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De winnaar is 
een groot stilist met
oog voor detail

Atelier Van Lieshout, Caretaker, 2014. 
De Caretaker verbeeldt de geschiedenis. Het beeld, speciaal ontworpen voor de Mr J. Dutilh-prijs, staat voor de
zorg die wij voor het voortleven van de geschiedenis dragen maar ook voor de wijze waarop de geschiedenis 
drager is van ons inzicht in heden en toekomst. Geschiedenis is onze bagage, ze biedt ons ervaring; tegelijkertijd
is ze een last om de lessen uit het verleden levend te houden, iets waar voortdurend actie voor nodig is. 



Zondag 14 september. Naar die dag had het bestuur al maanden uitgekeken. In het Museumpark
was het festival Happy Industry van Atelier van Lieshout in volle gang. Als onderdeel van het pro-
gramma zou het nieuwe beeldje voor de Dutilh-prijs worden gegoten.
Eerder dit jaar vroegen we Joep van Lieshout, wiens werk in vele internationale museale en 
privécollecties is opgenomen, of hij voor de Dutilh-prijs een nieuwe ‘trofee’ wilde ontwerpen en
of hij dat voor een ‘prix d’ami’ wilde doen. Van Lieshout liet zijn hart voor Rotterdam spreken:
hij was ‘blij en vereerd’ om het te mogen doen.
Leden en bestuur van Roterodamum verzamelden zich in het tot klassiek industrieel terrein om-
getoverde Museumpark. Ook veel andere bezoekers kwamen kijken naar de mallen die in een
speciale oven klaarstonden en heel voorzichtig naar de loods werden vervoerd. In de loods was
het brons gesmolten en tot de juiste temperatuur verhit.

Het moment was daar: de bronsgieters lieten de ‘kroes’ in het vat met brons zakken,
haalden hem heel voorzichtig weer op en liepen ermee naar de vier mallen. Staand
aan weerszijden van de mallen goten zij de gloeiend hete vloeistof met de grootste
zorgvuldigheid in de vormen. 
We keken met spanning uit naar het moment waarop het brons voldoende was afge-
koeld en gestold om het uit de mal te bevrijden. Een voor een werden ze in een emmer
met water gelegd - tuinslang bij de hand voor extra verkoeling. Daarna werd de mal
van gips en kippengaas stukje bij beetje kapotgeslagen. We hielden de adem in, zeker
toen er – op het eerste gezicht – ondefinieerbare vormen uit leken te komen (zie foto).
Groot was de opluchting toen het eindresultaat van een eerdere proefsessie ernaast
werd gehouden: alle vormen komen prachtig samen in een strak , gepatineerd en volle-
dig afgewerkt beeld. Dat siert de voorplaat van deze Kroniek. Dat is het beeld dat de
winnaar van de Dutilh-prijs krijgt. Met dank aan Joep van Lieshout. Een echte Prix
d’Ami.

In deze Kroniek ook veel aandacht voor de Stichting Historische Publicaties Roterodamum die op
26 september haar 40-jarig jubileum vierde. Het bestuur van het Genootschap is zeer dankbaar
voor alle inspanningen van de diverse bestuursleden die de stichting door de jaren heen hebben
gediend. Het resultaat is er dan ook naar: de Grote en de Kleine Reeksen, waarin tot nu toe maar
liefst 190 publicaties zijn opgenomen, zijn collectors items geworden.
En nu, 40 jaar jong, geeft de stichting een nieuwe impuls aan ‘historische publicaties’ met de 
instelling van het Essay Roterodamum.
Dank, hulde en felicitaties namens het Historisch Genootschap,

Melanie Post van Ophem, voorzitter
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Eind september was er ‘op Woudestein’ een bijzon-
dere bijeenkomst met een aantal genodigden uit 
historische & literaire Rotterdamse kringen. Aanlei-
ding voor deze informele oploop was het 40-jarig 
bestaan van Roterodamums volle dochter, de 
Stichting Historische Publicaties Roterodamum. 
Dr. Els van den Bent, voorzitter van SHPR, blikte
daarbij terug op de afgelopen decennia. Maar gaf
ook een kijkje in de toekomst van de tot nu toe wat
achter de schermen opererende dochter. 

Veertig jaar geleden, op 4 maart 1974 om precies te
zijn, werd de Stichting Historische Publicaties Rotero-
damum (SHPR) opgericht, als ‘dochterstichting’ van
het Historisch Genootschap Roterodamum. Kortweg
was het doel het uitgeven, meewerken aan en bevor-
deren van publicaties over de geschiedenis van Rot-
terdam en omgeving. Dit zou de stichting moeten

doen door het verlenen van financiële steun aan ge-
noemde publicaties alsmede het bevorderen van alle
overige activiteiten die aan dit doel dienstbaar kun-
nen zijn. 
Als eerste daad riep de stichting twee publicatiereek-
sen in het leven: een zogeheten grote en een kleine
reeks. Na 52 nummers in de kleine en 47 in de grote
reeks werden in 1994, precies 20 jaar geleden, de
reeksen vanaf nummer 100 samengevoegd. Het is
voorwaar een vruchtbaar initiatief gebleken, te meer
ook omdat de reeks samen met het jaarboekje en de
Dutilhprijs een mooi en logisch geheel vormt.  
De onderwerpen in de reeks variëren van Rotter-
damse monumenten, biografieën en instellingen tot
havengeschiedenissen. Veel leden van het HGR >

Colofon
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We hielden de adem in
Historisch GenootschapRoterodamum

Henk Hofland woonde in zijn jeugd  aan de Oudorp-
weg in Kralingen. (Stadsarchief Rotterdam)

40-jarige Stichting Historische Publicaties 
Roterodamum komt met nieuwe serie

Henk Hofland schrijft eerste 
Essay Roterodamum



Dat er een prijs zou zijn voor het beste boek over de
geschiedenis van Rotterdam was mij ontgaan, maar
toen ik ervan hoorde leek het me passend en recht-
vaardig. Rotterdam is een stad op de toekomst ge-
richt, maar zonder kennis van het verleden sla je
nooit de juiste weg naar later in. De continuiteit van
een gemeenschap wordt gewaarborgd door perma-
nente aandacht voor wat voorbijging, voor de Rotter-
dammers van vroeger. 

Ik ben weggegaan uit mijn geboortestad toen ik ging
studeren, maar tot de dood van mijn moeder ben ik
regelmatig teruggekeerd, en ook daarna kwam ik er
graag. Ik heb de stad zien groeien en bloeien, mooier
zien worden, aparter, gewaagder. Ik heb de bevolking
van de stad zien veranderen, diverser zien worden,
en ik heb meegekregen hoe die verandering met hor-
ten en stoten en schokken werd ingepast in de dyna-
miek van de stad. Nooit kon ik de Van Brienenoord-
brug passeren zonder een blik te slaan op de skyline
en met trots te denken: ‘Zo, dat is míjn stad!’
Toen me werd gevraagd voorzitter te worden van de
jury van de prijs die ik tot dan toe niet had gekend,
aarzelde ik niet. Ja, natuurlijk doe ik dat! Het is een
geweldige gelegenheid zelf ook in de geschiedenis
van Rotterdam te duiken op een onverwachte manier.
Nu niet gericht en geconcentreerd op het Rotterdam
van de zeventiende eeuw zoals ik dat had gedaan
voor mijn roman Vrij Man, maar heel divers. Rijp en
groen, klein en groot, plaatjesboek en woordenbrij,
alles komt voorbij. 
Zo liet de jury zich de afgelopen twee jaar weer ver-
rassen door een grote stapel boeken, die alle eerst
werden beoordeeld op een paar essentiële criteria: is
het een gedenkboek of een boek in opdracht geschre-
ven? Helaas: uitgesloten van competitie. Zijn er meer-
dere auteurs? Nee, ook liever niet. Is de tekst vol-
komen ondergeschikt aan het beeldmateriaal? Mooi
om in te bladeren, maar we willen ook wat te lezen
hebben. Dat zorgt voor de eerste schifting. 
Daarna wordt het een stuk moeilijker. Er moet een
degelijk stuk historisch onderzoek aan ten grondslag
liggen. Dat hoeft niet per se van academisch topni-
veau te zijn, maar op zijn minst journalistiek deugen
en serieus zijn aangepakt. Op dat moment gaat de
jury meer in discussie en proberen we vast te stellen
in hoeverre de boeken aan dat criterium voldoen.
Opnieuw vallen er een paar af.
Uit wat we overhouden kiezen we de genomineer-
den. Over een periode van twee jaar blijken er boe-
ken te zijn die zich stevig vestigen in het geheugen
van de juryleden. Ofwel omdat het onderzoek origi-
neel is, ofwel omdat het boek behalve qua inhoud
ook qua vormgeving voortreffelijk is, ofwel omdat het
ons geraakt heeft. De jury bezit over vakkundige
krachten die de waarde van het onderzoek voor de

geschiedenis van de stad Rotterdam uitstekend kun-
nen bepalen en ook over mensen die een oordeel
over stijl en presentatie kunnen vellen. Want leesbaar
moet het zijn en ook een publiek van leken aanspre-
ken.
Maar dan: wie wordt de winnaar? 
Ik vind dat altijd heerlijke discussies. Alle juryleden
worden uitgedaagd hun oordeel zo precies mogelijk
te formuleren, hun argumenten met overtuiging naar
voren te brengen en in een open gesprek tot een ge-
zamenlijke conclusie te komen.
Dit zijn de genomineerden voor dit jaar, in willekeu-
rige volgorde:
- Binnenweg, Momentopname 2013. De bijbel van
en over de roemrijke en langste winkelstraat van Rot-
terdam, waar auteur Gerard Peet maar liefst tien jaar
aan heeft gewerkt. Het is dan ook een monumentale
studie geworden, waarin geen huisnummer over het
hoofd is gezien. Uitgegeven door de Stichting BVG.
- Rotterdamse meesters - Twee eeuwen kunstacade-
mie in Rotterdam: 1773-1998 (uitgeverij Primavera
Pers). Auteur Wilma van Giersbergen heeft een 
indrukwekkende studie geproduceerd over de bijzon-
dere band tussen Rotterdamse kunstonderwijs en het
lokale bedrijfsleven en de industrie. Knap werk, 
temeer omdat het gehele archief verloren is gegaan.
Met behulp van andere bronnen maakt Van Giersber-
gen een fraaie reconstructie van twee eeuwen kunst-
academie.
- De vergelding. Een diep in het collectieve geheugen
weggestopte aanslag, ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog, wekt Jan Brokken opnieuw tot leven,
mede dankzij graaf- en spitwerk van zijn persoonlijke
vorser Bert Euser. Rotterdam en het aanpalende dorp
Rhoon fungeren als het grotere decor van dit boek
van uitgeverij AtlasContact, dat de jury een goed
voorbeeld noemt van een roman (public history) die
meer vertelt dan een wetenschappelijke verhandeling
(academic history).
- De dorpen van Rotterdam: van ontstaan tot annexa-
tie (Uitgeversmaatschappij Donker BV). Een zeer inte-
ressante studie waarin auteur Arie van der Schoor op
basis van gedegen onderzoek laat zien dat Rotterdam
het geschiedkundige resultaat is van een fusie door de
eeuwen heen van vele kleinere en ooit zelfstandige
woongemeenschappen aan de monding van de
Nieuwe Maas. 
- Brinkman & van der Vlugt architecten. Een prachtig
boek, van de hand van Joris Molenaar, dat buitenge-
woon goed en fraai is geïllustreerd, en handelt over
de maatschappelijke context van het interbellum.
Vooral de visie van de architecten op de stad is on-
derbelicht geraakt in de schaduw van hun wereldbe-
roemde projecten. Molenaars publicatie is uitgegeven
door nai010 uitgevers.
Ga er maar aan staan! <

,,Wat een boek! Ik vergat soms te ademen tijdens het
lezen. Mijn moeder komt van Rhoon, geboren in
1931. Nadat ik haar delen voorlas, kwamen de ver-
halen in flarden los. Ze had nog nooit aan mij verteld
over die verschrikkelijke gebeurtenis en de jaren
erna.’’

Het is een reactie op de website van Jan Brokken,
schrijver van De Vergelding. Hij groeide zelf ook op
in Rhoon, een dorp onder de rook van Rotterdam met
een schrijnend litteken uit de Tweede Wereldoorlog.
Op 10 oktober 1944 vindt een Duitse officier de
dood. Hij loopt tegen een loshangende elektriciteits-
draad aan van 500 volt. De vergelding van de Duit-
sers is verschrikkelijk: zeven mannen van Het Sluisje
worden geëxecuteerd, hun vrouwen en kinderen ver-
jaagd en zeven van de dertien boerderijen van het
buurtschap in brand gestoken. 
In De Vergelding reconstrueert Brokken samen met
researcher Bert Euser de dramatische gebeurtenis en
de nasleep aan de hand van processtukken, getuigen-
verhoren en interviews met direct betrokkenen. Was
het een ongeluk of een aanslag? En als het opzet was,
wie was de dader?

Brokken laat in zijn boek een bonte verzameling in-
woners van Rhoon tot leven komen: de doodgescho-
ten mannen en hun families, verzetshelden, Duitse
soldaten, NSB’ers, moffenhoeren, dominees en de
burgemeester. Door steeds andere gezichtspunten te
laten zien, verandert het beeld over goed en kwaad.
Brokken vertelt in vele tinten grijs.
Brokken trok het afgelopen jaar volle zalen met lezin-
gen over De Vergelding. “Overal vertellen mensen mij
na afloop hun eigen verhalen over de oorlog’’, vertelt
hij tijdens een presentatie bij zijn uitgeverij Atlas
Contact. Het zijn ook jonge mensen die hem de ver-
halen van opa’s en oma’s vertellen. De oorlog werkt
nog steeds door, betoogt Brokken.
In een oorlog raken gewone mensen verzeild in bui-
tengewone omstandigheden. Vertrek ik als soldaat
naar Engeland, maar hoe komt mijn gezin rond? Mag
ik als alleenstaande moeder voor de Duitsers werken
voor brood op de plank? Brokken schetst. een calei-
doscopische beeld van de kleine gemeenschap in
Rhoon en laat op een universele manier zien dat elk
mens op zijn eigen manier een oorlog overleeft. <

> hebben van begin af aan elk boek dat in de reeks
verscheen aangeschaft, of zijn nog naarstig op zoek
naar ‘nummers’ die ze missen. Opname van een boek
in de reeks, met nummer en vignet, is nog steeds niet
alleen een aanbeveling tot aanschaf ervan voor de
leden van het HGR, maar dient ook als ‘keurmerk’
dat een auteur kan helpen bij fondsenwerving of een
uitgever kan voorzien van extra publiciteit en daar-
mee verkoop. 
Nu, na veertig jaar, heeft de SHPR, geheel in lijn met
de oorspronkelijke doelstelling, een nieuw initiatief
genomen: het Essay Roterodamum. In deze nieuwe
reeks wil SHPR jaarlijks een gerenommeerde auteur
uitnodigen een essay te schrijven dat – in ruime zin
genomen – verband houdt met de geschiedenis van
Rotterdam. Hiertoe heeft SHPR een redactiecommis-
sie samengesteld, bestaande uit Els van den Bent, Arij
de Boode, Nelleke Noordervliet en ondergetekende.
Wij streven ernaar een goede, gevarieerde reeks op te
zetten, wat tot uitdrukking zal komen in een wisse-

lende thematiek en in een weloverwogen keuze voor
uiteenlopende auteurs. 
Het eerste, bij deze kroniek gevoegde, essay is ge-
schreven door Henk Hofland. In een persoonlijk ver-
haal geeft Hofland op geheel eigen wijze een mooi
en boeiend beeld van zijn Rotterdamse jaren voor, 
tijdens en na de oorlog. Jaren waarin hij opgroeide en
die wat hem betreft tekenend waren voor de breuk
der generaties die in de periode na 1950 steeds mani-
fester werd.
De Stichting Historische Publicaties Roterodamum
stelt dit essay ter beschikking aan alle leden van 
Historisch Genootschap Roterodamum. Wij wensen u
veel leesplezier met dit eerste essay uit een ongetwij-
feld mooie, nieuwe reeks.

Namens het bestuur en de redactiecommissie,
Matthijs Dicke <
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tekst Nelleke Noordervliet

Alles komt voorbij
Mr. J. Dutilhprijs

Verhalen over gewone mensen 
in buitengewone tijden
tekst Mirjam Keunen



Na het succes van Echte Rotterdammers, de eerste
grote expositie na het verlaten van het Schielands-
huis in 2013, gaat Museum Rotterdam door met
zijn zoektocht naar de Rotterdamse identiteit. 
In het vervolg Wat maken we nou? laat Museum
Rotterdam zien wat die hardwerkende, rauwe, 
moderne Rotterdammers eigenlijk allemaal maken
en wat dit met de stad en haar bewoners doet. 
In Las Palmas, de voormalige werkplaats van de
Holland Amerika Lijn, kunnen jong en oud hun
handjes ‘echt Rotterdams’ tot 16 maart 2015 zelf
laten wapperen.

Hart en ziel
Museum Rotterdam heeft in de stad bijna 200 vaklui
gevonden die met hart en ziel hun product maken,
van begin tot eind. Deze Rotterdamse makers, van
bakkers tot boekbinders en van metaalbewerkers tot
modeontwerpers laten hun vaardigheid en passie
zien in de tentoonstelling. Werktuigen en eindpro-
ducten uit de historische collectie van het museum
sluiten aan bij de huidige trends. Voor de toekomst
lijkt de 3D-printrevolutie onvermijdelijk. Als ieder-
een toegang heeft tot een geavanceerde 3D printer
verliezen winkels, logistieke processen en zelfs de
haven van Rotterdam een groot deel van hun nut.
Maar is dit een bedreiging voor de stad of juist een
uitdaging?

Terugkeer van het ambacht
In de collectie van Museum Rotterdam is het pre-
industriële ambacht letterlijk een museumstuk. Maar
ambachtelijk maken is weer hip en springlevend in
de werkstad. Komt het door de economische crisis,
nieuwe Rotterdammers bij wie het ambacht nooit is
weggeweest of is het een reactie op massaproductie?
Is de terugkeer van het ambacht een teken van een
nieuwe verschuiving in de maakindustrie?

Van gilde tot 3D printer
In de tentoonstelling volgen werkprocessen uit het
verleden, heden en toekomst elkaar op. Wat beteke-
nen de veranderende maakprocessen voor Rotter-
dam? Bezoekers kunnen zelf aan de slag aan
werktafels die aan de indeling van de gilden doen
denken: voedsel/textiel/hout & metaal/assemblage &
onderhoud, reparatie. De tafels leiden naar een grote
werktafel in het midden van de tentoonstelling waar
een radicaal toekomstscenario wordt geschetst van de
3D revolutie, die de eerder ervaren maakprocessen
zal veranderen.

Hands on
De inspanning, de vaardigheid en het belang van
maken worden zelf ervaren in de tentoonstelling die
als een werkplaats is ingericht. Aan de werktafels
komen bezoekers er achter hoe bevredigend, uitda-
gend en leuk zelf maken is. Een gevoel dat zeldzaam
is geworden door de mechanisering van het ambacht.
Aan de tafels maakt de bezoeker een reis door de tijd.
De toekomstscenario’s in het midden maken daar
aangekomen een bijna emotionele reactie los. Wat
houdt dit toekomstperspectief in voor het individu en
de stad? 
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Museum Rotterdam

Echte Rotterdammers, 
wat maken we nou? 
Met opgestroopte mouwen 
alles zelf ervaren

tekst Rob Noordhoek
afbeelding StudioSpass

Samenvatting juryrapport Dutilhprijs 2014
Winnaar Brokken: een groot
stylist met oog voor detail
Voor de elfde keer reikt Roterodamum de Mr. 
Jacques Dutilhprijs voor het beste boek over de 
geschiedenis van Rotterdam uit. Roterodamum eert
haar oud-voorzitter Dutilh sinds 1992 met een twee-
jaarlijkse prijs. Naast een beeld van Joep van 
Lieshout ontvangt de winnende auteur een bedrag
van zesduizend euro, dat beschikbaar wordt gesteld
door de J.E. Jurriaanse Stichting. 

De jury ging niet over één nacht ijs. Opnieuw consta-
teerde ze met grote vreugde dat de belangstelling
voor de geschiedenis van onze stad niet is geluwd.
De stroom van boeken en publicaties over het rijke
en veelzijdige verleden van onze havenstad onder-
streept dat Rotterdam en haar inwoners een onuitput-
telijke bron van inspiratie vormen. Het aanbod en de
verscheidenheid waren groot in 2012 en 2013: van
biografieën tot detailstudies, van persoonlijke obser-
vaties tot rijk geïllustreerde vertellingen.
Maar kwantiteit betekent nog geen kwaliteit. Tal van
historische boeken en publicaties kregen het predi-
caat ‘aardig, maar niet meer dan dat’. Ook kwam het
voor dat het onderwerp zo uitputtend, gedetailleerd
en academisch werd beschreven dat de jury het boek
uitsloot van verdere competitie. Een publicatie moet
leesbaar zijn en niet alleen toegankelijk zijn voor
vakhistorici. Geïnteresseerde leken moeten aan hun
trekken komen. Verder mag het geen gedenk- of op-
drachtboek zijn. Ook mag het niet door een groep
auteurs geschreven zijn.
De jury kreeg ook enkele bijzondere publicaties
onder ogen, die ze niet onvermeld wil laten. Bijvoor-
beeld het promotieonderzoek van socioloog Evert
Smit over de opvallende stakingsbereidheid in de Rot-
terdamse haven: De syndicale onderstroom - Stakin-
gen in de Rotterdamse haven 1889-2010. Een goed
voorbeeld van een lijvige dissertatie waarin alle feiten
worden opgesomd. Volledigheid is het streven. Een
ander voorbeeld zijn de fraai vormgegeven boeken
die de geschiedenis van een bepaald deelgebied van
Rotterdam beschrijven, zoals De Rotte - van Wilde
Veenen tot wereldhaven, De Prins Alexanderpolder
en Rotterdam. Van veenmoeras tot polderstad en
Atlas Kralingen - 2,5 km2 geschiedenis. Het zijn inte-
ressante werken, meestal voorzien van prachtig histo-
risch beeldmateriaal, maar in de ogen van de jury net
niet goed genoeg om door te dringen tot de shortlist
van vijf boeken (zie pagina 5). 
De keuze viel op De Vergelding van Jan Brokken. De
jury noemt hem een groot stilist met oog voor detail.
Uit het rapport: ‘Zijn meeslepende manier van schrij-
ven dwingt de lezer als het ware om door te blijven
lezen. Hij vertelt een universeel verhaal, zoals hij dat
eerder al deed als journalist in zijn reportages en reis-
verslagen. In dit geval is dat het dilemma die elke

oorlog met zich meebrengt over ‘goed’ en ‘fout’. De
schrijver maakt vervolgens de naoorlogse verwerking
van een groot trauma binnen een relatief kleine 
gemeenschap tastbaar. De gevolgen van dit universele
verhaal zijn tot op de dag van vandaag voelbaar. Eer-
der al maakte de auteur indruk met Blok, de boek-
handelaar van mijn vader. Dat is weliswaar meer een
novelle, die zich afspeelt in het naoorlogse Rotter-
dam, en wordt niet groter dan het verhaal zelf. Maar
Blok sluit wel treffend aan bij het door ons uitverko-
ren boek.’ <

ECHTE ROTTERDAMMERS, WAT MAKEN WE NOU?
18 oktober 2014 t/m 16 maart 2015
locatie Museum Rotterdam in Las Palmas, 
Wilhelminakade 326, 3072 AR Rotterdam 
www.museumrotterdam.nl
openingstijden di t/m zo 11-17 uur, ma gesloten
bereikbaarheid metro en tram 20, 23, 23 en 25 halte
Wilhelminaplein, beperkte parkeergelegenheid <

DE JURY
Twee jaar geleden traden enkele nieuwe gezichten
toe tot de jury van de Mr. Jacques Dutilhprijs. 
Nelleke Noordervliet, gelauwerd schrijfster wier
wieg in Crooswijk stond, volgde Huub van Dael op
als voorzitter. Nieuw was ook boekhandelaar Arno
Snoek. Hij is een groot kenner van boeken over het
thema ‘Rotterdam’. Ook werd Mark Hoogstad lid
van de jury. Hoogstad is politiek verslaggever bij het
AD Rotterdams Dagblad. Hij bleef de stad trouw,
toen zijn vorige werkgever NRC Handelsblad eind
2012 vertrok naar Amsterdam.
Hans Horsting, die zich jarenlang met veel compas-
sie ontfermde over het secretariaat, droeg zijn taken
over aan Ingrid de Jager, manager collecties en con-
servator van het Museum Rotterdam. Haar inzet en
precisie droegen eraan bij dat de jury optimaal haar
werk kon doen.
Afgelopen zomer overleed op 69-jarige leeftijd Lida
Iburg, een van haar meest trouwe en enthousiaste
leden. Zij maakte sinds 2003 deel uit van de jury.
De jury herinnert zich Lida als een vrouw met brede
belangstelling. Door haar achtergrond als radiojour-
nalist, in welke hoedanigheid zij haar steentje aan
het genre van de oral history heeft bijgedragen, kon
zij snel doordringen tot de essentie van de boeken.
Haar mening over een boek kon zij met een zekere
stelligheid deponeren, maar ze was daarin niet star,
zodat het voor de jury altijd prettig discussiëren
was. Daar droeg de gastvrijheid van Lida Iburg in
niet geringe mate aan bij, want vaak vonden de ju-
rybijeenkomsten bij haar thuis plaats. De laatste
keer dat de jury bij haar vergaderde, was ongeveer
een jaar geleden in de aanloop naar de elfde Dutilh-
prijs. Over de keuze voor enkele van de geselec-
teerde boeken heeft Lida nog meegepraat.
In Arno Snoeks boekhandel aan de Meent vond de
jury een nieuwe en zeer toepasselijke plek om bij-
een te komen. Letterlijk omstuwd door honderden
boeken en publicaties vinden de beraadslaggingen
plaats. 
De jury bestaat verder uit Els van den Bent, Frank
van Dijl, Paul van de Laar en Ben Maandag.
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Stadsarchivaris Jantje Steenhuis presenteert samen
met Roterodamum het Rotterdams Jaarboekje 2014.
Het boek geeft een kroniek van dag tot dag in 2013,
een overzicht van in 2013 overleden bekende Rotter-
dammers en het jaarverslag van Roterodamum over
2013.

Speciale aandacht is er voor de bijzondere relatie van
Rotterdam met Tsjechië. In Rotterdam vestigde zich in
de loop der eeuwen een aantal bekende Tsjechen.
Op de Crooswijkse begraafplaats ligt Frantisek Skroup
(1801-1862) begraven. Een beeld en een monument
sieren zijn graf. Skroup was een Tsjechische musicus
en componist van de populaire opera ‘De Watergeus’
en het Tsjechische volkslied. Hij bracht zijn laatste
jaren in Rotterdam door. 
Verder aandacht in het jaarboekje voor de Praagse
professor Tomas Garrigue Masaryk. Hij legde tijdens
het interbellum in een Rotterdams hotel de basis voor
de stichting van de nieuwe staat Tsjecho-Slowakije,
waarvan hij de eerste president werd. 
Masaryk koos voor Rotterdam in het neutrale Neder-
land. Hier kon hij werken aan de vrijmaking van het
Tsjechische volk, een missie die hij het ‘testament van
Comenius’ noemde. Ook Comenius was een Tsjech
die in Nederland woonde. <

Digitaliseren of niet? De boekdrukkunst zorgde voor
een kennisrevolutie. De digitalisering opnieuw. Het
bestuur kan en wil zijn ogen hiervoor niet sluiten,
maar respecteert ook de wens van de leden om ‘het
boekenkind niet met het digitale badwater weg te
gooien’. 

Voor- en tegenstanders onder de leden komen deze
avond aan het woord. De heer drs. A.P.G. Spamer
vindt dat Roterodamum meer werk moet maken van
het verspreiden van digitale publicaties over de 
geschiedenis. Hij licht de mogelijkheden van de digi-
talisering toe aan de hand van een van zijn eigen 
publicaties.
De heer dr. Otto Lankhorst laat een tegengeluid
horen. Hij geeft een toelichting op het artikel in deze
Kroniek over de rond 1700 zeer bekende Rotter-
damse uitgever en boekverkoper Reinier Leers.
Verder verwelkomen we op 11 december de bekende
TV-programmamaker Ad van Liempt (Andere Tijden).
Hij gaat onder meer in op het digitaliseren van film-
materiaal.
En welke rol spelen de sociale media? Ze zijn een 
effectief middel om contacten te leggen en mensen te
mobiliseren. Dat biedt kansen om een groter publiek
en meer jongeren bij Roterodamum en de historie
van onze stad te betrekken. 

Verder is Hans Rombouts te gast. Hij schreef een
boek over 100 jaar  Provenierssingel. 

Het wordt een boeiende avond, We horen graag ook
de mening van de leden. En waar kan zo’n avond
beter plaatsvinden dan in de grootste boekenzaak van
de stad: Donner! <

Historisch GenootschapRoterodamum

11 december 
Roterodamum: gaan
we voor digitaal of
toch liever papier?

Driehonderd jaar geleden, op zondag 14 november
1714 stierf in Parijs Reinier Leers, vooraanstaand uit-
gever en boekverkoper. Reinier, geboren in 1654,
kon de boekwinkel overnemen van zijn ouders.
Vader Arnoud had reeds een bedrijf opgebouwd met
veel handelscontacten binnen en buiten de Repu-
bliek. In 1680 kwam het eerste boek van zoon Rei-
nier van de pers en dat was meteen een kloek en
belangrijk werk: de Opera omnia van de Utrechtse
geneesheer en cartesiaan Lambert van Velthuysen in
twee delen.

Voor het succes van het uitgevershuis van Leers is de
komst naar Rotterdam van een aantal hugenoten 
auteurs zeer belangrijk geweest. Zij moesten vanwege
hun protestantse gezindheid Frankrijk verlaten. Een
van hen was de filosoof Pierre Bayle die in 1681 naar
de Maasstad kwam en daar benoemd werd tot profes-
sor aan de Illustre School. Hij kwam spoedig in con-
tact met Reinier Leers die bijna al zijn werken heeft
uitgegeven. De belangrijkste uitgave was Bayle’s 
Dictionaire historique et critique (1697). De verkoop
ervan werd meteen in Frankrijk verboden. Naast werk
van andere hugenoten gaf Reinier Leers ook boeken
uit van katholieke auteurs wier meningen in Frankrijk
niet werden geduld, zoals van Antoine Arnauld, 
Nicolas Malebranche en Richard Simon.
Ondanks het feit dat Leers boeken uitgaf die in Frank-
rijk verboden waren, onderhield hij goede contacten
met de Franse overheid. Het lukte hem om ook in
oorlogstijd de handel met Frankrijk voort te zetten en
hij kreeg toestemming om naar Parijs te reizen. 
Tijdens een van die reizen (1694) bood hij de door
hem gedrukte Dictionaire universel van Antoine 
Furetière aan Lodewijk XIV aan. Hij verkreeg bij die
gelegenheid het monopolie om voortaan boeken uit
de Republiek, Engeland, de Duitse en de Scandinavi-
sche landen te leveren aan de Bibliothèque du Roi,
waarvoor hij in ruil prentseries ontving, gemaakt voor
het illustere ‘Cabinet du Roi’. 
Leers had een goed gesorteerde boekwinkel op de
Spaansche Kade. De serie sortimentscatalogi die met
een zekere regelmaat verschenen bewijst zijn uitge-
breide, internationaal georiënteerd winkelassortiment.
De winkel was een plek om op de hoogte te blijven
van nieuw uitgekomen boeken en een ontmoetings-
plaats voor geleerden en geletterden. Buitenlandse
reizigers kwamen graag naar de winkel.
In 1709 verkocht Leers zijn winkel en fonds voor het
aanzienlijke bedrag van 120.000 florijnen aan twee
Duitse boekverkopers, Caspar Fritsch en Michaël
Böhm. Na de verkoop van zijn bedrijf raakte Leers
meer betrokken bij de diplomatieke betrekkingen tus-

sen de Republiek en Frankrijk. In april 1714 werd hij
tot schepen van Rotterdam gekozen. In de herfst van
dat jaar reisde hij naar Parijs om er te onderhandelen
over verbetering van het postverkeer tussen Frankrijk
en de Republiek. Leers had zelf als internationaal
boekverkoper zijn hele leven lang veel last ondervon-
den van de onzekerheid in het postverkeer: brieven
en pakjes die met veel vertraging of in het geheel niet
aankwamen. Hij was mede door zijn contacten in 
Parijs een geschikte persoon voor deze missie. Tijdens
die reis stierf hij in de Franse hoofdstad op 14 novem-
ber. Toen het weer het toeliet werd zijn lichaam naar
Rotterdam overgebracht en op 1 februari 1715 begra-
ven in de Laurenskerk. <

Reinier Leers zette Europese
uitgeverij en boekhandel op
tekst Otto Lankhorst

Agenda

HISTORISCH WEL & WEE CAFÉ IN DONNER:
TALKSHOW OVER HISTORISCHE ACTUALITEITEN

Het Historisch Wel & Wee Café brengt op een aan-
trekkelijke en informele manier actualiteiten en 
wetenswaardigheden over de geschiedenis van onze
stad voor het voetlicht. 

Toegang is gratis voor leden (niet-leden betalen
€5,00). 

Plaats: Donner Café, Coolsingel 119 te Rotterdam 

Aanvang: 18.00 uur, inloop 17.30 uur

Eén gratis consumptie bij binnenkomst. Overige
consumpties voor eigen rekening.

LEERS UITGELICHT TIJDENS WEL EN WEE CAFÉ

In het Historisch Wel & Wee Café op donderdag 
11 december gaat de heer Otto Lankhorst nader in
op leven en werk van deze markante Rotterdammer
met bijzondere Franse banden.

Lankhorst levert een bijdrage aan het debat ‘Gaan
we voor digitaal of toch liever papier’. Zie de aan-
kondiging elders in Kroniek. 

13 november
Presentatie 
Rotterdams 
Jaarboekje 2014
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Langs de waterkant van de Nieuwe Maas schittert
een ongekend mooie route! Waarom wordt het
meest karakteristieke parcours van onze stad Rotter-
dam eigenlijk niet of nauwelijks gebruikt? 

Wat zou het toch aantrekkelijk zijn om de Nieuwe
Maas van álle kanten te kunnen beleven: het
‘Nieuwe-Maasparcours’. Langs de noordoever en
langs de zuidoever, van oost naar west en terug… en
over de rivier heen en onder de rivier door… Bestaat
er in Rotterdam een betere manier om Noord en Zuid
met elkaar te verbinden dan een volledige ronde aan
beide kanten van de Nieuwe Maas?
Het gaat om de route door Rotterdam langs de
Nieuwe Maas tussen de Maastunnel en de Van Brie-
nenoordbrug. Bedoeld voor fietsers, wandelaars,
hardlopers, joggers en skaters. Dit Nieuwe-Maaspar-
cours biedt een unieke gelegenheid – zowel voor de
bewoners van Rotterdam als voor de toeristen – om
de stad vanuit elk perspectief te leren kennen met een
voortdurend uitzicht op de skyline en met de rivier als
logische leidraad.
De volle ronde is 28 kilometer, maar er zijn ook veel
kortere varianten mogelijk. Dankzij de vier oversteek-
punten (de drie bruggen en de tunnel) kan je je eigen
ronde maken. Het aantal mogelijkheden wordt door
de watertaxi’s nog veel groter.
In juni heeft een bewonersinitiatiefgroep het plan
voor het Nieuwe-Maasparcours gelanceerd in de
vorm van een fraaie kaart (twintigduizend exempla-

ren). Deze volledige oplage is in drie maanden tijd
via vele uitgiftepunten (VVV, hotels, restaurants, de
fietsersbond, etc.) vrijwel helemaal verspreid.
De eenvoud van het plan is tevens de kracht ervan.
Het is eigenlijk niet meer dan de benoeming van het
‘al aanwezig zijn’ van de route. Zoals Johan Cruijff
het altijd zegt: ‘je gaat het zien als je het doorhebt’.
Het voorstel is meteen zo enthousiast ontvangen dat
de gemeenteraad al na een maand een motie ‘met 
algemene stemmen’ heeft aangenomen om dit
Nieuwe-Maasparcours daadwerkelijk aan te leggen
en als uitgangspunt te hanteren voor toekomstige
plannen en werkzaamheden op beide oevers. De vol-
ledige tekst van deze motie is op de website na te
lezen: www.nieuwemaasparcours.nl
Inmiddels is er goed overleg met de gemeente Rotter-
dam. Er is een ambtelijk projectleider aangesteld om
de motie uit te voeren. Alle verbeterpunten worden
momenteel zorgvuldig geïnventariseerd en zullen
worden aangepakt. Er gaat ongetwijfeld enige tijd
overheen, voordat het Nieuwe Maasparcours als vol-
ledig afgerond kan worden beschouwd.
Niettemin is het Nieuwe Maasparcours nu reeds uit-
stekend te gebruiken, al is het – voor zolang als het
duurt – nog niet gemarkeerd en in feite ‘under con-
struction’. <

Stadhuis: namaakantiek in plaats van Het
Nieuwe Bouwen

Dolf Broekhuizen, Ellen Smit, Ankie van Tatenhove
e.a., Stadhuis Rotterdam, honderd jaar een baken in
de stad, Rotterdam 2014 (nai010 uitgevers); 242 p.;
geïllustreerd; €39,50 euro.
Het eeuwfeest van het Rotterdamse stadhuis en de 
afronding van een jarenlange restauratie en renovatie
vormden de aanleiding voor het maken van een boek.
De negen auteurs schreven heldere teksten aangevuld
met historisch illustratiemateriaal en fraaie fotorepor-
tages. Stadhuis Rotterdam, honderd jaar een baken in
de stad is een prachtboek geworden, dat alleen al op-
valt door zijn flinke formaat.

Namaakantiek
De bouw van het stadhuis was de grote wens van de
in 1906 aangetreden liberaal-conservatieve burge-
meester Zimmerman. De Zandstraatbuurt, een 
befaamde volkswijk, moest wijken. Critici, zoals de
zanger Koos Speenhoff, is in het boek minder ruimte
toebedeeld. Zijn lied over het verdwijnen van de
buurt is er niet in te vinden.
Wel komt de kritiek op de besloten ontwerpprijsvraag
onder architecten volop aan bod. De in die tijd be-
langrijke architect Berlage ontbrak. Henri Evers deed
wel mee, maar hij had een voorsprong omdat hij al
een voorontwerp voor het stadhuis maakte. Toen
Evers de prijsvraag ook nog won, was de boot aan.
Zimmerman kwam onder vuur te liggen omdat hij
niet alleen voorzitter van de raadhuiscommissie in de
gemeenteraad was, maar ook van de jury van de
prijsvraag. Auteurs Han Timmer en Ellen Smit schrij-
ven alle ophef toe aan de roep om democratisering in
het begin van de twintigste eeuw.

Kranten noemden het stadhuis, dat in 1920 werd op-
geleverd, namaakantiek. Volgens architectuurcritici
was de negentiende Beaux-Arts-stijl gedateerd. Niet
vreemd in een tijd waarin Het Nieuwe Bouwen de
wereld opschudde. De Van Nelle-fabriek is er een
voorbeeld van.

Evenwicht
Bij de renovatie die in 2006 begon, maakten de bu-
reaus Putter Partners en Merkx + Girod dankbaar ge-
bruik van de vele tekeningen die Evers naliet. Volgens
auteurs Dirk Baalman en Dolf Broekhuizen kon mede
daardoor een evenwicht tussen behoud en vernieu-
wing worden bereikt.
Ben Maandag <

Kleurrijk boekje over kracht en pracht van
Proveniers- en Spoorsingel

Hans Rombouts, Provenierssingel & Spoorsingel,
groene oases in Rotterdam’, uitgave van de Vereni-
ging Bewoners Provenierssingel (VBP): Rotterdam
2014, 52 p., geïllustreerd, €5,00. 
Provenierssingel & Spoorsingel, groene oases in Rot-
terdam verscheen ter gelegenheid van de voltooiing
van het Singelplan bij de Proveniers- en Spoorsingel.
Het gaat in op het ontstaan van de twee singels als
onderdeel van het plan-Rose. Aan de hand van fraaie
kleurenansichtkaarten en foto’s uit het begin van de
20ste eeuw tot nu toe wordt de architectuur belicht.
Een ‘artist impression’ toont de situatie waarbij de
beide singels weer met elkaar verbonden zullen zijn.
De nabijheid van het station – eerst Delftsche Poort,
daarna het gebouw van Van Ravesteijn en nu het
nieuwe Rotterdam Centraal – heeft een grote invloed
op de Provenierswijk. Op een aantal foto’s wordt dat
zichtbaar. Er is aandacht voor de oorlogstijd. Bijzon-
dere bewoners in verleden en heden komen in por-
tretten langs, evenals de jaarlijkse Raamkunstmani-
festatie en de kunst in de openbare ruimte.
Uiteraard staat het Proveniershuis in het boek. Het
stond aan de Schiekade. De singel, de straat en de
wijk hebben hun naam aan dit huis te danken. Tot
slot krijgen ook de aard en werkwijze van de Vereni-
ging Bewoners Proveniessingel ruimte. <

Boeken
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Nieuwe-Maasparcours laat het
mooiste van de stad zien

tekst Frans Meijer, namens de Initiatiefgroep Nieuwe Maasparcours
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foto Joop Reijngoud

Open brief 


