot juni 1953. Het Groot Handelsgebouw werd
niet alleen het symbool van de wederopstanding van
Rotterdam, maar ook van nationaal herstel. Het mani-
festeerde de toekomstige schaal en het karakter van
de nieuwe binnenstad en liet zien wat in het Basis-
plan voor de Wederopbouw van Rotterdam mogelijk
was. 

Belangrijkste verschil met eerdere verzamelgebouwen
is de stapeling van wegen, die samen zorgen voor 
1,5 km aan weg, waardoor 40% van de ruimten 
direct bereikbaar was per auto. Het ontwerp van een
ondergrondse garage en verkeerswegen op drie 
niveaus was destijds zeer visionair. Maaskant be-
steedde veel aandacht aan het transport en de liften.
Hij was een pionier; de uitvinding waarvan hij dacht
dat die de toekomst zou worden in de transportwe-
reld was de vorkheftruck. Ondanks dat deze nog niet
in Nederland voorkwamen is het Groot Handelsge-
bouw zo gebouwd dat deze apparaten overal konden
komen en keren. Vandaar het voor die tijd forse for-
maat van de gangen. De ruime maatvoering maakte
het zelfs mogelijk dat auto’s mee konden met de lift.
Visionair was ook de inrichting van de parkeergarage
voor 220 auto’s terwijl er in die tijd slechts 150 auto’s
in heel Rotterdam reden.

De Revitalisatie
Het Groot Handelsgebouw heeft voortdurend onder-
houd nodig. Het gaat immers om een bedrijfsgebouw
dat intensief gebruikt wordt, snel van huurders wisselt
en zich moet aanpassen aan een snel veranderende
economie. Door de verschillende (kleine) aanpassin-
gen in de jaren 80 en 90 gingen de oorspronkelijke
ideeën en kwaliteiten van het gebouw verloren. De
details van architect Maaskant waren onzichtbaar ge-
worden. Maar in 2002 kwam daar verandering in.
Het Amsterdamse architectenbureau Van Stigt werd
ingeschakeld om het Groot Handelsgebouw te reno-
veren.
Van Stigt heeft geprobeerd om zoveel mogelijk een-
heid door het gehele gebouw te creëren. De kleuren
en materialen zijn zoveel mogelijk in oude staat te-
ruggebracht.  

NAAMGEVING GROOT HANDELSGEBOUW

Al sinds de opening van het gebouw wordt de naam
op verschillende manieren geschreven.
Zo komen zowel de namen ‘Groothandelsgebouw’
als ‘Groot Handelsgebouw’ en ‘Groothandels 
Gebouw’ met enige regelmaat voor in historisch
bron- en beeldmateriaal.
Het verschil in schrijfwijze ontstond mede omdat
het Groot Handelsgebouw al vanaf het begin niet
alleen de groothandelaren, maar ook andere Rotter-
damse ondernemers bedrijfsruimte bood. Zo betrok-
ken reeds voor de opening al diverse advies-,
ingenieurs- en architectenbureaus een ruimte in het
gebouw. Gaandeweg is hun aandeel verder ge-
groeid en waren het juist de groothandelaren die
vertrokken.
In 1996 besloot de toenmalige directie dat het, met
nog maar enkele groothandelaren onder de huur-
ders, tijd was voor een nieuw imago van Business
Centre Rotterdam. Toen heeft de spelling ‘Groot
Handelsgebouw’ definitief zijn beslag gekregen,
hoewel het eigenlijk slechts een bevestiging was van
de reeds gangbare praktijk.
Overigens werd de term ‘Groot Handelsgebouw’ al
direct door de Rotterdammers omarmd door de uit-
spraak van de naam. De klemtoon lag daarbij op de
tweede lettergreep en accentueerde op die manier
het begrip handel in het algemeen en niet de groot-
handel in het bijzonder, geheel conform de toenma-
lige samenstelling van huurders in het gebouw.
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De Veerhaven in het Rotterdamse Scheepvaartkwar-
tier is een historisch gelaagde en beladen plek. Vanaf
1854 bevond zich hier de brede Westerhaven die op
den duur niet voldeed voor de steeds grotere sche-
pen en in 1902 werd gedempt. De Calandstraat en
de Parklaan ontstonden, met ruimte voor monumen-
tale panden. Het ‘Nieuwe Werk’ werd vanaf 1847
aangelegd en bebouwd volgens de strikte inzichten
en voorschriften van W.N. Rose, stadsarchitect van
1839 tot 1855. Hij woonde op Westerstraat 15 in
een inmiddels afgebroken huis. Het werd een magni-
fieke wijk, als domicilie geliefd bij grote onderne-
mers als Muller, Jamin, Mees, De Kuyper en Van
Beuningen. Sinds 1977 is het Scheepvaartkwartier
een van rijkswege beschermd stadsgezicht. Een van
de monumentale panden is Veerhaven 7, ooit het
hoofdkantoor van de Rotterdamsche Lloyd, dat werd
bestierd door vier generaties ‘heeren Ruys’. In de 
literatuur is nergens te vinden wie dit pand heeft
ontworpen; reden voor een speurtocht. Maar we 
beginnen met een situatieschets.

Tegenover het Lloydkantoor staat aan de Calandstraat
het monument voor de 277 bemanningsleden die de
Tweede Wereldoorlog niet overleefden. Op vier bron-
zen plaquettes staan hun namen, waaronder onge-
veer vijftig van Aziatisch personeel, alsmede die van

Willem Ruys B.Ezn. Het monument is in 1947 opge-
richt op de Lloydkade, waar de rederij vanaf 1908
een groot etablissement had. Het stond van 1980 tot
1994 bij de Parksluizen, zij het in andere vorm, zon-
der de zuil met fakkel. In 1997 kreeg het zijn huidige
plaats. De vijfde plaquette bevat een zinsnede uit de
aangrijpende afscheidsbrief die Ruys schreef vanuit
gijzelaarskamp Beekvliet in St. Michielsgestel; op de-
zelfde dag, 15 augustus 1942, werd hij geëxecuteerd. 
Directeur Willem Ruys werd drie keer gearresteerd
wegens verzetsactiviteiten. Tijdens zijn derde deten-
tie, toen hij bij de Lloyd nog dekstoelen versierde
voor wat meer comfort, mislukte bij Pompenburg een
bomaanslag op een trein met Duitse verlofgangers.
De daders meldden zich niet. Als vergelding werden
Ruys, Chris Bennekers, Robert Baelde, Otto van Lim-
burg Stirum en Alexander Schimmelpenninck van der
Oye (de laatsten geen Rotterdammers, maar gearres-
teerd om koningin Wilhelmina te pesten) gefusilleerd
in de bossen bij Goirle. In wederopgebouwd Kralin-
gen zijn als eerbetoon straten genoemd naar Baelde,
Bennekers en Ruys. Ter herinnering aan de doden
vindt jaarlijks bij het Lloydmonument op 4 mei een

stijlvolle herdenking plaats, laatstelijk in aanwezig-
heid van J.D. Ruys (1929). 
In 1947 kreeg de Rotterdamsche Lloyd het predicaat
‘koninklijk’ en werd een schip naar Willem Ruys ge-
noemd. Dit zeekasteel werd later verkocht en ‘Achille
Lauro’ gedoopt. Het werd in 1985 gekaapt door de
PLO waarbij een Joodse Amerikaan met rolstoel en al
overboord is gegooid. 

Rijksmonument nr. 513910
In 1907 verhuisde de Lloyd van Veerkade 8 naar Veer-
haven 7. Daar resideerde het bedrijf tot begin jaren
zeventig. Inmiddels is het opgegaan in de Deense gi-
gant Maersk. Het nieuwgebouwde hoekpand is geda-
teerd ‘Anno 1907’ en is, door de situering, omvang,
de gele kleur en de uitzichttoren met vlaggenmast
zeer opvallend. Boven een iets hellende granieten
plint is de ‘verblendsteen’ gemetseld in kruisverband,
met verdiepte voegen. De vensters vertonen veel vari-
atie. Het subtiele glas-in-lood is voor een groot deel
bewaard gebleven; het ijzerwerk is vrijwel intact. In
de spaarvelden boven een aantal ramen zijn zwart-
wit geblokte tegelmozaïeken aangebracht, die doen
denken aan de Wiener Sezession en de Wiener Werk-
stätte. Het geheel vertoont een schilderachtig, asym-
metrisch karakter, passend bij de Art Nouveau, of
liever de wat houterige ‘Nieuwe Kunst’. En onmisken-
baar is er invloed van H.P. Berlage, bijvoorbeeld
diens Amsterdamse Beurs: baksteen met forse natuur-
stenen blokken en banden, waterspuwers, driehoeken
als gevelbekroning en beeldhouwwerk dat in het ge-
velvlak blijft. Er zijn echter ook plastische sculptuur-
onderdelen en die zijn opmerkelijk, zoals het myste-
rieuze boegbeeld op de hoek: een starende Hermes
met gevleugelde ‘petasus’ (zonnehoed). De conische
‘doppen’ op borsthoogte zijn waarschijnlijk ‘rondel-
len’, verstevigingen op een harnas. In het kuifstuk
boven de ingang is, te midden van zeevaartattributen,
een ‘caduceus’ (Hermesstaf) afgebeeld met daarop –
en dat is ongebruikelijk – een balans. Onderaan de
fraai gepolychromeerde wapens van Batavia, Rotter-
dam, het Koninkrijk der Nederlanden en de Admirali-
teit op/van de Ma(e)ze. 
Binnen rest nog een smeedijzeren leuning met trap-
paal. Geen spoor van de betimmerde vergaderzaal
die Willem Kromhout in 1919/20 ontwierp; de gesig-

neerde tekeningen zijn in Het Nieuwe Instituut. Zijn
‘Dempo’ (1930) en de dramatische villa voor B. Ruys
in de Noordwijkse duinen (19l6) zijn eveneens verlo-
ren gegaan. 

Eureka! Muller & Droogleever Fortuyn
Omdat geen enkele publicatie de architect(en) van
Veerhaven 7 vermeldt en gemeentelijke documenten
van na 1904 zijn verbrand, zat er niets anders op dan
1 km (!) Lloyd-archief te raadplegen in het Stadsar-
chief. Gelukkig waren de medewerkers zeer hulpvaar-
dig en werd er bij de Lloyd heel mooi en duidelijk
geschreven. Resultaat: twee brieven van Wm. Ruys en
Zonen aan ‘Muller & Droogleever Fortuyn alhier’. Eén
uit 1907 over een schrijven van Gemeentewerken en
de tweede, begin 1908, over het aantal lampen te le-
veren door de ‘Gasgloeilicht Maatschappij voorheen
J. Selten.’ In de Balansen zijn nota’s van Muller en
Droogleever Fortuyn opgenomen: in 1909 f.1.644,10
en in 1910 f. 2.248,02. Veerhaven 7 is dus ontworpen
door Jan Muller (1847-1928) en Constant Mari
Droogleever Fortuyn (1846-1928). Zij waren actief in
Rotterdam: Westerkade 27 (1889, voor Hudig en 
Pieters, de veerdienst Rotterdam-Harwich), de HAL,
nu Hotel New York (1901-1920), en het administratie-
gebouw van de Lloyd aan de Lloydkade (1919, samen
met Van der Tak). Volgens het overzicht Monumenten
in Nederland van R. Stenvert, Chr. Kolman e.a. bouw-
den Muller en Drooglever Fortuyn buiten Rotterdam
nog één werk, een dokterswoning uit 1906 in Aven-
horn, gemeente Koggenland.

De Rotterdam-Avenhorn- connectie
Het object bleek een beauty, wit gepleisterd in mooi
contrast met groene banden, strekken en beschot en
bruin verglaasde Tuile du Nord dakpannen en pirons.
In het Westfries Archief in Hoorn bevindt zich de ver-
gunning, met blauwdrukken. Inspecteur Van der Oord
vond het huis uit hygiënisch en esthetisch oogpunt
een ‘modelwoning’. Maar hoe kwamen de Rotter-
damse architecten aan een opdracht in Avenhorn?
Opdrachtgever was Reinder Geel, arts en getrouwd
met Maria van der Zeijde(n). Zij was een nicht van
Christinus Bonifacius van der Tak, die samen met
Muller en Droogleever Fortuyn haar huis ontwierp.
Beiden waren kleinkinderen van de Rotterdamse
stadsarchitect Chistinus Bonifacius van der Tak (1814-
1878). Een derde C.B. (‘Cé’) van der Tak was stadsar-
chitect van Amersfoort, maar ook NSB-er. In een
nationaal-socialistisch blaadje vergoelijkte hij het
bombardement op Rotterdam. Na de bevrijding werd
hij berecht en gestraft. A. Groot en M. Cramer wijd-
den aan hem een mooie monografie. Zijn zuster
Maria Johanna trouwde met Willem Vermeer, die in
Kralingen een architectenbureau had met Isaac van
Herwaarden, voorheen Vermeer en Van der Tak gehe-
ten. Op de plaquette vóór het oorlogsmonument staat
dat de architecten Vermeer en Van Herwaarden
waren. Het heeft iets van een correctie.

Met dank aan de eigenaren die hun panden openstel-
den voor bezichtiging. <

8

Veerhaven 7 en 
de Rotterdamsche Lloyd: 
een speurtocht tekst Lydia Lansink

Het Rijksmonument (foto Parcours Real Estate)

Hermes (foto Parcours Real Estate )
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Rotterdam en het bombardement 75 jaar herinneren
en vergeten, Susan Hogervorst en Patricia van Ulzen.
Boom Amsterdam 2015, 302 p, €24,90.

Herdenkingen zijn verjaardagen
van gebeurtenissen. Je kunt er
uitvoerig bij stilstaan of je kunt
de gebeurtenis vergeten. Bij een
‘jubileum’, 75 jaar, is er in elk
geval geen ontkomen aan. De
herdenking van het bombarde-
ment van 14 mei 1940 is in Rot-
terdam een jaarlijkse 
traditie, maar hoe oud is die tra-

ditie eigenlijk? Historica Susan Hogervorst ging
samen met kunsthistorica Patricia van Ulzen op zoek
naar de publieke herinnering aan het bombardement,
zoals die tot uitdrukking komt in monumenten, publi-
caties of herdenkingen. Hoe wordt er wat herdacht en
waarom? Wat is de betekenis van herdenken? De au-
teurs geven pas op het eind van het boek antwoord.
Herdenken en herinneren is volgens hen alleen bete-
kenisvol wanneer er ook een inhoudelijk of moreel
doel is gediend. 
Een moreel doel? Leren we bijvoorbeeld jongeren iets
over ‘het kwaad’ in de wereld door te herdenken? Of
willen we met herdenken duiding geven aan de ge-
schiedenis, begrip kweken voor ontwikkelingen in het
verleden. De Tweede Wereldoorlog blijft tot op de
dag van vandaag het morele ijkpunt om het kwaad in
de wereld te duiden, ‘erger dan Hitler’, ‘erger dan de
Nazi’s, ‘bijna net zo erg als de Holocaust’ (want
‘erger’ mag niet). Historicus H.W. von der Dunk in de
Volkskrant van 5 mei 2003: ‘Juist die hardnekkige
conservering van de oorlog als moreel ijkpunt heeft
de echte zin en waarde ervan in een nieuwe wereld
en een nieuwe eeuw uitgehold’ en ‘de verwijzing
naar de oorlog is een goedkoop, voor ieder toeganke-
lijk commercieel en literair product en kan bij jonge-
ren niet meer losmaken dan een aangeleerde gebeds-
formule.’
Susan Hogervorst en Patricia van Ulzen kun je in hun
vlot geschreven, voorbeeldige en overzichtelijke
boek, met volledige tijdlijn van de herdenkingen, op
dergelijke stevige uitspraken niet betrappen. Wel be-
schrijven zij herdenken en herinneren anno 2015 in
termen van ‘vrijetijdsbesteding’ en ‘entertainment’,
zie bijvoorbeeld de in mei 2015 georganiseerde
brandgrensrun (hardlopen langs de brandgrens). 
Anders dan Von der Dunk denken zij dat dit soort ini-
tiatieven ‘vanwege de verbinding met een doel dat
het alledaagse overstijgt, kunnen uitgroeien tot bete-
kenisvolle nieuwe rituelen waarmee nieuwe groepen
zich dit verleden op een zinvolle manier kunnen toe-
eigenen’ (p. 247). 
Herdenkingen kunnen uitsterven. Dat bewijst niet het
volledige gelijk van Von der Dunk. De recente groot-
scheepse herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoor-
log heeft wereldwijd een stroom aan publicaties en
films en dergelijke op gang gebracht met nieuwe in-
zichten voor een gretig publiek. Dat in Ieper nog 

iedere avond om 20.00 uur stipt de ‘Last Post’ wordt
geblazen onder de machtige gewelven van de 
Menenpoort, is de toeristische attractie of ‘het ver-
steende ritueel’ dat serieuze geschiedschrijving, over-
denken en rekenschap geven kennelijk niet in de weg
heeft gestaan. Het is de Tweede Wereldoorlog nog
niet gelukt om de Eerste uit te wissen.  
In Rotterdam kreeg de herdenking van de oorlog ove-
rigens pas meer gestalte toen in 2006 (!) de Initiatief-
groep 14 mei werd opgericht met het doel de her-
denking van 14 mei 1940 in de stad meer inhoud te
geven. Van een lange herdenkingstraditie is dus geen
sprake. In 2007 werd door het college van B&W het
besluit genomen om de brandgrens te markeren met
lampjes in de straat. Die markering werd in 2010 vol-
tooid.
Dat wil niet zeggen dat in de jaren daarvoor het bom-
bardement is vergeten. Alleen al de open plekken in
het centrum die in de loop der tijd gevuld raakten
met nieuwbouw herinnerden aan het bombardement.
De auteurs: ‘In weerwil van de titel van dit boek is het
bombardement op Rotterdam de afgelopen 75 jaar
nooit echt in de vergetelheid geraakt. Daarvoor is het
een te ingrijpende gebeurtenis geweest die bovendien
vervlochten is geraakt met de identiteit van Rotter-
dam’ (p. 239).
De auteurs schetsen de ontwikkeling van het herden-
ken van het bombardement in Rotterdam. Eerst is er
de behoefte om te vergeten, om niet al te lang stil te
staan bij de ellende die Rotterdam – zoals de mythe
wil – heldhaftig (sterker door strijd) heeft doorstaan.
De wederopbouw moet worden gevierd (18 mei we-
deropbouwdag) en de economische betrekkingen
moeten worden hersteld. Geleidelijk komt er aan-
dacht voor de slachtoffers die in het beroemde sculp-
tuur van Zadkine, onthuld in 1953, hun wanhoop
zien verbeeld. De auteurs ontzenuwen de mythe dat
het beeld niet meteen door het publiek werd geac-
cepteerd. Er waren wel kritische geluiden, maar het
positieve geluid overheerste. Het beeld van Zadkine
werd voor heel Nederland het oorlogsmonument.
Het Nationale Herdenken (4-5 mei) incorporeerde
aanvankelijk de lokale gebeurtenissen, maar naar-
mate de tijd verstrijkt blijkt dat niet genoeg en ‘verge-
ten’ willen de ooggetuigen en nabestaanden niet. De
geschiedenis, de eigen geschiedenis, moet worden
doorgegeven aan volgende generaties. ‘Vergeten’
wordt geleidelijk ingewisseld voor ‘herdenken’ en
met ‘herdenken’ ontstaat ook de behoefte aan dui-
ding: ‘overdenken.’ ‘Herinneren’ is strikt genomen 
alleen voorbehouden aan de ooggetuigen, ‘over-
denken’ kan iedereen.
De groep slachtoffers splitst zich in bijzondere een-
heden, soms gebonden aan speciale locaties: burger-
slachtoffers van het bombardement, weggevoerde
joodse burgers, weggevoerde joodse kinderen, ge-
sneuvelde verzetshelden, gesneuvelde ambtenaren,
slachtoffers van de razzia, burgers doodgeschoten bij
vergeldingsacties enzovoort. Behalve het beeld van
Zadkine zijn er inmiddels bijna 60 oorlogsgedenk-
tekens in de stad.

De motieven om te herdenken zijn volgens de au-
teurs vrij duidelijk. ‘Steeds was dit ‘publiek herinne-
ren’ (gedenken) een middel om belangrijke normen
en waarden te bekrachtigen en over te dragen’ 
(p. 244). Die normen en waarden zijn natuurlijk aan
veranderingen onderhevig, net als de opvattingen
over ‘goed’ en ‘fout.’ Vlak na de oorlog moest kracht
worden geput uit de daden van eigen en bevriende
militairen en verzetshelden. Vanaf de jaren zestig
werd de Tweede Wereldoorlog steeds vaker verbon-
den met hedendaagse bedreigingen van vrijheid en
democratie. 
In 1980, een ‘kroonjaar’, 40 jaar na het bombarde-
ment, vond een herdenking plaats in de Doelen, met
Willy Brandt en prinses Juliana. Ooggetuigen en na-
bestaanden van slachtoffers van het bombardement
waren aanwezig, evenals burgemeesters van gebom-
bardeerde steden, ook Duitse steden! Zo droeg her-
denken onder de vlag van vrijheid en democratie bij
aan een saamhorigheidsgevoel in de samenleving.
Ook burgemeester Aboutaleb hecht tegenwoordig
aan het betrekken van jongeren bij oorlogsherdenkin-
gen eveneens vanuit die saamhorigheidsgedachte (de
multiculturele samenleving).
Recent lijkt herdenken bij sommigen gericht juist op
het uitsluiten van anderen (nieuwkomers): we herden-
ken wat ons/onze gemeenschap is overkomen. 
Kijken we naar het bombardement dan blijkt de
datum van 14 mei telkens aanleiding om met nieuwe
populaire dan wel wetenschappelijke uitgaven te
komen over (aspecten van) de oorlog, niet alleen het
bombardement. De brandgrens website (www.brand-
grens.nl) behandelt ook de volledige oorlogsjaren in
Rotterdam. Het relatief jonge herdenkingsritueel staat
ook hier overdenken en wetenschapsbeoefening niet
in de weg. Evenmin ontbreekt het politieke sausje.
‘Herdenken’ kent een bijzondere mix van emoties.
Stokt of stopt het herdenken, dan stopt nog niet het
overdenken. Dat wordt nog wat met 100 jaar Tweede
Wereldoorlog. Uitgevers kunnen hun borst nat
maken. 
René Spork <

Frank de Kruif en Sjaak van der Velden, Pensioenmil-
joenen: de strijd om het pensioengeld, Zwolle:
WBOOKS 2015, ISBN 9789462580527, €22,50. 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog
werden er in Amsterdam en Rot-
terdam pensioenfondsen voor
havenarbeiders opgericht. Met
de wind van de naoorlogse groei
in de rug werden deze fondsen
groot en gaven ze een traditio-
neel instabiele en povere sector
van de Nederlandse arbeiders-
klasse voor het eerst in de ge-

schiedenis het uitzicht op een redelijk bestaan tijdens
de oude dag. De technische ontwikkeling van de
haven echter was niet bevorderlijk voor de werkgele-
genheid. In 1966 meerde in Rotterdam het eerste
containerschip af en vanaf de jaren 1970 begon de
werkgelegenheid in de stukgoedsector terug te lopen.

Dat proces zette alleen maar door. In 1980 werkten
er nog ruim 12.000 arbeiders in de Rotterdamse
haven, tien jaar later nog slechts ruim 8.000. De pen-
sioenfondsen waren in 1985 gefuseerd tot de PVH en
de PVH had veel geld in kas. Werkgevers- en werkne-
mersorganisaties waren er samen de baas. En werkge-
vers en werknemers hadden allebei baat bij riante
afvloeiingsregelingen voor oudere havenarbeiders.
Zeker als de kosten daarvan afgewenteld konden wor-
den op het pensioenfonds. Dit is precies wat er een
aantal malen gebeurde. In 1993 bijvoorbeeld mag het
PVH 400 miljoen gulden aftikken voor een regeling
die arbeiders geboren tussen 1937 en 1941 met 56
jaar naar huis kan laten gaan. Later In de 1990er
jaren gebeurde nogmaals hetzelfde, alleen nu was de
indruk van betrokken bestuurders dat de pensioenpot
niet verder mocht worden aangetast. Daarom werd
het pensioenfonds in 1996 omgezet in de verzekeraar
Optas. Hiermee werd Optas de eigenaar van een ver-
mogen dat bedoeld was voor de pensioenen van de
havenarbeiders, het zogenaamd beklemd vermogen.
Zowel werkgevers als werknemers waren al in 1999
zeer ontevreden met Optas. Samen richtten zij de
Stichting Belangenbehartiging PVH op, de opdracht-
gever van het besproken boek. Vanaf dan ontstaat een
gecompliceerd conflict tussen de SBPVH en de Optas
met rechtszaken en statutenwijzigingen. In 2007
wordt Optas overgenomen door Aegon. Het geld dat
daarbij door de Stichting Optas verdiend werd, 1,3
miljard Euro, werd aangewend om een stichting voor
kunst en wetenschap in het leven te roepen: 
Ammodo. Dat geld is wonderlijk ver van kraan en
kaai afgedreven. 
Het grootste deel van het boek gaat over de strijd van
de SBPVH om het geld dat als beklemd vermogen bij
Aegon was terecht gekomen, toch voor de pensioe-
nen van de havenarbeiders terug te krijgen. Die slag
werd op 15 januari 2015 gewonnen toen er na de
500 miljoen die al van Optas was teruggekregen nog
eens 188 miljoen bij Aegon werd teruggehaald. In to-
taal 688 miljoen Euro is definitief naar de haven te-
ruggehaald doordat de rechtbank ontklemming van
het beklemd vermogen (afkomstig van Optas) bij
Aegon toestond.  
Het is een mooi uitgegeven boek met vier beeldkater-
nen en een dvd achterin met de documentaire ‘Put
the money back’. Het is ook een goed leesbaar boek;
een prestatie gezien de uitermate gecompliceerde en
sterk juridische ruzie tussen alle betrokkenen. Het
boek toont dat een rechtvaardige zaak en ausdauer,
een wereldspeler die tot de financiële top behoort, tot
beweging kunnen brengen. Bij de cruciale overgang
van PVH naar Optas in de jaren 1990 miste ik een
verwijzing naar de toen sterk levende gedachte dat
het gezamenlijk beheren van de sociale zekerheid
door werkgevers- en werknemersorganisaties had bij-
gedragen aan misstanden, zoals het misbruik van de
WAO. De commissie Buurmeijer onderzocht dit in
1992-94. Optas was in die zin een bescherming
tegen de makkelijke beschikbaarheid van geld. Maar
zoals dit boek bewijst: ook dat kan volledig uit de
hand lopen. 
Huub Sanders, Internationaal instituut voor Sociale
Geschiedenis, Amsterdam <

Boeken
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Presentatie van het 
Rotterdams Jaarboekje 2015
Stadsarchivaris Jantje Steenhuis en Melanie Post van
Ophem, voorzitter van Historisch Genootschap 
Roterodamum, nodigen u van harte uit voor de 
presentatie van het Rotterdams Jaarboekje 2015. 
De presentatie vindt plaats op donderdag 12 novem-
ber 2015 om 17.00 uur in Belvedère, Rechthuislaan
1, 3072 LB, Rotterdam-Katendrecht, tijdens het 
‘Historisch Wel & Wee Café’ van Roterodamum.
Deze locatie is ook bereikbaar met de watertaxi of
Aqualiner. Voor reisinformatie kunt u terecht op de
website van Belvedère www.belvedererotterdam.nl.
De inloop is vanaf 16.30 uur.
Het programma duurt tot 18.00 uur en omvat naast
de presentatie van het geheel aan de Tweede Wereld-
oorlog gewijde jaarboekje, de vertoning van een
tweetal films:
• een fragment over schrijver Jan Willem van de 
   Wetering wiens jeugdherinneringen in het jaar-
   boekje staan en
• een bijdrage over wederopbouwkunst.

Dat laatste heeft te maken met de aankondiging van
een in november te verschijnen boek over de weder-
opbouw ‘Rotterdam 1945-1970’, een fotoboek van
het Stadsarchief in samenwerking met WBooks.
Tevens vindt de presentatie plaats van het tweede
Roterodamum-essay van de Stichting Historische 
Publicaties geschreven door Kees Moeliker, beoogd
directeur van het Natuurhistorisch Museum. Het eer-
ste Roterodamum-essay verscheen in 2014 en was
van de hand van NRC-journalist Henk Hofland.
Al met al een afwisselend & levendig Café. 
Graag ontvangen wij uiterlijk 9 november uw aan-
melding per e-mail aan
secretariaatgar@rotterdam.nl.
Vermeld daarin uw naam, organisatie en telefoon-
nummer.

HISTORISCH WEL&WEE CAFE 
WOENSDAG 9 DECEMBER 2015
LOCATIE: DE DOELEN
VAN 16.00 UUR (INLOOP), AANVANG 16.30 TOT
19.00 UUR

Dit HW&WC is de aftrap van een serie Cafe’s over
de Wederopbouw, zoals op pag 3 vermeld.
In dit Cafe aandacht voor de start van het Opbouw-
jaar, de serie HW&WC Cafe’s en vooral de toe-
kenning van de status als Rijksmonument van 
De Doelen. Dat laatste krijgt in deze maanden haar
beslag.
Mede daarom kan bij het ter perse gaan van dit
nummer nog geen gedetailleerd programma gepre-
senteerd worden.
Toch is het raadzaam datum en tijd alvast in uw
agenda te noteren. Let op: dit keer dus op woensdag
i.p.v. de gebruikelijke donderdag.
Wegens de verwachte belangstelling en het aantal
speciaal genodigden verzoeken wij u een bericht
van aanmelding te sturen naar 
roterodamum@roterodamum.nl

Graag tot dan!

De gedachte achter het Historisch Wel & Wee Café
is op een aantrekkelijke, informele manier actuali-
teiten en wetenswaardigheden over de geschiedenis
van onze stad voor het voetlicht te brengen. 
Het HW&WC is voor leden van Roterodamum gratis
toegankelijk (niet-leden betalen €5,00). 
De consumptie bij binnenkomst is voor rekening
van Roterodamum. Overige consumpties zijn voor
eigen rekening.


