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In 1838 wordt in Veenhuizen Arnoldus Numan van Son geboren. Hij is de zoon van een magazijn-
meester. Arnoldus trouwt de Antwerpse Maria Coomans en gaat voor ‘het spoor’ werken. 
Van 1877 tot 1903 is Van Son stationschef van station Delftse Poort. Wat hij van het tegenwoor-
dige Rotterdam Centraal zou hebben gevonden, kunnen we slechts gissen.



Beste leden van Roterodamum,

Het is nu een jaar geleden dat wij u, als lid van Roterodamum, om uw mening hebben gevraagd
in een enquête. De resultaten waren duidelijk en hebben we in ons blad gepubliceerd. De papie-
ren publicaties werden zeer gewaardeerd, zowel qua inhoud als qua vormgeving. Ook kwam 
duidelijk naar voren dat Roterodamum meer aandacht moest besteden aan het behoud van ons
cultuur-historisch erfgoed. En dat we op een nieuwe manier het contact met de leden vorm
moesten geven: minder met ad hoc lezingen maar met een vast patroon. 
Inmiddels is er sinds januari een aantal Historische Wel & Wee Cafés geweest, steeds gewijd aan
een onderwerp dat verband hield met behoud van ons cultuur-historisch erfgoed: monumentale
panden op het Noordereiland, De Kuip, molens, oorlogsbeelden, ons slavernijverleden en Jazz in
Rotterdam.
De Historische Wel & Wee Cafés zijn een vast middel om zo veel mogelijk leden te bedienen met
een mix van actualiteiten, boekbesprekingen, unieke filmbeelden en zo meer. Ook jongeren, 
potentiële leden, hopen we met deze meer afwisselende formule te bereiken en aan ons te 
binden. Het bestuur onderzoekt ook de mogelijkheden deze nieuwe generatie te bereiken met
een digitale nieuwsbrief, een vernieuwde website en inzet van social media als Facebook. 
De inzet van het voltallige bestuur is er op gericht de terugloop in ons ledental een halt toe te
roepen. In de afgelopen 10 jaar zijn we 20% van ons ledental kwijtgeraakt. Als we geen actie 
ondernemen dreigen we onder de grens van 2.000 leden te zakken. Wij zien dat als een magi-
sche grens waar we niet onder willen komen. In deze tijd van individualisering en makkelijke
toegang tot gratis informatie op alle gebied is het voor verenigingen moeilijk het ledental op 
niveau te houden. Laat staan uit te breiden.
Maar er zijn altijd mogelijkheden en u kunt die voor ons ‘verzilveren’. Bij deze Kroniek sluiten
wij de leden-leporello bij. U kent ongetwijfeld in uw omgeving iemand die geïnteresseerd is in de
geschiedenis van onze stad. Geef hem of haar deze leporello. Of, als dat tot uw mogelijkheden
behoort, geef iemand een jaar het lidmaatschap cadeau. 
Daarmee geeft u voor € 30 iemand een (jaar)boek, vijf tijdschriften en gratis toegang tot onze 
tien Historische Wel & Wee Cafés! 

Namens het bestuur; Kees Vrijdag, secretaris

Ontvangt u de digitale nieuwsbrief van Roterodamum nog niet? Stuur een email naar 
roterodamum@roterodamum.nl en we plaatsen u op de verzendlijst. 
En heeft u onze facebookpagina al eens bezocht? www.facebook.com/Roterodamum 
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Het regent pijpenstelen. In de Mevlana moskee heeft
zojuist het vrijdagmiddaggebed plaatsgevonden en
het is een drukte van jewelste op het plein. Auto’s
staan dubbel en dwars geparkeerd. Ik passeer het
bordje ‘alleen bestemmingsverkeer’ en baan me stap-
voets een weg door de plassen op de RFC-Weg.
Ik heb een afspraak met Boy Fagnotti. Boy (56)
woont in het stationsgebouw Beukelsdijk (1899), een
station dat niet alleen bijzonder is door de monu-
mentale status van het pand, maar des te meer
omdat het als station nauwelijks bestaansrecht heeft
gehad. In 1910 zijn zowel het stationsgebouw als de
twee naastgelegen wachterswoningen omgebouwd
tot woonhuizen. De drie panden, eigendom van de
NS, worden sindsdien verhuurd aan mensen die via
werk gerelateerd zijn aan het spoor.

Boy
Een lachend gezicht verschijnt in de deuropening als
ik aanbel. Boy draagt een houthakkershemd met daar-
onder een shirt van DB Schenker Rail, het bedrijf
waar hij werkzaam is als machinist. ‘Gezellig dat je
er bent!’ Hij houdt de deur uitnodigend voor me
open en gebaart naar de woonkamer. ‘We kunnen
straks in de ruimte hiernaast gaan zitten, daar zie je
de authentieke elementen van het huis beter’, belooft
hij. Een klein ringetje in zijn rechteroor en een volle
bos grijs haar geven hem een markant uiterlijk. Zijn
gelaatstrekken verraden de Indische, Italiaanse en
Portugese roots van zijn ouders.
Het was 1985 toen Boy, die sinds 1978 bij het spoor
werkt, één van de wachterswoningen toegewezen
kreeg. ‘Dat was even iets anders dan de flat driehoog
achter in Spangen waar ik daarvoor zat’, lacht hij. In
1993 nam hij zijn intrek in het stationsgebouw. Zijn
vrouw Hennie trekt bij hem in en oudste dochter 
Gabriëlla wordt datzelfde jaar geboren. Het is niet
moeilijk voor te stellen waarom de familie hier zo ge-
lukkig is. Een zee aan ruimte, in een weidse, groene
omgeving. Boy: ‘Je zit hartje Rotterdam, tien minuten
van het centrum, maar ook middenin de natuur. Wat
wil je nog meer?’ De sociale controle op de RFC-Weg
is groot, ondanks –of misschien wel dankzij– het feit
dat er maar een paar buren zijn.

Hollandsch IJzer
De gemeente had veel geïnvesteerd in het station en
de verwachtingen waren hooggespannen. Het is de
moeite om even terug te blikken op de geschiedenis
van station Beukelsdijk, die teruggaat tot 1890. In dat
jaar maakten Staatsspoor en de HIJSM (Hollandsche
IJzeren Spoorweg-Maatschappij) plannen om een ver-
binding aan te leggen tussen station Rotterdam Delft-
sche Poort en het Maasstation. Deze verbinding (het
traject Ceintuurbaan), vooral van belang voor goede-

Colofon

Wonen in station Beukelsdijk
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Geef met de leden-leporello
het lidmaatschap cadeau!

Historisch Genootschap
Roterodamum

Het stationsgebouw in de jaren ’60

De geluk uitstralende bewoner

tekst Karin Koolen
foto’s Geertje van Achterberg



spoorjassen gevonden, met stoomlocomotief erop ge-
drukt. En er lag speelgoed. In de grond liggen veel
sintels (verbrande kolen red.) van stoomlocomotie-
ven. En roet, vrijgekomen bij het schoonmaken van
de perronkap.’

Onverwoestbaar
Boy draait zelf op voor het onderhoud aan de wo-
ning. Gelukkig is hij een goede klusser –de achterkant
van het huis is nog nat van de verf– en een echte 
recycler. ‘Ik houd niet zo van luxe, dat hoeft van mij
niet. Ik repareer ook liever dingen dan dat ik nieuw
aanschaf. Weggooien kan altijd nog.’ In het voormalig
konijnen- en schapenverblijf werkt Boy momenteel
aan een nieuw onderkomen voor zijn 43 jaar oude
Mercedes. Over de woning heeft hij niets te klagen.
‘Het loopt een beetje schuin af, maar dat went. Het is
eigenlijk ongelooflijk hoe dit houten gebouw de tand
des tijds heeft doorstaan. Het pand is geheel uit on-
verwoestbaar Oregon Pine (hout red.) opgetrokken,
op de stenen fundering na natuurlijk.’
We kunnen alleen nog maar gissen hoe het er van-
daag had uitgezien als het rond 1899 anders was ge-
lopen. Hoewel het onzeker is hoelang het gezin hier
nog kan blijven wonen, maakt Boy zich niet druk.
‘Toen we hier in trokken zeiden ze ook dat het tijde-
lijk was, maar we zitten er nog steeds!’ <

rentransport en internationaal treinverkeer, werd in
1899 geopend. Beukelsdijk had een stopplaats moe-
ten worden voor het treinverkeer tussen Hoek van
Holland en Duitsland, zodat er niet meer op station
Delftsche Poort gekeerd hoeft te worden. De ge-
meente had veel geïnvesteerd in het station en de ver-
wachtingen waren hoog gespannen. In 1903 zou
station Beukelsdijk in gebruik genomen worden. Het
liep anders. Toen het traject Ceintuurbaan gereed
was, besloot HIJSM om gebruik te maken van het
reeds bestaande Maasstation. Reden: Beukelsdijk lag
te ver van de toenmalige bebouwing af. De gemeente
had het nakijken.

Slapen in een lampisterie
De bouw was echter voltooid en veel stationselemen-
ten zijn nog onmiskenbaar in en rondom het huis
aanwezig. In de tuin staat bijvoorbeeld de fundering
van een seinpaal die daar ooit gestaan heeft. Terwijl
ik rondkijk in de woonkamer zet Boy koffie. De per-
colator op het gasfornuis, de familiefoto’s aan de
muur en hondje Tommy slapend in zijn mandje, vor-
men een huiselijk tafereel.
‘Dit was de vestibule’, vertelt Boy als hij de woon-
kamer inloopt. ‘Om de ruimte te kunnen verwarmen
is hier een verlaagd plafond aangebracht. Mijn zoon
Boy slaapt in de wachtruimte van de eerste klas en
mijn jongste dochter Sophia in de wachtruimte van
de tweede klas.’ Lachend: ‘Hennie en ik slapen derde
klas.’ Gabriëlla heeft haar onderkomen in de voorma-

lige lampisterie (werkplaats voor reparatie van licht-
seinen e.d. red.).
Zoals beloofd, begeven we ons naar de achterkamer.
In deze ruimte, deel van de vestibule en bedoeld voor
kaartverkoop, ziet het groen van de geraniums. De
deuren zijn vervangen voor ramen. De ruimte is inge-
richt met een potkachel, een zithoek rondom een tv
en er huist een cavia. Op de vensterbank pronken
een frontsein, een sluitsein, een rangeerlamp en een
wagenmeesterlamp, die Boy via marktplaats op de
kop heeft getikt.

Passie voor het spoor
De passie voor het spoor heeft Boy niet van een
vreemde: zijn vader was machinist in Indonesië. Toch
begon Boy zijn carrière op een kantoor in het Groot-
handelsgebouw. Boy: ‘Vanuit het raam keek ik zo op
de bezigheden bij het spoor. Toen wist ik al dat daar
mijn ambitie lag.’ In 1978 ging Boy aan de slag als
station assistent en schoolde zichzelf langzaam maar
vastberaden op tot (goederen)machinist en praktijkbe-
geleider/mentor.
Zijn intrek in station Beukelsdijk heeft de fascinatie
voor (de geschiedenis van) het spoor verder aange-
wakkerd. Boy heeft vermoedelijk alles bestudeerd wat
er over zijn woning te vinden is. Hoewel er bronnen
zijn die zeggen dat het station nooit in gebruik geno-
men is, is er veel aanleiding om te denken dat hier
wel degelijk treinen hebben gestaan. Boy: ‘Onder de
vloer in de kruipruimte zijn koperen knopen van
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Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 13 februari
in het digitale Rotterdamse tijdschrift Vers Beton
(http://versbeton.nl/).
Karin Koolen (1983) is geboren en getogen Rotter-
damse. Journalist en cultureel antropoloog. Karin
schrijft over mensen en gebeurtenissen, ver weg en
dichtbij. Grote verhalen krijgen voor haar betekenis
aan de hand van het kleine. Echte verhalen over
echte mensen dus. 
www.karinkoolen.com
karinkoolen@gmail.com

De foto’s zijn van Geertje van Achterberg.
info@geertjevanachterberg.nl

Houtbouw op een gemetselde fundering Tien minuten van de Coolsingel



De taximarkt is de laatste tijd volop
in beweging. Uber, de vijf jaar
oude start-up begon in San
Francisco en verovert van
daaruit de wereld. De
nieuwe bedrijven maken
gebruik van hippe apps,
websites maar ook van
een telefonische klan-
tenservice. Met de
belofte van meer ser-
vice en gunstige 
tarieven staat de tra-
ditionele taximarkt
onder grote druk. 
Efficiency en gebruik
van de nieuwste
technologieën kun-
nen net dat het ver-
schil maken voor de
klant. 

R.A.V.E.R.O
Bij R.A.V.E.R.O in Rotterdam
wisten ze decennia geleden al
hoe het hoorde. De auto’s waren
schoon van binnen en buiten en de
chauffeurs dienstbaar, keurig gekleed in
kostuum met glimmend gepoetste schoe-
nen. Een slordige verschijning of ongepoetste
schoenen waren absoluut niet geoorloofd, je werd
dan onverbiddelijk naar huis gestuurd. 
R.A.V.E.R.O, afkorting voor Rotterdamse Auto Verhuur
en Reparatie Onderneming, was opgericht door Hein
Blom. Op 1 februari 1940 opende R.A.V.E.R.O een
nieuwe vestiging in het prestigieuze beursgebouw
aan de Coolsingel dat even daarvoor gereed was ge-
komen. De Rotterdamse Courant meldt een dag later
het volgende hierover: ‘Bij zijn aankomst reed de 
directeur, de heer H. Blom, als symbolische opening
van de nieuwe huisvesting met zijn auto een groen-
wit-groen lint stuk, dat tusschen twee kolommen 
gespannen was.’
Hierna volgden enkele toespraken en ontving het be-
drijf van zakenrelaties een kast voor het kantoor, twee
schilderijen met een havengezicht. En namens het
personeel bood de onderdirecteur Otto aan de direc-
teur Blom een glas-in-lood raam aan. 

Van Vleuten
In 2013 werd het hierboven aangehaalde glas-in-lood
raam aangeboden aan Museum Rotterdam. In de Rot-
terdamsche Courant werd het glas-in-lood omschre-
ven als ‘gebrandschilderd raam […] met de symbo-
lisering van alle onderdeelen van het bedrijf’. 
Het glas-in-lood is rechts van het midden gesigneerd 

met S. van Vleuten. Onderzoek naar Van Vleuten 
leverde aanvankelijk niet zo veel op tot we via inter-
net in contact kwamen met de kleinzoon en later de
zoon van Sam van Vleuten (1905-1967). Sam van
Vleuten was in 1940 vijfendertig jaar en een veelge-
vraagd ontwerper, toen hij het ontwerp voor het glas-
in-lood voor R.A.V.E.R.O maakte. Vijf jaar daarvoor
won Van Vleuten de hoofdprijs in een internationale
affiche wedstrijd. Van Vleuten was een begenadigd 
tekenaar en illustrator die furore maakte in het recla-
mevak net als later zijn zoon en kleinzoon. De zoon
van Sam van Vleuten, inmiddels gepensioneerd direc-
teur van een reclamebureau, doorzocht het archief
van zijn vader op andere Rotterdamse opdrachten.
Hij vond nog een reisgids en kaart van Nederland
voor R.A.V.E.R.O, opdrachten voor diergaarde Blij-
dorp, de Holland Amerika Lijn, de Batavierlijn en
meer. Eerst met de Libra studio en later met Hünd &
co maakte Van Vleuten spraakmakende reclame voor
Esso, BP, Citroën, de PTT, de AVRO en ander grote
klanten. Hij ontving met zijn bureau verschillende
aansprekende onderscheidingen. De foto van het
glas-in-lood raam maakt duidelijk dat deze onder-
scheidingen niet voor niets werden toegekend aan
Van Vleuten. <
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bijdrage Museum Rotterdam

R.A.V.E.R.O taxi’s

tekst Ingrid de Jager
afbeelding Museum RotterdamGedachtenwisseling met het lid T. Spamer

over de digitaliseringsslag

In de vorige Kroniek publiceerden we de brief van
Arnold Tak en er kwamen meer reacties van leden op
de conclusies die het bestuur heeft getrokken uit de
ledenenquête. Op 1 maart j.l. ontving het bestuur
bijvoorbeeld een brief van de heer Ton Spamer uit
Deurne. Als lid van het genootschap uitte hij zijn
zorgen over het feit dat het bestuur op grond van de
lede-nenquête van vorig jaar heeft besloten om de
uitgaven Jaarboekje en Kroniek niet digitaal te ver-
zenden. Conform de wens van een groot deel van de
leden blijven deze uitgaven op papier verschijnen. 

De heer Spamer betitelde deze conclusie als ‘teleur-
stellend’. En hij zocht ook naar een verklaring voor de
uitkomst van de enquête: ‘Ik heb mij afgevraagd wat
de achtergrond daarvan zou kunnen zijn. Ik denk 
allereerst dat dat te maken heeft met de gevorderde
gemiddelde leeftijd van de leden van het genoot-
schap. Ik kan mij niet voorstellen dat bij een gemid-
delde leeftijd van bijvoorbeeld 40 jaar dat standpunt
hetzelfde zou zijn. Anderzijds wil ik niet uitsluiten
dat ‘men’ digitaal beschouwt als minder chic of min-
der wetenschappelijk. Ik vergelijk dat met het stand-
punt van Duitse geleerden van rond 1900, dat in
wetenschappelijke werken geen illustraties behoor-
den te staan. Dat was volks. 
Of wellicht is het gewoon de angst voor of de afkeer
van de moderne techniek en communicatiemogelijk-
heden. Ik vind echter dat U daar niet aan toe mag
geven.’
Als oud-directeur van een openbare bibliotheek is hij
ervan overtuigd dat het papieren boek op zijn retour
is. Hier toch aan vasthouden, zal volgens hem leiden
tot het langzaam uitsterven van Roterodamum. Dat
zal niet de bedoeling zijn maar vasthouden aan 
papier zal geen nieuwe en vooral jonge leden opleve-
ren. Daar komt nog bij dat de kosten van digitalise-
ring zeer zijn gedaald waardoor de concurrentie met
papieren uitgaven gemakkelijk wordt gewonnen door
digitale verspreiding.
Als voorbeeld noemt de heer Spamer een publicatie
die hij zelf heeft voltooid en waarvan hij het bestuur
voorstelt deze op te nemen in een digitale biblio-
theek. Hij wil zijn publicatie gratis ter beschikking
stellen, waarna Roterodamum deze dan op CD kan
verkopen. De winst is voor het Genootschap. 
‘Voor de goede orde wil ik erop wijzen dat ik zelf van
het jaar 1936 ben, weliswaar 78 jaar oud maar wel
vrijwel de hele dag digitaal bezig. De onderzoeksmo-
gelijkheden zijn daardoor onbegrensd geworden en
de verwerkingsmogelijkheden fenomenaal.’
Het bestuur heeft zich in de vergadering van 3 juni
gebogen over de opmerkingen en het aanbod van de
heer Spamer. Naar aanleiding daarvan heeft de secre-
taris een reactie gestuurd waarvan de kern de vol-
gende is. ‘De achterliggende gedachte van het
bestuur bij het houden van de enquête was om de
mogelijkheid voor een digitaliseringsslag te onderzoe-
ken. In die zin deelt het bestuur uw analyse over de

voortschrijdende digitalisering in de samenleving, in
het algemeen.
De uitslag van de enquête wees evenwel uit dat het
overgrote deel van de leden publicaties op papier
hooglijk waardeert en geen verschuiving naar digitale
publicaties wil. Voor dat duidelijke signaal kan (en
wil) het bestuur haar ogen niet sluiten. Vooralsnog
zullen we het Jaarboekje en de Kroniek op papier uit
blijven geven, gezien de wensen van onze leden.
Wel zullen we meer en meer via de digitale nieuws-
brief en de website gaan communiceren, zeker als het
actuele gebeurtenissen en activiteiten betreft.
Voor het aanbieden van digitale publicaties van u en
van anderen lijkt het ons het beste wanneer u zich
daarvoor wendt tot het Stadsarchief, dat daarvoor
beter geëquipeerd is.’
Dat de heer Spamer met dit antwoord niet erg tevre-
den is, moge duidelijk zijn. Ook het bestuur zelf wil
verder gaan op de digitale snelweg, maar we hebben
ons neer te leggen bij de wensen van onze leden. Het
is met hun geld dat wij onze activiteiten ontplooien.
Maar dat wil niet zeggen dat we de digitalisering niet
aangaan, alleen niet in het tempo dat sommigen lie-
ver zouden zien. Zo hebben we een website, een 
digitale nieuwsbrief en een facebook pagina. 

Wilt u reageren? Op de website kunt via de forum
functie uw mening kenbaar maken. <

VAN LIESHOUT MAAKT NIEUWE ‘TROFEE’ VOOR
DUTILH-PRIJS

De Dutilh-prijs voor de beste historische publicatie
gaat vergezeld van een geldbedrag en van een pen-
ning van de hand van kunstenaar Willem Verbon. 
De laatst beschikbare penning is echter in 2012 uit-
gereikt. Er moest dus een nieuwe ‘trofee’ gemaakt
worden. Nu verdient een gerenommeerde prijs een
werk van een gerenommeerd kunstenaar. Zodoende
is Joep van Lieshout benaderd, die het een eer vond
om voor Roterodamum een ontwerp te maken.
Dat ontwerp is inmiddels klaar maar het beeldje
moet nog gegoten worden.
Daar kunt u bij zijn: Van Lieshout gaat dit namelijk
doen tijdens zijn project ‘Happy Industry’ wat on-
derdeel is van het festival De Wereld van het Witte
de Withkwartier op 12, 13 en 14 september.
Happy Industry staat dan opgesteld bij het Museum-
park.
De exacte datum en tijd zijn op het moment van
schrijven nog niet bekend maar worden t.z.t. ver-
meld op de site van Atelier Van Lieshout:
www.avl.org 
en op de site van het genootschap: 
www.roterodamum.nl 
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Rotterdam is de spannendste monumentenstad van
Nederland. In geen andere stad in Nederland vind je
zoveel verschillende bijzondere jonge en oude 
gebouwen bij elkaar: van Museum Charlois tot de
Van Nellefabriek uit de jaren 1930. Tijdens Open
Monumentendag op zaterdag 13 en zondag 14 sep-
tember zijn ruim 50 monumenten verspreid door de
stad gratis te bezoeken. Een unieke kans om eens
binnen te kijken! 

Dit jaar is het Thema van de Open monumentendag
‘Op Reis’. Op reis gaat over middelen van vervoer,
over mobiel erfgoed, over wegen, sporen en kanalen,
over de gebouwde monumenten die daarbij horen,
over plaatsen van aankomst en vertrek, over pleister-
plaatsen, over werkplaatsen, remises, koetshuizen,
werven en natuurlijk veel meer.
In de geest van het thema zal het mogelijk zijn de
meeste monumenten te bezoeken met historisch ver-
voer. Klassieke trams, bussen en watertaxi’s nemen u
mee op reis langs de hoogtepunten van historisch
Rotterdam. 

Zie voor het complete programma de bijgevoegde
programmafolder. 

Voor nieuws en reserveringen: 
www.openmonumentendagrotterdam.nl
Facebook: openmonumentendag.rotterdam
Twitter: @OMD010
(Van het historisch vervoer kan onbeperkt gebruik
worden gemaakt op vertoon een voucher a €7,50. 
Toeslag voor watertaxi en pont €1,50 per overtocht.
Kinderen tot 12 jaar gratis). <

Na een bijzonder geslaagd Historisch Wel & Wee
Café in juni over Keti Koti (zie het verslag hierover op
onze website) wijzen we u alvast op de HW&WC’s in
het najaar.
Op donderdag 9 oktober zijn wij vanaf 17.30 uur van
harte welkom in Café Donner in het voormalige ABN-
AMRO-bankgebouw (oorspronkelijk de Rotterdam-
sche Bank) aan de Coolsingel 119. ‘Patron’ Laurent
Schandrin zwaait de scepter in het horecagedeelte
van het nieuwe boekenpaleis met de vertrouwde
naam op een zeer centrale en makkelijk bereikbare
plek van Rotterdam. Hij en zijn echtgenote Cécile
bieden ons graag (ook culinaire) gastvrijheid.
Thema van dit Historisch Wel & Wee Café op 9 okto-
ber is Wereld Oorlog I, in het bijzonder de relatie met
Rotterdam. Later die maand (zondag 19 oktober) staat
ook de Dag van de Geschiedenis in het teken van
deze rampzalige militaire periode in het begin van de
vorige eeuw.
Noteert u ook vast in uw agenda: 
- donderdag 13 november
- donderdag 11 december
In dit laatste Café van het jaar in december zullen we
op verzoek van meerdere leden aandacht besteden
aan de digitalisering van informatie en communicatie:
‘Social Media zijn een effectief middel om contacten
te leggen en mensen te mobiliseren’. Dat speelt
vooral een rol bij het betrekken van een groter 
publiek en meer jongeren bij Roterodamum en de
historie van onze stad. Onder andere Ad van Liempt
heeft toegezegd een bijdrage aan deze avond te leve-
ren, gebaseerd op zijn expertise bij het digitaliseren
van filmmateriaal. <

Historisch Genootschap
Roterodamum

Open Monumenten-
dag Rotterdam: 
Op Reis door Rotter-
dam!

Historisch Wel &
Wee vanaf oktober
in Donner Café

Ook De Rotterdam is een monument 

Onlangs is het project ‘Cultureel Erfgoed Routes’
van de Stichting Rotterdam Is Vele Dorpen online
gegaan. SRivD biedt bezoekers en bewoners van
Rotterdam het hele jaar door de zogenaamde 
Cultureel Erfgoed Routes. De wandelroutes geven
iedereen de mogelijkheid zelf een gebied in de stad
uit te kiezen en daar de monumenten en beziens-
waardigheden te bekijken. U kunt de routes vinden
op de website www.srivd.nl

Nederland heeft er een werelds icoon bij. Op 21 juni
jl. heeft het Werelderfgoedcomité van UNESCO de
Van Nelle Fabriek in Rotterdam de status van 
Werelderfgoed toegekend. Het is een wereldwijde
erkenning van de unieke en universele waarde van
de voormalige koffie-, thee- en tabakfabriek. Inmid-
dels is de fabriek, onder de naam Van Nelle Fabriek,
al jaren succesvol in gebruik als kantoor- en event-
locatie.

Na het stoppen van de productie in 1995 heeft de
toenmalige eigenaar van de fabriek Sara Lee/DE,
samen met de gemeentelijke overheid, gekeken naar
een passende herbestemming van het gebouwencom-
plex. Met de verkoop aan de CV Van Nelle Ontwerp-
fabriek is toen een nieuwe ‘Van Nelle community’
ontstaan. Directeur Roger Meertens: ‘Net als voor-
heen is de huidige Van Nelle Fabriek een inspirerende
werkomgeving waar meer dan 80 bedrijven elke dag
de mooiste dingen ontwikkelen en waar bovendien
allerlei (inter)nationale evenementen plaatsvinden:
van Art Rotterdam tot exclusieve dancefeesten. Hier-
mee geven we opnieuw inhoud aan de sociaal-cultu-
rele functie van de destijds vooruitstrevende fabriek
en het gedachtegoed van ‘bouwheer’ Kees van der
Leeuw.’
De succesvolle herontwikkeling van de fabriek vond
plaats in 1999-2006 onder leiding van bouwconcern
VolkerWessels. Architect Wessel de Jonge trad op als
coördinerend architect. UNESCO onderschrijft dat de
authenticiteit van het complex door de zorgvuldige
restauratie in alle opzichten bewaard is gebleven. Een
resultaat dat de bezoekers en nieuwe zakelijke ge-
bruikers van de Van Nelle Fabriek duidelijk kunnen
zien en voelen.
De in de jaren ’20 ontworpen en gebouwde fabriek is
een opvallende en karakteristieke prestatie van het

modernisme. Het fabriekscomplex bestaat uit ver-
schillende aaneengeschakelde gebouwen en is een
van de hoogtepunten van de industriële architectuur
uit de 20e eeuw. Vooraanstaande architecten noem-
den de fabriek kort na de bouw ‘het mooiste schouw-
spel van de moderne tijd’ (Le Corbusier, 1932) en
‘een gedicht in staal en glas’ (Robertson en Yerbury,
1930).
Opdrachtgever K. van der Leeuw en de architecten
J.A. Brinkman en L.C. Van der Vlugt slaagden er geza-
menlijk in om de ‘ideale fabriek’ te realiseren: func-
tioneel, mooi én open. Het daglicht werd gebruikt om
de werkomstandigheden aangenaam te maken voor
de arbeiders. Dit getuigt van werkgeverschap met hart
voor de lichamelijke en geestelijke verzorging van
medewerkers; in die tijd nog geen vanzelfsprekend
onderdeel van bedrijfsvoering.
Met de toekenning van de Werelderfgoedstatus aan
de Van Nelle Fabriek staan nu in totaal tien erfgoede-
ren in het Koninkrijk der Nederlanden op de Wereld-
erfgoedlijst van UNESCO.
Tijdens het HW&WC van 11 september a.s. zal Prof.
Dr. M.C. (Marieke) Kuipers ( Rijksdienst Cultureel Erf-
goed, TU Delft) toelichten welk proces er voorafging
aan de toekenning van de UNESCO status.
Vanaf 17:30 uur zijn we te gast in Hal B van de Van
Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC  Rotterdam.
Meer informatie over de Van Nelle Fabriek en infor-
matie over de bereikbaarheid kunt u lezen op
www.vannellefabriek.com

Kosten:
De Historisch Wel & Wee Cafés van Roterodamum
zijn gratis toegankelijk voor leden. Niet-leden betalen
€5,00 entree. Het welkomstdrankje wordt u aange-
boden door het bestuur van Roterodamum, overige
drankjes zijn voor eigen rekening. <

Het Historisch Wel & Wee Café 
op donderdag 11 september in de Van Nelle 
Fabriek staat in het in teken van de erkenning
van de fabriek als UNESCO Werelderfgoed

tekst Luuk de Boer, foto Robert Aarts

Agenda
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Centraal Station Rotterdam 1875-2014

Ben Maandag, Centraal Station Rotterdam 1875-
2014, Duo/Duo: Rotterdam 2014, 142 p., geïllus-
treerd in kleur, inclusief een leporello met foto’s en
een gedicht van Hester Knibe, 
ISBN 978-90-79951-04-8, € 29,75

Met weemoed en tranen heeft Rotterdam enkele jaren
geleden afscheid genomen van het Centraal Station
van Sybold Van Ravesteijn. De tranen zijn echter al-
lang gedroogd en de stad heeft het nieuwe station
omarmd zoals ze dat trots met bijkans ieder nieuw
bouwwerk doet.
In de serie Markant Rotterdam van Uitgeverij Duo/
Duo schenkt Ben Maandag aandacht aan de stations
die het huidige CS voorgingen. De geschiedenis van
deze drie stations sinds 1848 wordt door Maandag
kort geschetst, waarbij vooral de tegenwerking van de
notabelen in de negentiende eeuw opvalt. Hoezo
stad van opgestroopte mouwen zou men kunnen den-
ken; iedere verandering moest heel wat weerstand
overwinnen. Zo is ook het laatste CS niet zonder
strubbelingen tot stand gekomen. Een al vergevorderd
plan werd na de politieke omwenteling van 2002 als
megalomaan terzijde geschoven en vervangen door
het ontwerp dat nu werkelijkheid is geworden.
Het boek dat vooral het karakter van een fotoboek
heeft, is een aanwinst voor eenieder die nog eens wil
bladeren door ruim anderhalve eeuw stationsgeschie-
denis van Rotterdam <

Bestemming Kruisplein

Egbert van den Gronden (samenst.), Bestemming
Kruisplein, Uitgeverij Duo/Duo: Rotterdam 2014,
72. p, geïllustreerd in kleur, 
ISBN 978-90-79951-05-5, € 12,50

Wie door de nieuwe voetgangerstunnel van Rotter-
dam Centraal over de rode natuursteen loopt, kan
zijn weg vervolgen de stad in over een rode loper van
dezelfde bestrating. Vanzelf komt men dan uit op het
Kruisplein dat sinds kort wordt gedomineerd door
weer zo’n icoon van de moderne Rotterdamse archi-
tectuur: Calypso. Dit complex dat bejubeld en ver-
guisd wordt, is een creatie van dezelfde architect
wiens nieuwe station te megalomaan voor Rotterdam
werd bevonden: William Alsop. 
Volgens een van de schrijvers uit het bundeltje 
Bestemming Kruisplein trekt Alsop daarmee een
mooie lange neus naar Rotterdam. In de andere bij-
dragen komen diverse aspecten uit heden en verleden
van het kruisplein aan bod. Denk daarbij aan de Dier-
gaarde die hier ooit lag, het neerstorten in 1941 van
een Engelse bommenwerper of het standbeeld 
Ongebroken Verzet. 
De bundel is een aardig gedenkteken in woord en
beeld van het Kruisplein dat op dit moment nog aan
een metamorfose bezig is, maar daar al eeuwen ligt. <

Rotterdam 40-45

J.L. van der Pauw, Rotterdam 40-45, WBooks in 
samenwerking met Stadsarchief Rotterdam: Zwolle
2014, 128 p., geïllustreerd waarvan enkele in kleur,
ISBN 978-94-625-8001-5, € 24,95

De auteur van de vuistdikke stadsgeschiedenis van
Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft als
aanvulling op dat boek een nieuwe publicatie ver-
zorgd die inmiddels al een tweede druk kent. In de
woorden van Achmed Aboutaleb, de burgemeester
die het voorwoord verzorgde, is het boek ‘aanschou-
welijk en toegankelijk’. En dat is zeker waar. Aan de
hand van ruim honderd foto’s wordt het verhaal van
die oorlogsjaren verteld. In negen hoofdstukken
komen de aspecten aan bod die voor velen de oorlog
typeren. De Meidagen, het Bombardement, het Verzet
en de Hongerwinter zijn er daar vier van. Ieder
hoofdstuk wordt ingeleid door een algemene tekst
waarna de foto’s alle uitgebreid worden toegelicht in
een bijschrift. 
De omslagfoto is gemaakt op 15 mei op de Boom-
pjes. Het is een exemplaar uit een unieke serie kleu-
renfoto's gemaakt door Hugo Jaeger. Deze Duitse
fotograaf die het Duitse leger naar Rotterdam verge-
zelde, was een van de eersten die kleurenfoto's maak-
ten. Als persoonlijke fotograaf van Hitler maakte hij
ook diverse foto's van de aanstichter van het vele
leed. Na de oorlog verdonkeremaande hij deze kleu-
renfoto’s aanvankelijk uit angst wegens collaboratie te 

worden veroordeeld. Ongeveer twintig jaar na de be-
vrijding doken de negatieven alsnog op. 
Het schrijven van boeken is mensenwerk en vandaar
dat er altijd wel een foutje valt te ontdekken. Zo viel
het de heer Koornwinder op dat de foto van schuilkel-
ders op pagina 9 ten onrechte als plaats de Walenbur-
gerweg noemt, dat moet echter volgens hem de Stad-
houdersweg in westelijke richting zijn. Maar zijn
eindoordeel was toch ‘Overigens een prachtig boek.’
En daar kunnen we ons bij aansluiten. Het vat name-
lijk op een toegankelijke wijze Van der Pauws stan-
daardwerk samen. Een aanrader voor iedereen die de
gruwelijke episode van 40-45 nog eens aan zich
voorbij wil laten trekken maar Van der Pauws stan-
daardwerk te veel van het goede vindt. <

Boeken

In de vorige Kroniek is in het artikel van Joris 
Boddaert over het cafégebeuren aan de vooroor-
logse Veemarkt een essentiële passage weggevallen.
In het betreffende huizenblok Veemarkt 1 t/m 33
was anno 1919 in de helft van het aantal huizen
een café gevestigd. Men trof er 12 kroegen, ver-
deeld over 24 panden. Wie denkt dat vanwege de
crisis het aantal cafés midden jaren ’30 zou afne-
men, heeft het mis. Het Adresboek 1935 vermeldt
zelfs 13 cafés. Kortom, vóór het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog was de Veemarkt na de Schie-
damsedijk de meest alcoholische plek van onze
stad. De exacte gegevens worden gepubliceerd in
deel 4 Rotterdamse Cafés, dat in 1915 verschijnt.
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Naar aanleiding van de foto op pagina 12 van de
vorige Kroniek ontvingen we het volgende terechte
bericht van Jan Oudenaarden: ‘de kerken en roken-
de fabrieksschoorstenen op de bovenste afbeelding
stonden niet op het Noordereiland maar aan de
overzijde van de Koningshaven in de wijk Feijen-
oord.’



Het behouden beeld
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Ooit stond in de stad dit beeld van een oud vrouwtje
dat de koosnaam Kaatje had. Het beeld stond aan de
Hoogstraat op de poort van het Oude Vrouwenhuis,
gelegen tussen het Oostplein en de Goudsewagen-
straat. Het beeld dat hier is afgebeeld, is niet het ori-
ginele maar een afgietsel van het exemplaar dat sinds
1887 ter plaatse stond. Het Oude Vrouwenhuis ver-
huisde tien jaar later naar Kralingen met medene-
ming van het originele beeld dat op zijn beurt weer
een opvolger was van een houten beeld dat vanaf
1805 in twee versies het poortje al had gesierd.
Nadat het Oude Vrouwenhuis was gesloopt, kwam
het afgietsel begin vorige eeuw in het tegenwoordige
Museum Rotterdam terecht. 
Het originele beeld is voor zover bekend verdwenen,
maar het afgietsel staat in het depot van het 
museum. In afwachting van de sporadische keren dat
het tentoon kan worden gesteld. Door de aard van
het materiaal zal het helaas nooit in de buitenlucht
kunnen worden getoond. Maar gelukkig bestaat het
nog. <


