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‘…Verweesd sta ik erbij…’



Als voorzitter van Roterodamum ben je gespitst op alle zaken in de stad die over geschiedenis
gaan: jubilea, herdenkingen, reddingsacties, lezingen etc. In de drukte van alle activiteiten 
binnen en buiten onze vereniging zou je het idee krijgen dat Rotterdam zeer begaan is met haar
historie. Nader beschouwd zijn het vooral veel Rotterdammers die ermee begaan zijn. 
Een groeiend punt van zorg voor mij is dat tegenover de vele incidentele acties voor het behoud
van een pand, een monument, van verhalen of bijzondere locaties geen beleidskader staat. Wat
vindt de Gemeente Rotterdam nu eigenlijk van erfgoed? Wat is de rol van die overheid in zowel
het behoud van het verleden als het doorgeven van kennis over dat verleden? In een volgende
Kroniek gaan we daar nader op in. 
Eerder al, en wel op 16 juni aanstaande gaan we terug naar Vreewijk, het tuindorp waar we in
2007 uitgebreid aandacht aan hebben besteed toen het in het voortbestaan werd bedreigd. In de
tussenliggende jaren is er veel gebeurd: de woningen kwamen in handen van een nieuwe eige-
naar, er is gerestaureerd en vernieuwd, de buurtactiviteiten zijn nieuw leven ingeblazen en 
zowaar, dit jaar bestaat Vreewijk 100 jaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 juni zul-
len we stilstaan bij dit jubileum en inderdaad, ook kritisch bekijken of er reden is voor feest-
vreugde, voor nu en voor de langere termijn. 
In diezelfde Ledenvergadering nemen we afscheid van onze secretaris Kees Vrijdag, een secreta-
ris die elke vereniging zich zou wensen: innig betrokken, hyperactief, multi-inzetbaar en altijd
bereikbaar. In een indrukwekkende eindspurt heeft Kees nog even een serie Historisch Wel &
Wee Cafés georganiseerd over de diverse aspecten van de Wederopbouw: van de plannen voor
wederopbouw, naar haven en industrie, kunst, de middenstand en veel beeldmateriaal ging de
zoektocht naar de Ziel van de Wederopbouw. Dat wordt ook de titel van het afsluitende Café op
22 september aanstaande. 
Ik nodig u uit voor deze bijzondere Ledenvergadering, in het bijzonder om onze secretaris te 
bedanken en uit te zwaaien en om de voordracht van Tim de Haan als zijn opvolger te bekrachti-
gen. De agenda voor de ALV vindt u in deze Kroniek. 

Melanie Post van Ophem, voorzitter
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Inloop met koffie/thee vanaf 16.00 uur in 
‘Roos Marijn’ (voorheen Het Witte Paard) 
Groenezoom 245 
3075 GD  Rotterdam 
De jaarvergadering begint om 16.30 uur. 
Aansluitend is er om 17.30 uur in het kader van 
‘100 jaar Vreewijk’ een speciaal Historisch Wel &
Wee Café over de meest recente ontwikkelingen in
dit eerste Tuindorp van Nederland. 
(Zie ‘NB’ onder de agenda)

Agenda:
1.   opening om 16.30 uur
2.   ingekomen stukken/mededelingen
3.   verslag jaarvergadering 13 mei 2015
4.   verslag secretaris over 2015 (zie op de website 
      onder ‘ANBI’)
5.   verslag penningmeester over 2015
6.   verslag kascommissie 2015 en goedkeuring jaar-
      stukken 2015
7.   benoeming kascommissie 2016
8.   begroting 2016
9.   afscheid van Els van den Bent als voorzitter van 
      de Stichting Historische Pubicaties Rotterdam 
      (SHPR) en van Kees Vrijdag als secretaris
10. benoeming van Tim de Haan tot secretaris, her-
      benoeming van de dames Coby Hartsuiker en 
      Jantje Steenhuis en kennismaking met Frans 
      Meijer, nieuwe voorzitter SHPR
11. rondvraag
12. sluiting, uiterlijk om 17.30 uur

NB: Kijk voor de meest actuele informatie over het
programma en de exacte aanvangstijden van ALV en
HW&WC s.v.p. op: www.roterodamum.nl

HW&WC: 100 jaar Vreewijk
Peter de Klerk, voorzitter van de stichting 100 jaar
Vreewijk vertelt over de ontwikkelingen sinds de 
vorige bijeenkomst van Roterodamum in 2008, 
toen er sprake was van grote spanningen tussen de
bewoners en de toenmalige woningcooperatie
Com.Wonen. Het Historisch Genootschap heeft in
dat jaar op 15 maart een bijeenkomst georganiseerd
met het doel om de partijen nader tot elkaar te bren-
gen. Daarbij werd ingegaan op de relevantie van het
monumentenbeleid in Rotterdam en de toen net ver-
schenen ’visie’ op het beheer van het tuindorp. 
Een belangrijke rol was weggelegd voor Marinke
Steenhuis die in een indrukwekkende presentatie 
inzicht gaf in de bijzondere landschappelijke kwali-
teiten van Vreewijk.
In het verlengde van deze bijeenkomst stuurde Rote-
rodamum een brandbrief aan de gemeente Rotter-
dam, waarin werd gepleit om ’extra aandacht te
geven aan het vernieuwingsproces, vooral op het
punt van de communicatie. Ook zou er een nieuwe
deskundige en geconcretiseerde wijkvisie moeten
komen waarbij de planvorming integraal zou moeten
worden aangepakt en de Stuurgroep Vreewijk zou
met historisch deskundigen moeten worden uitge-
breid’.
Hoe is het Vreewijk sindsdien vergaan? Kan Vreewijk
een zorgeloze toekomst tegemoet zien?
De heer De Klerk neemt ons verder mee in het feest-
programma en zal ongetwijfeld helderheid kunnen
geven over het verhaal dat de TV serie De Fabeltjes-
krant gebaseerd was op het wel & wee van de bewo-
ners van Vreewijk.
Daarna is er gelegenheid om Bioscoop-Vreewijk te
bezoeken waar unieke beelden te zien zijn, samenge-
steld door Joop de Jong, onder andere van de bouw
van het tuindorp (met een toespraak van architect
Granpré Molière). Vanwege de beperkte ruimte in de
bioscoop zal de groep worden gesplitst. Terwijl één
groep de bioscoop bezoekt worden de andere bege-
leid op een korte wandeling langs bijzondere plekjes
in het tuindorp.

19.15 uur: einde programma

Wij zien uw aanmelding tegemoet via 
roterodamum@roterodamum.nl <

Colofon
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Van de voorzitter
Historisch GenootschapRoterodamum Historisch GenootschapRoterodamum

BIJ DE VOORPAGINA
Al jaren ergeren voorbijgangers zich aan het verval
van het iconische Ding op de Coolsingel. Eerder 
besteedden we er in onze uitgaven ook al aandacht
aan dat HET monument van de wederopbouw
onder ieders ogen staat weg te roesten. Wie er ver-
antwoordelijk voor is, doet er eigenlijk niet toe. 
Het is een schande dat in de stad die zo graag op 
allemaal toeristische lijstjes bovenaan wil staan, zo
omgaat met het cultureel erfgoed in de publieke
ruimte. Hopelijk zorgen de wijze mannen en vrou-
wen die erover gaan er snel voor dat het beeld in
oude luister wordt hersteld. 
Zie ook www.roterodamum.nl/nieuwsbericht/
verweesd-sta-ik erbij-afl-4
Foto: Aad Koster

Agenda voor de 
Jaarvergadering van het 
Historisch Genootschap 
Roterodamum

16 juni 2016 



Rotterdam staat dit jaar volledig in het teken van de
wederopbouw. Ook de Wel en Wee cafés van Rote-
rodamum besteden ruimschoots aandacht aan dit
onderwerp. Rotterdam is echter niet de enige stad
die zwaar geschonden uit de oorlog is gekomen. Ook
Arnhem en Nijmegen zijn in het hart van de stad 
getroffen en hebben enorme materiële schade opge-
lopen en hadden eveneens veel slachtoffers te 
betreuren. Inmiddels weten we hoe Rotterdam te
werk ging met de wederopbouw van de stad, maar
hoe was de aanpak in Arnhem en Nijmegen? In een
lezing, een korte wandeling in Arnhem en een stads-
rondleiding in Nijmegen wordt algauw duidelijk dat
beide steden net als Rotterdam hun kans grepen om
industrie te verplaatsen, de verkeerssituatie en toe-
gankelijkheid tot het centrum te verbeteren, wijken
te saneren en woon-, winkel- en werkfuncties te
scheiden. En na afloop van de dag kunt u vaststellen
dat het resultaat iedere keer anders uitpakte. 

De jaarlijkse excursie vindt plaats op zaterdag 
18 juni. U wordt dan verwacht op de Park and Ride
van Capelsebrug om 8.15 uur; de bus vertrekt stipt
om half negen naar Arnhem.

Arnhem is bij velen bekend van de slag om Arnhem
dankzij de verfilming van deze noodlottige nederlaag.
Als gevolg hiervan werden ca. 95.000 bewoners 
gedwongen om binnen 48 uur de stad te verlaten. 
Na hun terugkeer ruim een half jaar later in april
1945 troffen de bewoners een volledig verwoeste en
leeggeroofde stad aan. Het nieuw aangestelde stads-
bestuur kreeg de taak de stad weer bewoonbaar te
maken. 
Stedenbouwkundige en specialist op het gebied van
de wederopbouw van Arnhem Wim Lavooij zal ons
ontvangen in zijn riante kantoor. Na een kopje koffie
zal hij uit de doeken doen hoe in Arnhem de weder-
opbouw van de stad is aangepakt. 
Hierna vertrekken we naar het dichtbijgelegen en net
geopende station van de hand van Ben van Berkel cs.
Een station dat de hoogteverschillen tussen boven- en
benedenstad en perronniveau op een elegante wijze
heeft overbrugd dankzij een bijzondere constructie. 
Onderweg naar onze lunchlocatie in Nijmegen rijden
we langs een wederopbouw wijk. Vanuit onze lunch-
locatie De Vereeniging vertrekken we in verschillende
groepen voor een uitgebreide stadswandeling door
het centrum van Nijmegen. 
Ook Nijmegen is zeer zwaar getroffen in de oorlog,
onder meer door een ‘vergissingsbombardement' in
februari 1944 en vervolgens omdat de stad lange tijd
in de frontlinie heeft gelegen. Uiteindelijk overleef-
den 2.200 Nijmegenaren de oorlog niet. Met een vrij-
wel geheel verwoest centrum en 12.000 daklozen
had het gemeentebestuur de lastige taak om de stad

weer op te bouwen. Hoe dat heeft uitgepakt zal dui-
delijk worden in de rondleiding verzorgd door archi-
tecten en architectuurhistorici. Zij laten u fraaie en
verrassende wederopbouw architectuur zien. Langs
de brandgrens zullen we ook nog enkele historische,
gerestaureerde gebouwen zien zoals de waag en het
stadhuis. 
We sluiten de dag af aan boord bij de KSCC, het 
Katholiek Sociaal Cultureel Centrum voor de Binnen-
vaart, waar we met een drankje en hapje kunnen 
genieten van het uitzicht op stad en water. Rond
18.30 uur verwachten we terug te zijn bij Capelse-
brug. 

Waarschuwing: vanwege wandelingen is stevig
schoeisel aan te bevelen en het kan handig zijn een
paraplu bij de hand te hebben. Deze excursie is door
het geaccidenteerde terrein ongeschikt voor rollator-
en rolstoelgebruikers!
De kosten voor deze excursie bedragen €60,00 per
persoon. Introducés zijn welkom. Inschrijving vindt
plaats door overmaking van dit bedrag op postreke-
ningnummer 77300 t.n.v. Historisch Genootschap
Roterodamum, Rotterdam o.v.v. 'excursie'. Uw over-
making dient voor 8 juni binnen te zijn. Als u door
overboeking niet mee kunt dan krijgt u daarvan tijdig
bericht. Hoort u niets, dan zien wij u graag op zater-
dag 18 juni om uiterlijk 8.15 uur bij het opstappunt
Capelsebrug, de bus rijdt weg om 8.30.
In geval van nood zijn wij die dag bereikbaar op het
nummer 06 51 925 388, 06 24 611 477 of 
06 23 772 243

De excursiecommissie
Alma Ploeger, Melanie Post van Ophem en Ingrid de
Jager <
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Omdat nog niet iedereen aan het woord is gekomen
over de ’Ziel van de Wederopbouw’ is er een extra
Historisch Wel & Wee Café samengesteld over de
Wederopbouw, en wel op donderdag 22 september
om 17.00 uur. Plaats van handeling: het Industrie-
gebouw Goudsesingel, aan de Goudsesingel. 
Dit icoon van de Wederopbouw is recent aan een
nieuw leven begonnen. Om 17.00 uur is er een rond-
leiding. 
Om 17.30 uur is er een programma met als gast-
sprekers o.a.: 
• Herman Meijer, voormalig wethouder Stads- en 
   sociale vernieuwing en van origine architect en 
   nauw betrokken bij de herwaardering van de 
   Wederopbouwarchitectuur in de jaren ’90, verzorgt 
   een bijdrage met de titel ’Wederopbouw als 
   Traumaverwerking’;
• Gyz la Rivière, beeldend kunstenaar en vast colum-
   nist in het AD/RD, wordt geïnterviewd over zijn 
   nieuwe boek met & over ’Opbouwkunst’;
• Anita Blom, senior specialist Wederopbouw en 
   Naoorlogse stedenbouw bij de Rijksdienst Cultureel 
   Erfgoed, licht twee publicaties over de oostelijke 
   binnenstad en Ommoord nader toe;
• Wethouder ‘Monumenten’ Pex Langenberg zal, als 
   de gemeenteraad het toestaat, acte de présence 
   geven in dit HW&WC en zijn persoonlijke opvat-
   ting geven over de Wederopbouwarchitectuur in 
   Rotterdam.
De actuele stand van zaken rond de actie om de res-
tauratie van ‘het Ding’ voor de Bijenkorf van Naum
Gabo dichterbij te brengen, staat ook ‘op de agenda’. 
Als slot zal de voorzitter van de stichting ‘Aan den

Slag!’ aan de hand van citaten, quotes en etymologi-
sche herkomst van begrippen uit de wederopbouw-
tijd, proberen de ‘Ziel van de Wederopbouw’ nader te
duiden. Daarbij kijkt hij ook vooruit naar donderdag
18 mei 2017, de 70ste verjaardag van ‘Opbouwdag’.

Aanmelden via roterodamum@roterodamum.nl o.v.v.
’HW&WC-extra’. 
Vermeld u bij uw aanmelding s.v.p. ook of u deel-
neemt aan de rondleiding om 17.00 uur. <

Met het nieuwe station is Arnhem een icoon rijker
(foto UNStudio ©Siebe Swart)

Expeditiestraat en binnenruimte van het
Industriegebouw, met links de vijf 
fabriekshallen waarin architectenbureau
MVRDV zich binnenkort zal vestigen.
(foto Ossip Architectuurfotografie)

Dagexcursie Roterodamum
18 juni 2016
Wederopbouw in Arnhem en Nijmegen

Historisch GenootschapRoterodamum

22 september 2016-Extra HW&WCafé over 
Wederopbouw in Het Industrie-
gebouw Goudsesingel

RECTIFICATIE VOORPAGINA VORIGE KRONIEK

Siebe Thissen, van het het Centrum Beeldende Kunst
reageerde op het feit dat als maker van het linker
beeld Han Richters werd genoemd. Hij schreef na
een korte mailwisseling: ‘Begrijp de onduidelijkheid
wel, want Ed Bleij en Marlitte Halbertsma noemden
in hun boek ook Richters abusievelijk als de maker.
Nogmaals: de vier beelden van Richters kennen we
nu (de architect en de steenhouwer in bezit van 
Museum Rotterdam), de vluchtende vrouw en de
visser en zijn zoon in ons depot. Van Vlijmen
maakte er ook vier in 1940-41 (dat weet ik uit de 
archieven). Twee staan in Pendrecht (de Coolsingel
werken) en over de andere twee tasten we in het
duister. Die stonden voor of in de Passage. Daarom
denk ik dat het die linkse op de Kroniek zou kunnen
zijn. Anyway, ik hoop er nog eens uit te komen.”



Een groener plein
Zonder uitgewerkte bouwtekeningen is de eerste
vraag, naar de kosten, niet zo makkelijk te beant-
woorden. Maar het herbouwen van molens gebeurt
vaker en een rondje googlen wijst uit dat de budget-
ten uiteenlopen van een half miljoen tot… iets meer.
Molen De Kameel in Schiedam werd tussen 2008 en
2011 herbouwd voor zo’n 2,5 miljoen euro. En die
molen is met zijn hoogte van 33 meter (zonder de
wieken) goed vergelijkbaar met molen De Noord.
Tweeënhalf miljoen, ik heb het niet dagelijks op zak,
maar voor een stad als Rotterdam valt het wel weer
mee. Met de drie Rotterdamse stadsinitiatieven
(Luchtsingel, IJsbaan, Rif010) van de afgelopen jaren
waren bijvoorbeeld bedragen van drie tot vijf miljoen
gemoeid.

Waaro?
Maar dan de tweede vraag: waar komt-ie? Het hui-
dige Oostplein is een tamelijk ingewikkeld plein; er
komen maar liefst acht straten op uit. Met de klok
mee: Burgemeester van Walsumweg, Groenendaal,
Hoogstraat, Goudsesingel, Boezemweg, Slaak, Oost-
zeedijk en Oostmolenwerf (die laatste straatnaam is
natuurlijk veelzeggend in dit verband).
Het plein is daardoor een wirwar van rijbanen, fiets-
paden en tramlijnen. Onder de grond is ook nog een
metrostation waarmee rekening gehouden moet wor-
den want dat is de plek waar Molen De Noord tot

1954 precies stond. Er is na het bombardement van
1940 nogal wat veranderd aan het stratenplan. De
molen, die op oude foto’s dicht bij de omringende 
bebouwing staat, zou nu midden op het plein terecht
komen. Maar dat kan dus niet vanwege het metro-
station. Een betere plek ligt daarom iets verder rich-
ting de Goudsesingel. Niet te ver want te dicht bij de
woontoren op de hoek met de Boezemweg zou be-
zwaren opleveren. Ook het tramspoor kan beter als
gegeven beschouwd worden; het verplaatsen daarvan
voert de kosten onnodig op. Zo tekent zich de ideale
plek af, waar de molen goed zichtbaar is vanaf de
Hoogstraat, de Goudsesingel, de Oostzeedijk en de
Oostmolenwerf (en de Maasboulevard).

Het Oostpark
De herbouw van de molen moet deel uit maken van
een uitgebreide herinrichting van het Oostplein. Nou
is de gemeente dat toch al van plan, dus dat komt
goed uit. Door flink wat straatstenen te vervangen
door groen wordt het Oostplein bijna een park. Het
herbouwen van molens is iets wat vaker vertoond is.
In Schiedam maken ze er zelfs bijna een gewoonte
van. In Rotterdam moet het dus ook kunnen. En mis-
schien krijgen we dan de smaak te pakken en gaan
we de rest van de lijst afwerken. <

Wilt u meer foto’s zien over de molen of andere
plannen die Frans Blok in petto heeft? Ga dan naar
www.3develop.nl/over.html
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Enige tijd geleden zag ik op Vimeo de film Rotterdam
2040, gemaakt door Gyz la Rivière. Een aanrader: de
film zit vol met archiefbeelden over Rotterdam in 
allerlei verschillende tijdperken. Een film ook die je
aan het denken zet over de typisch Rotterdamse 
neiging voortdurend historische gebouwen te slopen
uit naam van de vooruitgang, of om andere redenen.

Natuurlijk heeft de Duitse luchtmacht in 1940 een
onevenredig groot aandeel gehad in de sloopwerk-
zaamheden. Maar waar je zou verwachten dat men
juist vanwege dat bombardement een beetje voor-
zichtig zou omgaan met datgene wat er over was, 
gebeurde het tegenovergestelde. Veel gebouwen die
met een beetje moeite weer opgelapt hadden kunnen
worden, zijn kort na het bombardement alsnog 
gesloopt omdat ze niet pasten in de plannen voor een
moderne stad. En ook na de oorlog viel het ene na
het andere monument ten prooi aan de slopers.

De Lijst van Gyz
Gyz heeft een lijstje opgesteld van gebouwen die in
zijn ogen herbouwd zouden moeten worden. Voor
een daarvan, de Bijenkorf van Dudok, maak ik mezelf
ook al enige tijd sterk. In veel gevallen moeten voor
de herbouw kan beginnen een paar lastige vragen 

beantwoord worden. Zoals: wie gaat het betalen? 
Of: wat gaan we precies doen met zo’n herrezen 
monument? En bovendien: vrijwel altijd staat er 
inmiddels op de oorspronkelijke plek een ander ge-
bouw. Voor de Koninginnekerk zou je een bejaarden-
tehuis moeten slopen; voor de Schouwburg aan de
Aert van Nesstraat moet je zelfs de Lijnbaan verleg-
gen.

Verkeersknoop
Voor één gebouw op de lijst van Gyz gelden al die
bezwaren echter niet of nauwelijks: Molen de Noord
op het Oostplein. Die overleefde het bombardement,
maar sneuvelde in 1954 alsnog door een ‘gewone’
brand. Een voorstel tot wederopbouw werd door de
gemeenteraad verworpen omdat de molen toch al in
de weg stond voor het verkeer. Een zo werd het Oost-
plein de winderige verkeersknoop die de naam plein
niet echt verdient. Er is plek genoeg voor een molen,
misschien niet precies op de oude locatie bij het eind
van de Hoogstraat maar wel midden op het plein. 
En over de bestemming hoef je ook niet lang na te
denken: een uitspanning met terras waar uiteraard
broodjes geserveerd worden die gebakken zijn met
zelfgemalen meel. En daarmee is ook de financiële
vraag voor op zijn minst een deel beantwoord.

De terugkeer van molen 
De Noord

tekst en illustraties Frans Blok

Situatieschets van de herbouwde molen 
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Wie over de Maas langs Delfshaven vaart of over de
Westzeedijk loopt of rijdt, ziet daar al enige jaren
een vervaarlijk ogende gigantische leeuw op zijn
achterste poten staan. Zeker bij typisch Nederlands
regenachtig weer steken de spanten van het schip,
waarvan die leeuw het boegbeeld is, bijna dreigend
af tegen de lucht. Dit is de plaats waar al sinds begin
van deze eeuw wordt gewerkt aan de herbouw van
een achttiende eeuws oorlogsschip. Een schip dat
oorspronkelijk op bijna diezelfde plek in 1783 te
water was gelaten.

Tijdens de Wereldhavendagen van 2001 is de kiel 
gelegd van de nieuwe Delft. Met een lengte van 63
meter, een breedte van 13 meter en een hoogte van
eveneens 63 meter zou het de grootste replica wor-
den van een linieschip ter wereld. De herbouwkosten
werden ingeschat op ongeveer 20 miljoen gulden. De
gemeente Rotterdam was bereid om veel geld in dit
project te steken omdat het een leerplek voor scholie-
ren en een re-integratie plek voor werklozen zou wor-
den en het schip ook een mooi stuk Rotterdam pro-
motie betekende. Daarnaast wilden tientallen vrijwil-
ligers zich ervoor inzetten een zeewaardige replica
van de Delft te bouwen. Helaas liep het minder goed
dan verwacht. Weliswaar werkte iedereen hard aan
de bouw en werden de een na de ander de spanten
gemaakt en op de kiel geplaatst, maar zo voorspoedig
als de bouw ging, zo hard liep de kas leeg. Na twee
jaar was al duidelijk dat het oorspronkelijke budget
overschreden zou worden. De sponsors en vrienden
van de Delft waren niet in staat om voldoende extra
middelen beschikbaar te stellen en de gemeente was
niet bereid om boven de oorspronkelijk toegezegde
subsidie te gaan. Het project dreigde voortijdig ten
onder te gaan. 

Een succesvol schip
Voor we verder gaan met het wedervaren van de hui-
dige Delft is het tijd om enige woorden te wijden aan
het oorspronkelijke schip. Op 27 mei 1782 kreeg de
Delfshavense scheepswerf De Hoog & De Wit de op-
dracht om een liniestuk van 50 stukken ofwel kanon-
nen te bouwen. Het ontwerp was van een
Rotterdamse scheepsbouwer en het schip zou Delft
gaan heten. Iets minder dan een jaar later was het ’s-
Lands Schip van Oorlog Delft klaar om in Hellevoet-
sluis opgetuigd te worden. Vier jaar later begon het
schip aan zijn eerste vaart. Onder commando van 
kapitein Haringman werden proefvaarten onder-
nomen, waarbij bleek dat de Delft verrassend snel
was. 
Kerstavond 1787 vertrok Haringman met een aantal

andere schepen naar de Middellandse Zee. Doel was
om Nederlandse schepen te beschermen en een eind
te maken aan de tochten van de Barbarijse zeerovers
die vanaf de kusten van Noord-Afrika aanvallen 
ondernamen op koopvaardijschepen. Om de lading
en de bemanning die veelal in slavernij werd afge-
voerd. Om de strijd niet alleen met wapens te voeren
maar ook met diplomatie benoemden de Staten-
Generaal kapitein Haringman ook tot ambassadeur.
Zo had hij een betere positie om te onderhandelen
met de Marokkaanse vorst. Na negentien maanden
keerde de Delft terug naar Hellevoetsluis.
De Delft zou nog twee tochten maken. Bij de eerste
daarvan werden 75 Hollandse slaven bevrijd, wat
mooi is maar ook wel cynisch omdat schepen als de
Delft ook Hollandse slavenhalers beschermden. Bij
de tweede kwam het schip aan zijn einde. Dat was
bij de zeeslag bij Kamperduin in 1797. Deze slag
werd uitgevochten door de Bataafsche Republiek, de
toenmalige Nederlandse vazalstaat van de Fransen.
Met 375 manschappen raakte het schip zwaar be-
schadigd waarna de Engelsen het op sleeptouw
namen als oorlogsbuit. Doordat het echter zo zwaar
beschadigd was, zonk het vlak voor de kust bij 
Scheveningen waar het bleef rusten totdat in 1977 de
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restanten van het wrak door een visser werden terug-
gevonden. Deze vondst was aanleiding voor J.F. Fi-
scher Fzn. om de geschiedenis van De Delft te achter-
halen en te schrijven. De plannen voor de herbouw
groeiden ook in de nasleep van de vondsten en
mondden uiteindelijk in 1998 uit in oprichting van
Stichting Historisch Schip de Delft, de organisatie die
ervoor zorgde dat in 2001 de reeds genoemde kiel-
legging kon plaatsvinden. 

Een nieuwe koers
Na de financiële problemen die het voortbestaan van
de herbouw al vrij snel na de aanvang in gevaar
brachten, is de koers verlegd. Om de bouw mogelijk
te maken, maar ook om de reikwijdte van het gehele
project te verbreden. Samenwerkingsverbanden met
de gemeente op het gebied van re-integratie van
kansarmen op de arbeidsmarkt maken het mogelijk
om die mensen op weg te helpen en tegelijk geld te
verdienen voor de Delft. De herbouw van een varend
schip als doelstelling is daarmee omgezet in de reali-
satie van een toeristische trekpleister. Er wordt nog
steeds aan het schip gewerkt, maar met iets andere
middelen. Het einddoel is nu dan ook omgezet in een
werf met een museale beleving. Terwijl er buiten ver-
der wordt gewerkt aan de herbouw en binnen allerlei
activiteiten worden ontplooid om die herbouw moge-
lijk te maken, is er binnen ook een museum over de
Delft en Delfshaven met diverse authentieke voorwer-
pen, waarvan een deel bestaat uit de vondsten van

1977. Door een bezoek aan het museum steunt u dit
unieke project, maar u kunt ook op andere wijze de
Delft steunen, als vriend of donateur. Op de website
staat nog veel meer over de mogelijkheden om de
herbouw realiteit te laten worden:
www.dedelft.nl/home <

De Delft Museum
010-276 01 15
museum@dedelft.nl
Schiehaven 15
3024 EC  Rotterdam 
openingstijden: woensdag t/m vrijdag 10-16 uur
zaterdag en zondag 11-17 uur

tekst en foto’s Sjaak van der Velden
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vers verandert er veel. Voor het meeste werk op een
containerterminal zijn niet meer de sterke, stoere
mannen nodig die de havens vroeger bevolkten. Met
uitzondering van functies als die van de sjorder, de
man die op containers klimmend en klauterend deze
aan het schip vastzet met stangen van 20-25 kilo, zit-
ten de meeste mannen en vrouwen in een cabine.
Het ontstaan van gespecialiseerde containerbedrijven
leidt ertoe dat functies die bekend zijn uit de stuk-
goedsector verdwijnen. De eerste containerwerkers
vallen weliswaar nog onder de gewone stukgoedsec-
tor, maar dat verandert al snel. Aanvankelijk zijn ze

allemaal ‘terminalwerker’, maar uiteindelijk komen
voor de sector specifieke functies tot stand zoals de al
genoemde sjorder, de tugmaster-chauffeur en de 
vancarrier-chauffeur. Een aantal functies uit de stuk-
goed komen we nog wel tegen in de moderne contai-
ner CAO, maar het handwerk is zo goed als verdwe-
nen. En met dat handwerk verdwenen ook veel 
havenarbeiders. Waren er in 1970 nog ongeveer 
negenduizend stukgoedarbeiders, tegenwoordig slaan
nog geen duizend werknemers een veelvoud over van
wat in 1970 door Rotterdamse handen ging. Wie had
dat gedacht die derde mei 1966. <

Het eerste containerschip

tekst Sjaak van der Velden
afbeeldingen boek Havenmiljoenen

Enkele jaren nadat de wederopbouw was voltooid,
konden Rotterdammers weer trots zijn. ‘Onze’ haven
werd in 1962 de grootste van de wereld. En nog
weer een paar jaar later verscheen het eerste echte
containerschip in de haven. Op 3 mei 1966, nu een
halve eeuw geleden, was het zover. Het ms. Fairland
van Sealand legt aan in de Rotterdamse Eemhaven.

Al voor de oorlog is er op kleine schaal geëxperimen-
teerd met het vervoer van goederen in houten en 
stalen kisten of containers. Pas in de jaren zestig
neemt de overslag in containers een hoge vlucht. In
1962 komen er in Rotterdam al ruim 15.000 aan. 
Ondanks deze vroege experimenten dateren de
meeste kenners het begin van de containerisatie in
mei 1966, als het ms Fairland aanlegt in de Rotter-
damse Eemhaven. En dan gaat het hard. 
De havenondernemers zijn enthousiast want de over-
slag kan door de container met veel minder haven-
arbeiders plaatsvinden. Het enthousiasme is zo groot
dat men wel over ‘containeritis’ spreekt. Er zijn ook
wel directies die wat terughoudender zijn vanwege

de te verwachten hoge investeringen, maar de voor-
trekkers sleuren iedereen mee.
Onder havenarbeiders klinken ook kritische geluiden.
Zo denkt Wim Hulsker van de Nederlandse Bond van
Vervoerspersoneel (NBV) nog in 1968 dat het met de
containerisatie wel niet zo’n vaart zal lopen. Hij
spreekt in het vakbondsblad Steeds Voorwaarts de
verwachting uit dat er door de invoering van de con-
tainers hooguit enkele onderhoudsfuncties bij komen,
maar dat de gevolgen voor de werkgelegenheid ver-
der beperkt zullen zijn. Ruim een jaar later schrijft
hetzelfde bondsorgaan zelfs dat het nog wel even zal
duren voordat de container de pallet zal verdringen.
Het loopt allemaal heel anders.
Containers zijn een kip met gouden eieren. Het mas-
sale overstappen op containervoer voor de stukgoed-
sector vergroot namelijk op ongekende wijze de
productiviteit van de arbeid. Hierdoor zijn er steeds
minder arbeiders nodig en arbeid is duur. Als er iets is
waar werkgevers vanaf willen dan is het dure arbeid.
Dat houdt voor die arbeiders wel grote veranderingen
in. Er zullen banen verdwijnen. Ook voor de overblij-

Aankomst van het eerste containerschip

De ECT aan de Margriethaven in 1980

Traditioneel havenwerk
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Beeld retour

In ons helaas ter ziele gegane tijdschrift Meent plaat-
sten we in 2013 foto’s van de opslag van het sculp-
tuur Wall Reliëf no. 1 van Henry Moore dat voor-
heen het bouwcentrum aan het Weena sierde. De
opdrachtgever, architect en bouwer van de op zijn
kant staande schoenendoos die daar in hoog tempo
is gebouwd, hebben getoond respect voor het verle-
den te hebben. Over de schoonheid van het nieuwe
gebouw First Rotterdam kan men twisten, maar dat
de sculptuur erin is opgenomen, verdient alle lof.
Hopelijk is dit een voorbeeld voor anderen. <

beeldmateriaal eigen collectie en Stadsarchief Rotterdam

AGENDA

16 juni 2016
Jaarvergadering Roterodamum en HW&WC Vree-
wijk (zie pagina 3)

18 juni 2016
Dagexcursue Roterodamum (zie pagina 4)

22 september 2016
HW&WC Wederopbow (zie pagina 5)


