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Wederopbouw
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de wederopbouw
in vrijheid kon beginnen. De stad was gesloopt door
de Duitse agressor en hoewel er al vrijwel direct na
die schanddaad is begonnen met puinruimen en er
zelfs vrij snel weer werd gebouwd. De echte weder-
opbouw kon niet eerder beginnen dan nadat de
nazi’s het onderspit hadden gedolven. 
Rotterdam kon weer bouwen en deed dat met grote
voortvarendheid. De beelden uit 1941 van de Rotter-
damse beeldhouwer Han Richters symboliseren hoe
het puinruimen eraan toe ging dat nodig was voor er
kon worden gebouwd. Met erg veel handwerk en
doorzettingsvermogen.
Foto’s: Museum Rotterdam, Lotte Stekelenburg



In de afgelopen jaren zijn de activiteiten van het Genootschap toegenomen. Denk aan de 
Historisch Wel&Wee Cafe’s, de extra halve dag-excursies en de bijeenkomsten in samenwerking
met andere partijen in de stad. Dat vraagt om versterking van de gelederen. Daarbij is er ook een
tijd van komen en gaan voor bestuursleden. En hoewel het in deze tijden niet eenvoudig is om
mensen te vinden die bereid zijn zich belangeloos in te zetten voor ’de goede zaak’ is dat toch
gelukt.
Zo zal Alma Ploeger, voorheen o.a. werkzaam als hoofd Internationale Projecten bij het Neder-
lands Architectuurinstituut (nu Het Nieuwe Instituut geheten), mede zorg gaan dragen voor de
organisatie van excursies en bijeenkomsten.
In de Algemene Ledenvergadering van 16 juni aanstaande zal het bestuur Tim de Haan voor
dragen als opvolger van onze secretaris Kees Vrijdag. Tim de Haan is werkzaam bij het Nationaal
Archief (afdeling Openbaarheid & Open Data) en vice-voorzitter van de gebiedscommissie Delfs-
haven. We zijn verheugd dat hij bereid is het secretarisschap op zich te nemen!
Naast uitbreiding van activiteiten is er ook ingezet op intensievere communicatie: met (digitale)
nieuwsbrieven en sinds 21 januari met een vernieuwde website. Nog steeds onder dezelfde
naam: www.roterodamum.nl. Ik nodig u uit de site te bezoeken en via het vragenformulier uw
opmerkingen en suggesties te sturen.
Informatie delen gaat ook via andere (sociale) media, zoals Facebook, Twitter etc. Wat het 
bestuur gaat delen, wordt besproken in de vergaderingen en tussentijds overleg. Hoe die infor-
matie gedeeld gaat worden en via welke weg is een verhaal apart. Tot vorig jaar was daar onze
webhost annex penningmeester Aad Koster. Per 1 februari is er Tom van Velzen, onze nieuwe
communicatieman ofwel WifiX (naar de gelijknamige ’communicatiepersoon’ uit Asterix en 
Obelix). Hij verzorgt de komende maanden de technische kant van modern communiceren.
Ondertussen is de serie Historisch Wel&Wee Cafe’s over ’De Ziel van de Wederopbouw’ in volle
gang. Na ’De Plannen’ en ’Havens Eerst’ volgen nog drie afleveringen. Daarmee is die Wederop-
bouw-serie afgerond maar echt afsluiten doen we dat thema pas tijdens de jaarlijkse dagexcursie.
Die leidt dit jaar naar Arnhem en Nijmegen waar we de Wederopbouw in een landelijk perspec-
tief plaatsen met het verhaal van het herstel van die steden na de oorlog.
De datum voor die excursie is zaterdag 18 juni. Noteert u deze alvast in de agenda, nadere infor-
matie en de wijze van aanmelden volgen in de Kroniek van juni.

Melanie Post van Ophem, voorzitter
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In de serie HW&WCafés over de ‘Ziel van de Weder-
opbouw’ zoemen we op 17 maart in op de rol en de
positie van ‘Handel & Industrie’. Het inhoudelijke
programma begint om 17.30 uur, in de midden-
ruimte van het nieuwe Museum Rotterdam, 
Rodezand 26. 
Om 16.30 is er een rondleiding onder deskundige
begeleiding in het nieuwe Museum Rotterdam met
een bezoek aan de nieuwe expositie ‘De Gedroomde
Stad’, inclusief het ‘Eerbetoon aan de Weder-
opbouw’.
Het programma eindigt om 19.00 uur. Anders dan
gebruikelijk is er geen ‘horeca’-pauze. In plaats daar-
van is er om 19.00 uur een borrel in de Under-
ground-bar van het aangrenzende Thoms Café. 
U krijgt hiervoor als lid van Roterodamum een munt
voor een gratis consumptie. 

Opbouw en de rol van ‘Handel & Industrie’
Gastspreker is Matthijs Dicke, directeur-eigenaar van
historisch onderzoeksbureau Stad en Bedrijf, histori-
cus en bestuurslid van onze dochterstichting Histori-
sche Publicaties Rotterdam. 
Vier dagen na het bombardement van 14 mei 1940
kreeg stadsarchitect Witteveen de opdracht een plan
voor de wederopbouw te maken. Tijdens de oorlog
heeft hij daar met zijn medewerkers hard aan ge-
werkt. Maar naarmate de oorlog vorderde en het
einde in zicht kwam, rijpte bij de Rotterdamse onder-
nemers, verenigd in Club Rotterdam, het inzicht dat
het Wederopbouwplan niet overeenkwam met hun
wensen voor een moderne stad. De nieuwe binnen-
stad moest geschoeid zijn op Amerikaanse leest en
volgens de nieuwe trends voor de stedenbouw. Een
aantal namen van vooraanstaande Rotterdammers
wordt daarbij genoemd: Mr. K.P. van der Mandele,
o.a. voorzitter van de Kamer van Koophandel, haven-
ondernemer Jan Backx (in het HW&WCafé van 
18 februari aan de orde geweest) en de directeur van
de Van Nellefabriek, Kees van der Leeuw. In de ‘bon-
bonnière’ kwam de Kleine Commissie van deze Club
Rotterdam bijeen. Hier werden de plannen gesmeed
om het Wederopbouwplan van Witteveen terzijde te
schuiven en in te ruilen voor het zogenoemde Basis-
plan van Van Traa.
Wat bewoog deze mannen? Hoe past deze steden-
bouwkundige ‘coup’ in de historische lijn van de
stad? Wat maakte dat deze vooraanstaande Rotter-
dammers in staat waren deze 180 graden ingreep te
realiseren? Matthijs Dicke zal proberen de ziel van
deze ‘Opbouwmannen’ bloot te leggen.

De Collectie Rotterdam: save or delete?
In dit Café besteden we ook aandacht aan hoe de
stad omgaat met haar cultuur-historisch erfgoed. 
Belangrijke instellingen die delen van de Collectie
Rotterdam beheren zijn: 
•Stadsarchief Rotterdam (archieven en collecties), 
•Museum Rotterdam (schilderijen en voorwerpen), 
•BOOR, de dienst van de archeologen (opgravin-
  gen/vondsten) en 
•Bibliotheek Rotterdam waar de oude in de 17e 
  eeuw gevormde ‘librije’ in beheer is.
De Collectie Rotterdam, waarin de erfelijke eigen-
schappen van de stad zijn opgeslagen, bestaat, maar
niet (meer) als één geheel. Eind 19e eeuw zat ‘alles’
bijeen in het Schielandshuis. Er is inmiddels sprake
van een versnipperd veld met diverse instellingen, 
allerlei rechtspersonen, verschillen in wetgeving, 
eigendom en toegankelijkheid. Kortom: een bonte
lappendeken.
Hoe staat het nu eigenlijk met die Collectie Rotter-
dam? Wie bewaart wat en wat bewaart wie? Moet
‘alles’ behouden blijven of kan er wel wat weg?
Jacques Börger (Museum Rotterdam) en René Spork
(Stadsarchief Rotterdam) nemen een en ander met u,
spelenderwijs, door aan de hand van een presentatie,
met als hamvraag: ‘save or delete’?

RoZoVo, Kunstbeeld, ‘RVDS’-highlight en 
gemeentelijk Monumentenbeleid
Vaste gasten in deze serie HW&WC´s zijn steeds:
• Evan van der Most van DIG IT UP, met zijn project 
   ‘RommelZolderVondsten’,
• Siebe Thissen met voorbeelden van kunst in de 
   buitenruimte en
• Reinier Weers met een hoogtepunt uit het pro-
   gramma van ‘Rotterdam viert de stad’ eind maart, 
   begin april. 
Verder zal een vertegenwoordiger van de gemeente
kort actualiteiten en wetenswaardigheden rond het
thema ‘Monumenten’ presenteren.

NB: in verband met de te verwachten belangstelling
en de beperkte capaciteit vragen wij u zich aan te
melden vóór 10 maart via: 
roterodamum@roterodamum.nl, 
onder vermelding van ‘HW&WC 17 maart’ <

Colofon
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Van de voorzitter
Historisch GenootschapRoterodamum Historisch GenootschapRoterodamum

AAN DE LEDEN
Namens het voltallige bestuur wil ik ook dit jaar
weer al die leden bedanken die hun eigen jaar-
boekje hebben opgehaald en in het bijzonder 
diegenen die hebben geholpen bij de overige 
verspreiding. Dat heeft ons weer een hoop geld 
bespaard.
Coby Hartsuiker

17 maart
Historisch Wel & Wee Café 
Ziel van Wederopbouw: 
Handel & Industrie

Rotterdammers en hun stad (Studio Pronk)



Op donderdag 21 april vindt het Historisch Wel &
Wee Café plaats in Het Nieuwe Instituut, Museum-
park 25. U bent, een half uur eerder dan gebruike-
lijk, namelijk al vanaf 16.30 uur, van harte welkom
in de bibliotheek en studiezaal op de derde verdie-
ping van het markante gebouw, waar U kunt genie-
ten van een fraai uitzicht over het Museumpark. 

Maar zeker zo interessant is de presentatie van 
bijzondere schatten uit de collectie van Het Nieuwe
Instituut met betrekking tot de Rotterdamse wederop-
bouw samengesteld door Ellen Smit en Alfred Marks
(beide archief- en architectuurspecialisten bij uitstek).
Zij zijn aanwezig voor toelichting en vragen. Zo zul-
len er originele tekeningen en foto’s te zien zijn van
De Lijnbaan van het architectenbureau Van den
Broek en Bakema, ontwerpen voor de wederopbouw
van het Hofplein (1942) en van De Bijenkorf, uit
1957, naar een ontwerp van de architecten Marcel
Breuer en Abraham Elzas. 
Om 17.30 start na een welkomstwoord namens Het
Nieuwe Instituut het feitelijke programma. Gastspre-
ker is architectuurhistoricus en deskundige op het ge-
bied van wederopbouwarchitectuur, Gerrie Andela,
die het in Het Nieuwe Instituut zal hebben over Het
Nieuwe Winkelen. Naast de nieuwe warenhuizen zal
zij het Rijksmonument de ‘Lijnbaan’ toelichten. ‘De
hypermoderne winkelstraat die model stond voor de
hele wereld’ vormt het hart van de Rotterdamse 
wederopbouw en was decennialang de ruggengraat
van de winkels en middenstand in de binnenstad. In

2013 vierde de winkelpromenade haar 60ste verjaar-
dag en de autoloze winkelstraat is onlangs opnieuw
ingericht op basis van plannen van bureau Quadrat.
Het AV-fragment uit het Stadsarchief zal gaan over
een warenhuis dat inmiddels niet meer bestaat. De
theatergroep ‘Onderwater Producties’ brengt in mei/
juni in het kader van ‘Rotterdam viert de stad’ een
ode aan de winkelier van toen en nu. In het HW&W
Café lichten ze een tipje van de sluier op over wat
hun voorstelling op de Coolsingel gaat behelzen.
Het vaste onderdeel over een ‘Kunstbeeld’ zal gewijd
zijn aan het ‘Wel &Wee’ van de Naum Gabo, uit
1957, voor de Bijenkorf. Dit ultieme symbool van de
Wederopbouw, strak van het optimisme en nieuwe
élan uit die jaren, is toe aan een ‘complete make-
over’. ‘Verweesd sta ik erbij’, aldus Stadsdichter Hes-
ter Knibbe in haar gedicht ‘Zonder Titel’ uit 2015.
Hoe is de situatie in dit jaar dat we 75 jaar Weder-
opbouw vieren? Een aantal betrokkenen zal hun visie
geven op de stand van zaken. 
Om 19.00 uur is er ter afsluiting elders in het pand
van Het Nieuwe Instituut een borrel met mogelijkheid
tot bezoek van de boekwinkel. <

In verband met de te verwachten belangstelling en
beperkte capaciteit verzoeken wij u zich aan te mel-
den vóór 15 april via: 
roterodamum@roterodamum.nl 
onder vermelding van ‘HW&WC in HNI’.
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Beeldspraak van een veranderende stad

Ze staan er nog de huizen en gebouwen van weleer,

zij ontkwamen aan het geweld die ene keer.

Als accenten van de leegte bleven zij staan

monumenten van een stad die is vergaan.

Vrijstaand op de vlakte werd hun aanzien mij ver-
trouwd, zo heb ik Rotterdam aanschouwd.

Dan opgenomen in een ander verband vereist naast
hen het nieuwe pand, in een contrast van heden en
verleden.

De tijd heelt niet alle wonden, mijn hart is voorgoed
geschonden! Toen ontkomen aan het Teutoonsge-
weld, het is nu de projectontwikkelaar die hen velt,
het was slechts respijt, nu slachtoffers van een finan-
ciële strijd.

Maar zij dragen dit lot niet alleen, ook de panden van
de wederopbouw gaan van mij heen.

Op hun plek verschijnen (r)ijzige gebouwen als pad-
denstoelen uit de grond, waar eens de wederopbouw
stond. In verwondering aanschouw ik de nieuwe tijd
maar mijn hart dat blijf ik kwijt.

De symboliek in mijn lijf besloten, duurt onverdroten!

Dit gedicht is van Gerrit Visser (Rotterdam 1947). Hij
stuurde het ons toe naar aanleiding van de aankondi-
ging van Rotterdam viert de stad, een ode aan de 
wederopbouw. Visser schreef gaf ook nog een toelich-
ting toen hij zittend op Plein 1940 de schepping van
Ossip Zadkine aanschouwde:

Ik maakte een vergelijk met de tijd waarin ik de
stad bewust ging waarnemen tussen 1951 en 2014.

Ik vind het triest dat panden van de Wederopbouw
al weer gesloopt worden.

Neem bijvoorbeeld het pand van Jungerhans dat 
gesloopt gaat worden?

Of de nieuwbouw van C&A wat is het verschil met
het Wederopbouwpand en het huidige gebouw?

Nu ook de ruimte tussen de Markthal en de Hoog-
straat bebouwd dreigt te worden gaat weer een aan-
trekkelijke plek in de stad verloren.

Ook het uitzicht op de Markthal wordt daardoor
aangetast.

Het Concertgebouw werd bij oplevering geroemd
om zijn vormgeving en marmeren en koperen ge-
velbekleding. Verder nadien volledig verkracht met
alle opbouw op de westkant, wat is er nog over van
het zicht op dat gebouw?

Het Schouwburgplein verprutst met een scheeps-
bouwloods om een Megabioscoop onderdak te bie-
den.

Heeft Rotterdam echt visie gehad in de wederop-
bouw?

U zult versteld staan van de reeks van gebouwen
die na 1945 zijn gebouwd en alweer gesloopt.

In mijn optiek heeft Rotterdam alleen visie gehad
met de havens, het Singelplan, de Maastunnel, de
bouw van de Metro en de Erasmusbrug!

Erasmus schreef niet voor niets de ‘Lof der Zotheid’.

Ps. Ik weet dat het niet gewaardeerd wordt om je
kritisch over de stad uit te laten.
Daarom heb ik voor het beeld van de Verwoeste
stad gesproken, het leverde mij de inspiratie voor
de Beeldspraak! <

Beeldspraak tekst Gerrit Visser
foto Sjaak van der VeldenHistorisch GenootschapRoterodamum

21 april
Historisch Wel & Wee Café 
in Het Nieuwe Instituut 
Winkels & Middenstand

De bouw van de nieuwe Bijenkorf naar
ontwerp van A. Elzas en M. Breuer (ca.
1955) met op de achtergrond de oude
Bijenkorf van W.M. Dudok (1930), des-
tijds het grootste en modernste waren-
huis van Europa. Eind jaren vijftig werd
het restant van het warenhuis afgebro-
ken. Voor het prachtige verhaal over dit
vernieuwende warenhuis, zie de docu-
mentaire 'Stad van licht', die Dudoks 
Bijenkorf tot leven brengt met unieke
filmbeelden en de maquette van het ge-
bouw in de Collectie van Het Nieuwe In-
stituut. 
Opname foto: F. Monshouwer, Collectie
van Het Nieuwe Instituut, archief 
A. Elzas



een bijzondere reis door de tijd. Langs zeecontainers
vol erfgoed passeer je diverse tijdvakken. Van de eer-
ste bewoning in het Maasmondgebied en het nietige
middeleeuwse Rotterdam kom je via de prachtige
tweede koopmansstad van de Republiek in de snel
groeiende industriële havenstad. Na de verwoestin-
gen van het bombardement zie je hoe Rotterdam zich
weer opricht om een bij uitstek internationale stad te
worden. Rotterdammers van nu leggen overal de link
tussen de oude en de hedendaagse stad door te ver-
tellen over hun vak met historische wortels.
De nieuwe stad verbeeldt het geloof in de toekomst
dat Rotterdam kenmerkt. Hier vinden grote wisselten-
toonstellingen plaats. De eerste sluit aan bij het festi-
val Rotterdam viert de stad! en laat de bezoeker delen
in het optimisme van de wederopbouw. Een giganti-
sche maquette voor een ideale stadsuitbreiding uit de
jaren vijftig laat een droomstad van stedenbouwers en
architecten zien. Stadsgezichten uit de collectie illus-

treren de nauwelijks bij te benen veranderingen in
het centrum van Rotterdam. Een elf meter hoog kunst-
werk gevuld met stukken uit de wederopbouwperiode
vormt een dynamisch monument voor de veerkrach-
tige stad. Maar wat vinden de Rotterdammers? De kri-
tische keerzijde van de trots op hun stad is neergezet
in een groot getekend panorama van Rotterdam. In
Check wordt tenslotte het onzichtbare Rotterdam
zichtbaar gemaakt, de erfenis van de wederopbouw
op waarde geschat en denken bezoekers na over het
Rotterdam van de toekomst. <

Museum Rotterdam
nieuwe locatie vanaf 6 februari 2016 
locatie Museum Rotterdam - Timmerhuis, 
Rodezand 26, 3011 AN  Rotterdam
www.museumrotterdam.nl
bereikbaarheid metro en tram 8, 12, 20, 21, 23, 24
en 25, halte Stadhuis of Beurs
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Museum Rotterdam vertelt al meer dan 100 jaar het
verhaal van Rotterdam en de Rotterdammers en
heeft een collectie van meer dan 100.000 Rotter-
damse objecten. Na drie jaar pionieren in de stads-
wijken en grote presentaties in het oude haven-
gebied is het museum vanaf februari 2016 weer
terug in het stadshart. In het Timmerhuis aan de
Meent, de nieuwste blikvanger in de skyline, opent
het nieuwe Museum Rotterdam: een ode aan een
stad als geen ander. 
Het museum vult toepasselijk de grote ruimte tussen
het staal en glas van het nieuwe Timmerhuis van
Koolhaas en het beton en baksteen van het oude
hoofdkwartier van de wederopbouw. Hier ontdekt
de bezoeker het Rotterdam en de Rotterdammers
van vroeger, nu en de toekomst. Een beleving voor
de stadstoerist en een feest van herkenning voor de
doorgewinterde Rotterdammer. Rotterdam begint
hier!

Liefde voor de stad
Rotterdam is een stad met een oude ziel en een jong
hart. Museum Rotterdam doet recht aan het bijzon-

dere karakter van Rotterdam: de verscheidenheid, de
constante verandering en het geloof in de toekomst.
Drie grote presentaties nemen de bezoeker mee op
een ontdekkingstocht door het veelzijdige Rotterdam.
In Rotterdammers en hun stad leer je de mensen ach-
ter de skyline kennen. Gewone Rotterdammers met
een bijzondere passie worden hier letterlijk op een
voetstuk gezet. De levensgrote standbeelden van
Max, Joyce, Marco, Zeynep en Kamen staan symbool
voor hedendaagse ontwikkelingen en thema’s in de
stad als diversiteit en identiteit, duurzaamheid, jong
ondernemerschap, stadslandbouw, het nieuwe
maken, zorg voor elkaar en arbeidsmigratie. 
Deze Rotterdammers nemen je mee in hun dagelijks
leven, zetten het eigen Rotterdam op de kaart en
laten zien wat speelt in hun omgeving. Tegelijk maakt
een ‘rivier’ van Rotterdamse gegevens duidelijk hoe
ze verbonden zijn met de rest van de stad en de Rot-
terdammers. Bezoekers kunnen ook hun eigen Rotter-
dam delen, waardoor beetje bij beetje een divers
beeld van de stad van nu ontstaat. 
Museum Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam en
BOOR nemen je in Geschiedenis van de Stad mee op

Het nieuwe Museum Rotterdam
Liefdesverklaring aan stad en bewoners

tekst Rob Noordhoek

Artist-impression Museum Rotterdam, ikRotterdam

Model uit 1615-1616, houten koepellantaarn Laurenskerk, Hendrick de Keyser,
collectie Museum Rotterdam

Boven, panorama van Rotterdam 1953 - Marius Richters - collectie Museum Rotterdam

Onder, panorama Rotterdam 1970-2016 door ikRotterdam
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Al bijna twintig jaar bezet hij de bijzondere leerstoel
Roterodamum. Deze leerstoel aan de Erasmus 
Universiteit is vanwege HGR in het leven geroepen
en wordt bekostigd met geld van de Jurriaanse Stich-
ting. Naast hoogleraar is hij directeur van het juist
vernieuwde Museum Rotterdam en op die werkplek
ontmoet ik hem. Paul van de Laar (57) is nog bezig
met het inrichten van zijn nieuwe kamer maar neemt
ruim de tijd om de leden van Roterodamum een 
inkijkje te geven in zijn activiteiten als professor.

Is het de bedoeling van die leerstoel om studenten
alles over de geschiedenis van Rotterdam te onder-
wijzen?

Zo is het wel min of meer begonnen. Arie van der
Schoor en ik hadden de tweedelige stadsgeschiedenis
van Rotterdam af en daar kon ik in het begin vaak uit
putten tijdens colleges. De geschiedenis van Rotter-
dam was toen een keuzevak voor doctoraal studenten
geschiedenis. Ieder jaar werd het college door tussen
de 30 en 40 studenten gevolgd.
Ik probeerde ze de geschiedenis van de stad op aca-
demisch niveau te onderwijzen. Daarvoor sloot ik
aan bij de traditie van stedengeschiedenis of beter
Urban History zoals die was vormgegeven door Harry
Jansen. We gingen dus wel min of meer chronolo-
gisch door de geschiedenis van de stad heen, maar de
bedoeling was dat het meer was dan alleen feitenken-
nis.
Migratie bijvoorbeeld is een onderwerp dat heel 
belangrijk is voor de geschiedenis van steden en dus
ook van Rotterdam. Of de beeldcultuur van een stad.
Door te kijken kun je heel wat leren van een stad. Bij
ons is dat vooral de brandgrens natuurlijk, die is heel
bepalend voor de na-oorlogse geschiedenis. Daarom
heb ik daar (samen met Koos Hage) ook een boek
over gepubliceerd. Dat lijkt misschien alleen maar
een beschrijving, maar er zit een idee achter, het idee
dat zo´n zichtbare breuk met het verleden gevolgen
heeft voor de bewoningsgeschiedenis die verder gaan
dat het feit dat er een reeks huizen is verdwenen. En

zo probeer ik in mijn hoor- en werkcolleges aan te
sluiten bij de theoretische ontwikkeling van het vak.
Dat heeft trouwens een paar heel aardige scripties op-
geleverd, over Kaap Verdianen, de haven, beeldcul-
tuur.

En gaat het nog steeds zo?

Nee, door de herstructurering van de academische
wereld, is ook de inhoud van mijn werk als hoog-
leraar Geschiedenis van Rotterdam veranderd. De
studie is veranderd. Vroeger had je twee delen van
een studie, het kandidaats en het doctoraal. Die lie-
pen naadloos in elkaar over. Maar tegenwoordig met
het Bachelor – Master systeem zijn die twee delen fei-
telijk losgekoppeld. Je kunt als student in het ene vak
je bachelor doen en dan overstappen naar een master
in een ander vak. Dus ik heb nu bachelorstudenten
die niet verder zullen gaan met geschiedenis als vak.
Daar komt nog bij dat het een internationaal systeem
is, dus er komen ook studenten uit het buitenland.
Denk daarbij aan Engelsen, Amerikanen, Duitsers,
Italianen en Chinezen. Je snapt dat de studie dus in
het Engels wordt onderwezen. Zelfs de naam van de
opleiding is veranderd, we heten nu Erasmus School
of History, Culture and Communications.

Maar zo kun je toch geen bronnenonderzoek in het
archief doen? Want die zijn nog steeds in het Neder-
lands.

Dat is inderdaad een probleem van de nieuwe opzet.
Eigenlijk is er trouwens toch al bijna geen tijd voor
want de begeleiding van studenten kost uiteraard al
heel veel tijd. Maar er zit ook een groot voordeel aan
de nieuwe aanpak. Doordat we veel internationaler
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Een gesprek met de hoogleraar 
Geschiedenis 
van Rotterdam

Ik ga niet 
de hele dag 
in mijn 
kamertje zitten

bezig zijn biedt dat de mogelijkheid om vergelijkend
onderzoek te doen naar havensteden als Rotterdam.
Zo loop ik met plannen om een internationaal hand-
boek te schrijven voor Urban Studies en daarin kan ik
dan Rotterdam als een belangrijk voorbeeld behande-
len. Zo wordt de geschiedenis van onze stad dus ver-
breed en ook voor anderen interessant.
Vergeet niet dat ook samenwerking steeds belangrij-
ker wordt in de academische wereld. Er zijn samen-
werkingsverbanden met de TU Delft op het gebied
van architectuur en we doen onderzoek naar de 
second cities. Dat zijn de tweede steden in een land
die vaak een aantal specifieke kenmerken hebben. 
Er wordt zelfs wel van een syndroom gesproken. En
natuurlijk de vergelijking tussen de havensteden Rot-
terdam, Antwerpen, Liverpool en Bremen. Voor dat
comparatieve onderzoek hebben we nu gelukkig een
promovenda erbij gekregen, Reinhilde Sennema die
onderzoek doet naar Rotterdam en Liverpool.
Door deze verbreding is stedengeschiedenis nog
steeds populair, het aantal studenten is vergelijkbaar
met twintig jaar gelden maar het is allemaal veel 
internationaler.

Je hebt slechts een aanstelling voor een dag per
week. Is dat genoeg?

Genoeg is het natuurlijk nooit, want er is zoveel te
doen en ik zit nog zo vol plannen. Ik noemde dat
handboek al, maar het zou me ook heel wat waard
zijn als veel bronnen zoals de Handelingen van de
Gemeenteraad zouden worden gedigitaliseerd. Dan
kan ik ook weer wat makkelijker zelf bronnenonder-
zoek doen. Daarnaast probeer ik het vak ook naar
buiten te brengen. Ik heb geen zin om alleen maar in
mijn studiekamer te zitten. Vandaar dat ik geregeld
meewerk aan programma’s van RTV Rijnmond, en me
roer in publieke debatten. Ook vraagt de gemeente
mijn advies weleens.
Zo maak ik mijn vak ook nuttig voor de stad. Ik kan
dat natuurlijk vooral ook doen omdat ik tevens direc-
teur ben van Museum Rotterdam. Dat is een ideale
combinatie om wetenschap te verbinden met een 
publieksfunctie. Zo ontwikkelen we nu plannen voor
een project On the Waterfront over havensteden
waarbij er een boek moet komen en een tentoonstel-
ling. En vanwege die publieke rol van mijn hoog-
leraarschap is het ook goed dat ik in het bestuur van
HGR zit.
Er is nog een hoop te doen. <

Op 14 april om 16.00 uur geeft de heer Spamer een
lezing over zijn historisch onderzoek. De lezing
wordt gehouden in het auditorium van Boekhandel
Donner aan de Coolsingel 
De toegang is gratis.
Ton Spamer (Rotterdam 1936) studeerde geschiede-
nis in Utrecht. Na zijn studie werkte hij in het onder-
wijs en een landelijke bestuursorganisaties. Sinds
1994 actief als onderzoeker en publicist. Hij geeft 
lezingen op (kunst-) historisch terrein.

Langs Hessenwegen – een familie in beeld
Ton Spamer verricht sedert 1964 onderzoek naar de
herkomst, de omvang en de activiteiten van zijn fami-
lie. De wortels daarvan liggen verspreid over Neder-
land, Duitsland, Polen en Zweden. Het begin lag bij
materiaal dat in zijn ouderlijk huis aanwezig was. 
Literatuurstudie was de volgende stap. Daarna volgde
onderzoek ter plaatse. Wie vóór 2000 dit onderzoek
deed was aangewezen op auto, trein, pen, papier,
schrijfmachine en kennis van het oude schrift en taal-
gebruik. Uiteindelijk volgde in 1986 een bescheiden
publicatie. De daarin aanwezige fouten liggen voor
alle eeuwigheid vast.
Sinds 2000 zijn de vaart en diepgang van dit onder-
zoek in hoge mate verbeterd. Danzig bijvoorbeeld
ligt niet meer 1184 km. verwijderd, maar is op de p.c.
aanwezig. Zeer grote bestanden zijn gedigitaliseerd
en met één druk op de knop te gebruiken. Teksten
kunnen in hun geheel worden gekopieerd, illustraties
kunnen worden bewerkt en tenslotte komt er een di-
gitale productie te voorschijn. Fouten die dáárin aan-
wezig zijn kunnen op de meest simpele manier
worden gecorrigeerd, tenminste... zolang men maar
niet de fout begaat om het op papier te drukken en uit
te geven. De kosten zijn te verwaarlozen. Digitale
producties kunnen worden opgeslagen en toegemaild
aan ieder die daar behoefte aan heeft. Het is om díe
reden dat bibliotheken en universiteiten in hoog
tempo bestaande papieren uitgaven digitaliseren. De
wetenschappelijke resultaten die daar het gevolg van
zijn liegen er niet om.
In zijn presentatie zal Ton Spamer verslag doen van
zijn onderzoek en tevens laten zien welke mogelijk-
heden er tegenwoordig zijn en hoe die benut kunnen
c.q. moeten worden. Hij gaat ook in op de verplich-
ting die een vereniging als Roterodamum zijns 
inziens in dit opzicht heeft. Een keur van illustraties
zal zijn gedigitaliseerde betoog ondersteunen. <

Roterodamum-
lezing

tekst Sjaak van der Velden
foto Desiree Schipper
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CORRECTIE

Lydia Wansink die in de vorige Kroniek een artikel
schreef over Veerhaven 7 meldt het volgende:
"Sjoerd de Meer schreef 'Scheepvaartkantoren in
Rotterdam', in het gezamenlijke jaarboek van het
Maritiem Museum Rotterdam en Het Scheepvaart-
museum Amsterdam, gewijd aan 'Havens van 

Amsterdam en Rotterdam sinds 1870' (red. Remmelt
Daalder e.a., Zutphen 2008). In dit stuk noemt hij
als architecten van Veerhaven 7 'Müller, Drooglee-
ver Fortuyn en Van der Tak'. De Meer was mij dus
voor", waarvan akte.

11

Hans Zirkzee, Jazz in Rotterdam. De geschiedenis
van een grotestadscultuur, Uitgeverij DATO 2015,
498 p, geïllustreerd, ISBN 978-94-6226-133-4, 
€49,50.

Een boek van bijna 500 pagina’s over de geschiedenis
van de jazz. Daarmee heeft de schrijver een belang-
rijk en vaak ook vergeten deel van de Rotterdamse
geschiedenis voor altijd over het voetlicht gebracht.
Het begon allemaal met de knipselverzameling van
Hans Langeweg, de Rotterdamse jazzkenner bij uit-
stek die in 2007 overleed. Zijn bij leven aangelegde
maar ongeordende knipselarchief is de basis en aan-
leiding geweest voor Hans Zirkzee om dit boek te
schrijven. Aanvankelijk zou het een proefschrift wor-
den. Dat is er niet van gekomen, maar wel heeft hij
ons verblijd met een monumentaal overzicht.
Het boek volgt de jazz vanaf het allereerste begin. De
eerste Amerikaanse negermuzikanten maakten hun
opwachting al in de jaren 70 van de negentiende
eeuw. Dat was nog wel geen jazz, maar wel een heel
andere muziekstijl dan men hier toen gewend was.
Later vonden steeds meer Amerikaanse moderne mu-
ziekstijlen hun weg naar de Maasstad. Dat had uiter-
aard veel te maken met het feit dat een havenstad als
vanouds open staat voor invloeden van buitenaf. Zee-
lieden namen hun diverse smaken mee en handige
exploitanten zorgden ervoor dat ze hier aan hun trek-
ken kwamen. Dat had ook zijn invloed op de lokale
bevolking, die aanvankelijk misschien wat werd afge-
schrikt door de nieuwigheden, maar een deel was
wel benieuwd naar het moderne. In 1919 viel voor
het eerst de term jazz in een advertentie. In het 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de
Keerweerlaan traden in september 1919 The Crato-
nions. Zij introduceerden volgens de advertentie van
30 augustus the Jazz Music. Dat was het begin van de
jazz in Rotterdam.
Zirkzee volgt de geschiedenis vanaf die dag tot het
heden waarin Rotterdam internationale bekendheid
heeft door het teruggekeerde North Sea Jazz. Ja u
leest het goed, teruggekeerd. Want het festival dat
voor altijd schatplichtig is aan organisator Paul Ackett
is in 1966 begonnen als ‘Newport in Rotterdam’ in de
Doelen. Toen Den Haag de vermakelijkheidsbelasting
afschafte, koos Ackett eieren voor zijn geld en ver-
huisde naar Den Haag. Sinds 2006 vindt het weer
plaats in Rotterdam. Zo staat het boek vol met weet-
jes en wetenswaardigheden. De jazz een vorm van
Entartete Kunst? Volgens de Nazi’s was dat zeker zo,
maar toch bloeide deze muziek tijdens de bezetting.

Minder bezoek tijdens de crisisjaren? Eerder het te-
gendeel, mogelijk probeerden mensen juist door naar
muziekoptredens (en theaters) te gaan de misère van
alledag te vergeten. Rita Reys, Annie de Reuver,
Greetje Kauffeld, The Ambassador, de Jazzbunker,
Mephisto (waar ik op mijn verjaardag in 1984 kennis-
maakte met Sun Ra Arkestra, maar dit terzijde), de
Harbour Jazz Club; deze en vele andere iconen van
de Rotterdamse jazz geschiedenis komen uitgebreid
aan bod.
Het uitgebreide register, de honderden illustraties
(soms in kleur) en de enthousiaste verteltrant van de
schrijver maken het boek tot een must voor iedereen
die op de hoogte wil zijn van de jazz-, nee de 
muziekgeschiedenis van Rotterdam. Het is een chro-
nologisch opgezette encyclopedie. Al is het dan geen
proefschrift geworden, muziekdocent Hans Zirkzee
heeft met zijn gigantische opus een waardevolle 
bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van 
Rotterdam. <

Klaas Kornaat, Wereldwijd aan de Maas. Het Korps
Mariniers en Rotterdam, 010 Uitgevers, Mariniers
Museum Rotterdam: Rotterdam 2015, 176 p. A4, 
geïllustreerd, ISBN 978-94-90951-28-3, €24,50. 

Toen enige jaren geleden de regering als onderdeel
van het zoveelste bezuinigingspakket besloot om de
Van Ghentkazerne te sluiten, brak een storm van pro-
test los. De mariniers hoorden toch bij Rotterdam? Zij
hadden toch in mei 1940 de Maasbruggen met hand
en tand verdedigd tegen de oprukkende Nazi’s? De
mariniers hadden toch al tijden een kazerne in de
stad? En dan zou nu die oude, emotionele band wor-
den doorgesneden voor een paar centen? Dat gaat
zomaar niet. De inzet van de burgemeester en andere
maatschappelijke krachten hebben ervoor gezorgd
dat de kazerne voor de stad behouden bleef. 
Als zij dat niet hadden gedaan dan was er eigenlijk
geen reden meer om een boek te schrijven over de
band tussen Rotterdam en het Korps, ook niet bij ge-
legenheid van het 350-jarig bestaan van de mariniers.
Maar dat boek is er dus wel gekomen. 
En wat voor een boek. Prachtig vormgegeven en geïl-
lustreerd met honderden kleurenafbeeldingen heeft
de schrijver kans gezien om een monumentje voor de

geschiedenis van de relatie tussen Rotterdam en het
Korps Mariniers te maken. Leidend bij zijn speurtocht
naar de band tussen beide is de veronderstelde link
tussen het Geen Woorden maar Daden en Zo Wijd de
Wereld Strekt. Zowel mariniers als Rotterdammers
zijn immer doorpakkers en komen over de hele 
wereld om hun dadendrang uit te dragen. 
Korte stukjes geschiedenis, lange citaten uit het werk
van anderen en de al genoemde afbeeldingen zorgen
voor een afwisselend beeld van de geschiedenis waar
de chronologie wel herkenbaar blijft. Pijnlijke delen
uit die geschiedenis, zeker van het Korps, is Kornaat
niet uit de weg gegaan. Denk hierbij aan de betrok-
kenheid bij het onderdrukken van slavenopstanden,
de strijd van Atjeh voor onafhankelijkheid en het
neerslaan van stakingen in Rotterdam. 
Optreden tegen binnenlandse onlusten heeft de band
tussen Rotterdam en zijn mariniers gesmeed. De 
kazerne aan het Oostplein, het onderkomen van het
Korps voordat het bombardement van 1940 daar een
eind aan maakte, is immers pas in gebruik genomen
nadat mariniers hier de rust moesten herstellen na het
De Vletteroproer van 1868. Bij hun komst naar de
Maasstad speelde overigens eenzelfde soort bestuur-
lijke zuinigheid een rol als bij hun dreigende vertrek
onlangs. Oorspronkelijk zouden er namelijk 450 
infanteristen in de stad permanent worden gevestigd
om te kunnen optreden tegen opstandige elementen,
maar van 250 mariniers werd verwacht dat ze dat
minstens zo effectief en in ieder geval voor heel wat
minder guldens zouden kunnen. 
Maar wat voor alles de band tussen beide, Rotterdam
en het Korps Mariniers, in beton heeft gegoten is het
verzet van een handjevol mariniers in 1940. Terwijl
de rest van de krijgsmacht nog een beetje beduusd
probeerde zich te organiseren, vocht een groep zee-
soldaten op leven en dood met de bezetters en be-
lemmerde hen de Maasbruggen over te steken. Dat
mariniers in 1992 op eigen houtje het junkieparadijs
Perron 0 bij Rotterdam Centraal probeerden schoon
te vegen, heeft hun sympathie in de stad zeker geen
kwaad gedaan. 
Klaas Kornaat heeft een mooi boek gemaakt dat voor
liefhebbers van de band tussen Rotterdam en de mari-
niers met enthousiasme kan worden omarmd. En voor
wie daar niet zoveel gevoel bij heeft, is het in ieder
geval een mooi plaatjesboek. <

Andor van Barsy, DE STAD DIE NOOIT RUST
(1928), Stadsarchief Rotterdam & Uitgeverij 
Diafragma: Rotterdam 2015, DVD 
Joop de Jong & Frits Giertsberg m.m.v. Floris Paal-
man, Andor van Barsy. Fotograaf in Rotterdam 1927-
1942, Jap Sambooks: Heijningen 2011, 120 p, Zw/W
geill., ISBN 978-94-90322-26-7 
Boek en DVD samen kosten €28,00 inclusief ver-
zendkosten. 
Bestellen kan via www.uitgeverijdiafragma.nl

Van 1937 tot 1942 woonde, leefde en werkte de 
bekende Hongaarse cineast Sandor van Barsy in Rot-
terdam. Hij maakte in zijn nieuwe stad vele honder-
den foto’s van hoge kwaliteit en een aantal films. Zijn
foto’s kwamen enkele jaren geleden ruim aan bod in
een boekje dat door Joop de Jong en anderen is ver-
zorgd, maar nu is daar ook een DVD bij gekomen
waarop vier van zijn films staan. 
Anderhalf uur kijkplezier, dat is wat de Rotterdammer
die de DVD bekijkt, te wachten staat. Een stad die hij
slechts van horen zeggen en lezen kent, maar die
hem niet zo vreemd is als willekeurig elke andere
vreemde stad. Want juist dat maakt de films zo mooi
om te bekijken. Er zijn plekken die bekend voor-
komen, en er is het voortdurende gevoel dat je een
stad ziet die er niet meer is, maar waar je naar terug-
verlangt. Dat is toch immers jouw Rotterdam? 
Wat mij bijvoorbeeld opviel is dat vrouwen in 1929
nog zo vaak in klederdracht liepen. Waren dit dagjes-
mensen, handelsvrouwen of liepen veel Rotterdamse
vrouwen er echt nog zo bij? En wat was de Hoog-
straat vies. De herrie die in die tijd in een stad
heerste, spat ook vrijwel voortdurend van het scherm
af; zelfs bij de geluidloze films. 
Veel woorden moet men niet vuilmaken aan de DVD.
Aanzetten en genieten, dat is eigenlijk het enige 
advies dat ik kan geven. <

Boeken
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Verdwenen beeld

De Boompjes in 1910. Toen werden daar nog 
schepen gelost; de lading kwam op de platte slepers-
wagen die werd getrokken door paarden. Nu is het
een racebaan voor autoverkeer waar niet veel men-
sen enthousiast over zijn. Maar was het vroeger
beter?
Wat zullen die sleperswagens een herrie hebben 
gemaakt op de keien. En het leven van de scharmin-
kelige knollen zou nu ook de toets der kritiek niet
kunnen doorstaan. Zo heeft iedere tijd wel wat. <

beeldmateriaal eigen collectie en www.googlemaps


