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De winter is vanouds een tijd van ijspret. Tegenwoordig is dat trouwens niet ieder jaar het geval. In 1928 op de
IJsbaan Kralingen nog wel. Als mensen zonder schaatsen maar van het ijs af bleven.



Op de achterpagina van de vorige Kroniek stond een open brief van het Roterodamum bestuur
aan de wethouder ‘Monumenten’. In die brief stelden we de wethouder voor een gesprek te 
hebben over hoe we gezamenlijk op kunnen trekken om beter met ons cultureel historisch erf-
goed goed om te gaan. Midden december vorig jaar heeft dat gesprek plaats gevonden. Basis
voor het gesprek was de ‘Visie op het belang van gebouwd cultuurhistorisch erfgoed’, uit septem-
ber 2014. Met deze notitie werd een gemeenteraadsmotie beantwoord. 
Een belangrijk onderwerp in het gesprek met wethouder Adriaan Visser vormde de stand van
zaken rond de molens. Van de kant van Roterodamum werd aangeboden mee te helpen zoeken
naar passende beheerconstructies en bestemmingen. Ook de binnen met name de stichting
Stadsherstel Historisch Rotterdam beschikbare kennis en expertise over molens en molenbeheer
werd in stelling gebracht. Van gemeentelijke kant werd toegezegd de actuele stand van zaken
rond de molens in de vastgoedportefeuille in kaart te brengen. De wethouder benadrukte wel dat
er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid: ‘het kan niet zo zijn dat de oplossing
van een probleem op de stoep van de gemeente wordt gedeponeerd. Het kan niet van één kant
komen’.
Tijdens het gesprek is van beide kanten gezocht naar vormen van samenwerking. Zo kan Rotero-
damum via de stichting ‘Rotterdam is vele dorpen’ voor de gemeente contacten leggen met 
gebieden en historische verenigingen aan de rand van de stad. 
Met de expertise binnen de vereniging kunnen ook best practices op het gebied van het monu-
mentenbeleid uit andere steden in kaart worden gebracht. Die kunnen de gemeente verder op
weg helpen naar verbetering van het monumentenbeleid. Roterodamum zegde toe de gemeente
te helpen met het breder communiceren, met zowel stad als professionals, van het beleid en 
acties op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed. Dat is het 5de Verbeterpunt in bovenge-
noemde Visie. 
Een voorbeeld hiervan: in de tweede helft van dit jaar zal Roterodamum een aantal bijeenkom-
sten (HW&WC’s) organiseren over de ‘Wederopbouwaandachtsgebieden’ in Rotterdam, in
nauwe samenwerking met het bureau Monumenten.
De concreetste afspraak is dat de wethouder op 12 maart om 18.00 uur gastspreker zal zijn in
het Historisch Wel & Wee Café. Bij de ‘Agenda en signaleringen’ op pagina 9 van deze Kroniek
vindt u al wat meer over deze bijeenkomst.
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Mei 1940: begin Tweede Wereldoorlog
In 2015 is het 75 jaar geleden dat ook ons land be-
trokken werd in WO II. De angstvallig en nauwgezet
nageleefde houding van neutraliteit mocht niet baten.
Op 10 mei 1940 vond ‘De Aanval’ door Nazi-Duits-
land plaats.
En op 14 mei vond de genadeklap plaats: de Blitz-
krieg stagneerde, o.a. bij de Maasbruggen in Rotter-
dam. De Duitse legerleiding besloot over te gaan tot
het bombarderen van in eerste instantie Rotterdam. 
In het Historisch Wel & Wee Café van 12 februari
worden meerdere zaken over Rotterdam in de
Tweede Wereldoorlog belicht.
Zo zal professor Paul van de Laar een inkijkje geven
in de grote expositie ‘De Aanval’ in de Onderzee-
bootloods op Heijplaat. Eind april wordt deze exposi-
tie, waarbij wordt samengewerkt met Duitse musea
en archiefinstellingen, geopend.
Ook eind april wordt het compleet verbouwde Oor-
logsVerzetMuseum Rotterdam heropend. Het nieuwe
museum onder de Pieter de Hoochbrug aan de Cool-
haven krijgt ook een nieuwe naam. Johan van der
Hoeven, directeur van het ‘oude-OVMR’, geeft een
toelichting op wat er te zien zal zijn in het nieuwe
museum met de naam: ’40-45 NU’. 

Eenmalige filmbeelden
Dankzij vasthoudendheid van Evan van der Most van
DIG IT UP zijn er unieke, nieuwe filmbeelden van
Rotterdam vrij kort na het bombardement recent op-
gedoken in een Duits archief. Deze beelden zullen
deze avond ‘eenmalig’ worden vertoond. 
Patricia van Ulzen (bekend van haar boek Dromen
van een Metropool), en Susan Hogervorst, beiden 
docent aan de Open Universiteit, hebben een boek
geschreven over de wijze waarop Rotterdam het
bombardement heeft herdacht. Dit boek, Rotterdam
en het bombardement, 75 jaar herinneren en verge-
ten, zal in april verschijnen. Maar in dit HW&WC
zullen de auteurs alvast een aantal van hun bevindin-
gen en inzichten met ons delen.

Bombardement en Brandgrensrun
Liesbeth Levy, directeur van debatcentrum Lokaal, zal
het symposium toelichten over ‘Herinneren en Her-
denken’, dat op woensdagavond 13 mei – dus aan de
vooravond van de herdenking van het bombardement
van 75 jaar terug – plaatsvindt. Sinds 2007 is er ieder
jaar een essay geschreven door een bekende Neder-
landse auteur of wetenschapper. Op deze bijzondere
avond geven alle zes essayisten in zaal Kriterion hun
kijk op de herdenking van het bombardement. Ook
worden er die avond gedichten uit andere verwoeste
steden voorgedragen, gecombineerd met beelden en
muziek.
De herdenking van het bombardement op 14 mei
2015 wordt ’s avonds om 22.00 uur afgesloten met
een ‘hoopgevende’ run langs de 13 kilometer lange
Brandgrens. Edwin Veekens, één van de initiatief-
nemers vanuit ‘Rotterdam Running Crew’, vertelt wat
de organisatie voor ogen staat met deze unieke hard-
loopmanifestatie langs de roodverlichte brandgrens-
spotjes in de grond.
Kees Vrijdag <
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Een goed gesprek op het 
Stadhuis

Historisch Genootschap
Roterodamum

Historisch Genootschap
Roterodamum

12 februari 
Historisch Wel & Wee Café 
over Wereld Oorlog II

HISTORISCH WEL & WEE CAFÉ (HW&WC): 
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 

Inloop: 17.30 uur, aanvang: 18.00 uur
Rond 19.00 uur is er een snackpauze. 

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



de aandeelhouders een brug te ver. Tot een financie-
ringsplan komt het dus nooit.
Ook de gemeente Rotterdam geeft er voorlopig geen
euro aan uit. Dat kunnen ze ook niet, aldus de
woordvoerster van wethouder Visser. ‘De wettelijke
onderhoudsplicht van kunst in de buitenruimte in par-
ticulier bezit is in eerste instantie een verantwoorde-
lijkheid van de desbetreffende eigenaar. We kunnen
alleen ingrijpen als de veiligheid in het geding is. En
daarvan is geen sprake.’ Wel geeft de gemeente aan al
langere tijd in gesprek te zijn met IEF Capital, maar ze
vangen daarbij naar eigen zeggen bot. ‘Ondanks toe-
zeggingen van de eigenaar om met een projectplan te

komen, en om de financiering (in ieder geval gedeel-
telijk) te regelen, blijven concrete vervolgstappen uit.’

Een patstelling
IEF Capital is terughoudend in commentaar en geeft
aan dat het beeld ‘hun aandacht heeft’. Dit wekt de
suggestie van een patstelling, die ondanks goed be-
doelde burgerinitiatieven, een heuse Naum Gabo
vriendenstichting en geruchten over betrokken Rotter-
damse haven- en chemiebaronnen muurvast zit. Op-
vallend is dat het dossier bij vrijwel alle betrokkenen
zeer gevoelig ligt en tot verkrampte reacties bij be-
leidsmakers leidt. Anoniem mopperen ze dat de >

Met de komst van Olafur Eliassons ‘Kissing Earth’
krijgt Rotterdam er in 2015 een sculptuur van inter-
nationale allure bij. De gemeente betaalt vijf ton aan
het nieuwe werk, terwijl er op nog geen kilometer
afstand een ander internationaal icoon staat te ver-
roesten. Vers Beton dook in het hoofdpijndossier van
de Naum Gabo.

Onlangs presenteerde Rotterdam vol trots zijn
‘nieuwste icoon’. De internationaal gerenommeerde
kunstenaar Olafur Eliasson gaat een ‘nieuw baan-
brekend beeld’ maken voor Rotterdam Centraal. 
Het budget voor het kunstwerk is 1,5 miljoen euro,
waarvan vijf ton van de gemeente. Omdat het om een
voorlopig ontwerp gaat, is nog onduidelijk hoeveel
het kunstwerk precies gaat kosten. Het stadhuis is 
lyrisch en gelooft dat het beeld een nieuwe magneet
voor internationale publicaties, hippe lijstjes en hor-
des toeristen wordt.

Een roestig Ding
Pijnlijk is wel dat op nog geen kilometer afstand van
de nieuwe ‘ballen van Rotterdam’ het grootste con-
structivistische kunstwerk dat ooit in de openbare
ruimte is geplaatst, staat te verroesten. Daar staat 
namelijk ‘Z.T.’ (zonder titel) van Naum Gabo. Ook
wel ‘Het Ding’ of ‘De Gestileerde Bloem’. Deze 
wereldberoemde sculptuur van maar liefst 26 meter
hoog en 40.000 kilo zwaar prijkt in menig kunstge-
schiedenisboek. Het werd in 1957 geplaatst als 
‘onderdeel’ van de nieuwe Bijenkorf van Marcel
Breuer. Ondanks dat het beeld voor Gabo vooral een
‘ideologische bijdrage tot het constructivisme’ was,
symboliseerde het voor veel Rotterdammers de 
wederopbouw van de vernietigde stad. Tevens func-
tioneerde de metershoge sculptuur als landmark van
de nieuwe chique Coolsingel die binnenkort onder
leiding van West8 volledig op de schop gaat.

Kwetsbaar icoon
Ondanks dat Gabo zelf toezicht hield op de uitvoe-
ring, bleek Het Ding van staal, buis en draadgaas van
meet af aan kwetsbaar. Amper drie jaar na plaatsing
vertoonde het al roestplekken. Tijdens de herstelwerk-
zaamheden vatte het dekzeil rond de steigers ook nog
eens vlam en stond het beeld tien minuten in brand.
Ondanks de hoge kosten besloot de Bijenkorf ook die
schade te restaureren. Naum Gabo kwam letterlijk
met de schrik vrij en waagde zich nooit meer aan
zo’n grote sculptuur: ‘De moeilijkheden met deze
sculptuur hebben mij wel wat huiverig gemaakt voor
een tweede werk van deze omvang’.
De Bijenkorf voerde in 1997 nogmaals een groot-
schalige restauratie uit, maar dit heeft niet kunnen
voorkomen dat het beeld er nu erbarmelijk bij staat.
Door slecht onderhoud en het gebruik van onjuiste

materialen bij herstelwerkzaamheden neemt de ver-
roesting inmiddels groteske vormen aan. Voorbijgan-
gers begrijpen niet dat het niet wordt gerestaureerd.
Dhr. Van der Kooij (64): ‘Ze zullen toch een keer
moeten? Deze sculptuur is gezichtsbepalend voor de
stad!’ Anderen stuiten toch de kosten tegen de borst.
Mevrouw Nauta (65): ‘Ik was bij de onthulling, maar
heb geen nostalgische gevoelens. Als de restauratie
veel geld kost, kunnen ze beter iets van een jonge,
Rotterdamse kunstenaar neerzetten’.

Een kwestie van eigendom
Maar bij die ‘ze’ ligt in dit dossier precies de crux. De
Bijenkorf was eigenaar van zowel het gebouw als het
beeld en in 2006 wordt de Bijenkorf verkocht aan IEF
Capital (een joint venture van Bouwfonds Real Estate
Investment Management van de Rabo Vastgoedgroep
en Inflation Exchange Fund [IEF]). De nieuwe eige-
naar krijgt er – volgens direct betrokkenen tot hun
eigen verbazing – de sculptuur bij cadeau. IEF Capital
laat in 2008 netjes een restauratieplan maken. 
Geschatte kosten: €700.000 à €800.000. Dat is voor
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tekst Anne de Haij en Sara Wiersma
afbeeldingen Sjaak van der Velden

De ballen van Rotterdam, 
en een heel erg roestig ding

Het icoon al jaren in 
verval.

Het icoon voor de wederopbouw nog in volle glorie,
vlak na de plaatsing.



De eerste reeks Historische Wel & Wee Cafés van
2014 werd afgesloten met het thema: ‘Moet Rotero-
damum meer digitaliseren of niet?’. De ruim 80 aan-
wezigen namen kennis van de actuele stand van
zaken. Bestuurslid Aad Koster, webmaster en pen-
ningmeester, analyseerde de ledenenquête die in
september 2013 is gehouden. Na een korte schets
van het ledenbestand (91% boven 55 jaar en 54%
langer dan 15 jaar lid) ging hij in op de digitalisering.
56% van de respondenten gaf aan nooit de website
van Roterodamum bezocht te hebben, 69% raad-
pleegde de gedigitaliseerde Rotterdamse Jaarboekjes
niet en 71% stelde vervanging van Jaarboekje en ver-
enigingsblad door digitale uitgaven niet op prijs.
Daarentegen gaf 66% aan wel een digitale nieuws-
brief te willen ontvangen. 

Op basis van deze resultaten besloot het bestuur eind
2013 om het bestaande beleid voort te zetten en
naast het Historisch Wel & Wee Café, een nieuwsbrief
te introduceren. De leden van wie een email-adres
bekend is, ontvangen deze sinds begin dit jaar.
Is dit besluit terecht en verstandig? De website heeft
sinds de lancering een verdubbeling gekend van
14.137 bezoekers per jaar in 2009 naar meer dan
30.000 bezoekers in 2014. 70% van de bezoekers
komt rechtstreeks op de site, terwijl de overige 30%
via zoekmachines en links op andere websites bij ons
terecht komen. Op de eigen website staat ook een
link met de Facebook-pagina van de vereniging. Moe-
ten we daar meer gebruik van gaan maken? Kunnen
we een nieuwe en jongere doelgroep beter bereiken
door het gebruik van de social media? 
Koster schetste ook de inkomsten en uitgaven van 
Roterodamum. Grofweg worden de inkomsten ge-
vormd door de ledenbijdragen. Het ledental neemt,
ondanks de aanwas van nieuwe leden, sinds 2000
per saldo af, wat minder inkomsten tot gevolg heeft.
80% van de uitgaven wordt gevormd door de kosten
voor de papieren publicaties (Rotterdams Jaarboekje
en de Kroniek). Het exploitatiesaldo nam de afgelo-
pen drie jaren af. Is digitaliseren daarom niet pure
noodzaak?
Enkele leden hebben duidelijk aangegeven dat in hun
ogen het besluit van het bestuur onjuist is. De moge-
lijkheden die internet biedt zijn onuitputtelijk. Inter-
net is snel, efficiënt en goedkoop. Het bespaart veel
reis- en zoektijd in de diverse archieven. Bovendien
benadrukken zij, dat ze niet alleen digitale informatie
consumeren, maar ook produceren. Anderen kunnen
gebruik maken van hun vele inspanningen, als hun
digitale publicaties online beschikbaar zouden zijn.
Ad van Liempt, bekend van radio en tv, liet aan de
hand van voorbeelden zien dat veel beeldmateriaal
nu al digitaal beschikbaar is. De website van ‘Beeld
en Geluid’ en andere bieden veel foto’s, films, kran-
ten en ander materiaal. Op de website ‘Oorlog in

blik’ (films) en ‘Beeldbank WO2’ (foto’s) staan unieke
beelden van het bombardement op Rotterdam. Ook
de Duitse website van ‘ZDF History’ heeft dergelijk
materiaal. De website ‘Delpher’ biedt inzage in on-
noemelijk veel historische kranten. Op ‘NPO Ge-
schiedenis’ en dan doorklikken naar ‘Andere Tijden’
zijn beelden te vinden van Rotterdam in de wederop-
bouwperiode en een recent vertoond programma
over de Lijnbaan. Van Liempt waarschuwde voor de
verslavende werking die het bezoeken van genoemde
sites met zich meebrengt.
Herco Kruik vertelde over zijn ervaringen met de Rot-
terdamse Scheurkalender. De betaalde versie van
deze digitale dagelijkse kalender was geen succes
omdat men de Scheurmail doorstuurde naar vrienden
en kennissen. Het abonnement is nu gratis. Daar ver-
dient hij dus geen cent aan. Maar hij bereikt zo wel
8.000 abonnees. Inmiddels heeft Kruik ook papieren
kalenders en boekjes ontwikkeld die hij goed ver-
koopt. O.a. aan zijn 8.000 digitale Scheurmailklan-
ten. Op die manier vullen ‘digitaal’ en ‘papier’ elkaar
perfect aan in zijn eenmanszaak.
Het HW&WC werd besloten met een korte discussie.
Daaruit kwam o.a. naar voren:
• de naam Roterodamum heeft onvoldoende naams-
   bekendheid in de stad;
• jongeren betrekken via opleidingen (o.a. de 
   geschiedenisfaculteit van de EUR);
• streven naar een ‘Jong Roterodamum’ naar analogie
   van de ‘Jong Havenvereniging’;
• het Jaarboekje is te mooi om weg te gooien en 
   daarmee een verzamelitem geworden. Het kan niet 
   digitaal vervangen worden;
• de Kroniek echter zou wel frequenter digitaal kun-
   nen worden uitgebracht;
• Roterodamum moet meer investeren in digitalise-
   ring;
• voor een deel zouden de reserves daarvoor kunnen 
   worden aangesproken; maar ook verhoging van de 
   ledenbijdrage is een mogelijkheid.

Het bestuur is blij met de inbreng van de aanwezige
leden en zal een voorstel formuleren voor de Alge-
mene Ledenvergadering van 13 mei 2015. Dan kan
een definitief besluit genomen worden over de digi-
tale toekomst van het Genootschap.
Een uitgebreid verslag van het Historische Wel & Wee
Café staat op www.roterodamum.nl. Hier wordt ook
aandacht besteed aan de inleidingen van Otto Lank-
horst over de uitgever en boekhandelaar Reinier Leers
en Hans Rombouts die vertelde over beeldend kun-
stenaar Gérard Héman.
Aad Koster <
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Gabo al lang geen ‘private kwestie’ meer is en juist
met de naderende viering van 75 jaar Wederopbouw
in 2015 en 2016 een zaak van Rotterdams cultureel
erfgoed is.
Johan Moerman, directeur van Rotterdam Festivals en
verantwoordelijk voor het feestjaar, is dan ook niet
blij. ‘Rotterdam heeft twee monumenten die het ver-
haal van de stad in grote gebaren samenvatten: de
nog steeds indrukwekkende wanhoop van Zadkines
‘De Verwoeste Stad’ en het krachtige vooruitgangsge-
loof van de wederopbouw in de Naum Gabo. De
Zadkine staat er prachtig bij, maar de Gabo is er
slecht aan toe. Bij de restauratie zal het ongetwijfeld
over geld gaan en ik wil daar, in een tijd dat zowel
steden als winkeliers het moeilijk hebben, niet licht
over doen. Maar toch moet er wat gebeuren, het
beeld is er simpelweg te belangrijk voor.’

Een gegeven paard…
Moet de gemeente in een tijd van internationale aan-
dacht voor de stad, grote uitgaven aan nieuwe sculp-
turen, een naderend feestjaar en voortslepende onder-
handelingen tussen de publieke en private macht dan
maar besluiten de kosten voor de restauratie op zich
te nemen? Die politieke beslissing had in ieder geval
een heel stuk eenvoudiger geweest als de stad het
beeld eerder als schenking had aanvaard. De vorige
eigenaar van Het Ding bood het beeld, net als Zadki-
nes ‘De Verwoeste Stad’, meerdere malen aan de stad
aan. De schenking werd echter niet aanvaard, uit
angst voor de hoge restauratiekosten.
Volgens Jan Riezenkamp, oud-directeur-generaal van
het Ministerie van OCW en een van de weinigen die
zich over het dossier wil uitspreken, is ook de nieuwe
eigenaar het beeld liever kwijt dan rijk. ‘De gemeente
jokt als het zegt dat het niets kan doen aan de situatie
rond de Gabo. De huidige eigenaar wil het beeld
graag cadeau geven aan de stad, maar de gemeente
wil dat nog altijd niet vanwege de restauratiekosten.’
Of de gemeente geld zou moeten uitgeven, is volgens
hem een politieke keuze. ‘Dat hangt er helemaal van
af hoeveel belang je hecht aan het beeld en hoe je
het afzet tegen andere gemeentelijke uitgaven.’

Er kan veel meer
Volgens Riezenkamp kan de gemeente echter meer
doen om de impasse te doorbreken. ‘De gemeente
zou haar medewerking moeten verlenen aan een fis-
cale constructie, waardoor het eigendom wordt ver-
kocht aan een zogenaamde culturele anbi. Zo ont-
staat er belastingaftrek voor de huidige eigenaar. Dat
zal niet genoeg zijn om de kosten van de restauratie
te dekken, maar dit kan wel bijdragen aan de voort-
gang van de onderhandelingen.’ Het resterende, be-
nodigde bedrag komt misschien wel in de buurt van
andere uitgaven die de stad nu doet aan beelden in
de openbare ruimte. Of wat daarvan overblijft als dat
ontwerp definitief wordt.
De gemeente en Sculpture International Rotterdam
(SIR), verantwoordelijk voor het onderhoud van beel-
den in de openbare ruimte, bevestigen niet dat de
huidige eigenaar het beeld aan de stad wil schenken.
Dees Linders van SIR: ‘Ik hoorde juist dat de eigenaar

het beeld nu weer in eigen bezit wil houden’. Ze be-
nadrukt dat SIR na jarenlange actie en de oprichting
van een vriendenvereniging niet meer aan zet is. Ze
sprak met de gemeente af ‘geen actie te ondernemen
tot het komende (cruciale?) gesprek’.
Dat gesprek zou begin december moeten plaatsvin-
den, net op tijd voor de viering van ‘een van de meest
energieke en daadkrachtige periodes uit de geschie-
denis van Rotterdam’. Riezenkamp: ‘Wat mij voorals-
nog opvalt is dat de gemeente uit vrees voor de
financiële gevolgen volstrekt passief is. Het lijkt erop
dat iedereen wacht tot de ander met de ogen knip-
pert, en intussen wordt het dossier dikker en verkom-
mert de sculptuur’. Moerman hoopt toch op een
snelle oplossing: ‘Als de restauratie dan toch moet ge-
beuren, waarom dan niet snel, zodat we de Gabo tij-
dens de viering van 75 jaar wederopbouw weer terug
hebben in de staat zoals hij op oude foto’s staat: 
glorieus schitterend naast de al even monumentale
Bijenkorf’. <

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Vers Beton
http://versbeton.nl

Belangrijk Historisch Wel &
Wee Café bij Donner
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Mensen onderscheiden zich van dieren door hun
besef van het feit dat er een verleden is geweest en
er een toekomst zal zijn. Moderne mensen in het
Westen hebben daarbij over het algemeen ook nog
het idee dat verleden en toekomst volledig van 
elkaar verschillen. Met deftige woorden heet dat, dat
we niet cyclisch denken maar lineair. Vroeger was
alles anders en dat komt ook nooit meer terug. Dus
wie nu leeft, staat in het midden tussen die extremen
van vroeger en toekomst. Zij staat midden in de tijd.
Daarom denken heel veel mensen na over wat de
toekomst ze zal brengen, maar ook over hoe het ver-
leden was. Sommigen denken zelfs dat kennis van
het verleden ons kan behoeden voor het herhalen
van fouten uit dat verleden. Maar dat is misschien
een stap te ver.

Rotterdammers zijn net mensen. Ook zij kennen het
geschetste denkproces, maar als het gaat om hun
woonplaats hebben ze een probleem. In het centrum
van hun stad zijn er niet veel plekken die laten zien
dat deze al ruim 650 jaar bestaat. Een kerk en een
kantoor van het vroegere polderbeheer vertegenwoor-
digen al die honderden jaren. Verder staan er enkele
vooroorlogse gebouwen die door hun moderne uit-
straling niet als zodanig worden herkend. En dan zijn
er nog het stadhuis en postkantoor op de Coolsingel.
Ook modern, maar qua architectuur veelal verwij-
zend naar een verder verleden. En dat is het dan. In
tegenstelling tot de meeste andere Hollandse steden
staan er geen zichtbare restanten van de middel-
eeuwse stad meer, maar ook niets uit de eeuwen die
volgden tot de bouw van het stadhuis in 1920. Is het
vreemd dat het verhaal gaat over de Duitse toerist die
bij het VVV de vraag stelde: ‘wo ist hier die Altstadt’? 
Niet alleen toeristen ervaren niets van een Rotterdam
van ver voor het bombardement. Ook kinderen, 
migranten en eigenlijk de hele na-oorlogse generatie

kunnen het slechts weten uit mondelinge verhalen of
geschreven tekst. De stad kent overigens wel enige
verwijzingen naar het verleden. In station Blaak hangt
een stuk oude stadsmuur en we hebben de Brand-
grensmarkering en de Stolpersteine, maar die liggen
grotendeels aan de rand van de oude stad of daarbui-
ten. Daarnaast hangen er enkele messing bordjes met
tekst op plaatsen met een bijzonder verleden. Er zou
echter zoveel meer kunnen. Het depot van Museum
Rotterdam ligt vol met monumentale brokstukken uit
het verleden. Die waren ooit bedoeld om de eeuwig-
heid in de buitenlucht te weerstaan. Kunnen deze niet
worden geplaatst op ongeveer de plek waar ze ooit
stonden? Er is een mooi voorbeeld van een dergelijke
terugplaatsing in de Nieuwe Delftse Poort van Cor
Kraat waar beelden van de oorspronkelijke poort in

zijn geplaatst. Bij metrostation Oostplein hangen ook
enkele gevelstenen, maar dat is het wel zo ongeveer. 
Dit is geen pleidooi voor historiserend bouwen of het
namaken van wat ooit was, maar we kunnen wel
onze herinneringsplaatsen creeren waar ze er niet
meer zijn. Dus geen herbouw van de molen aan de
Coolsingel, maar de plaats waar deze ooit stond zou
wel kunnen worden gemarkeerd. Bij dergelijke mar-
keringen kunnen authentieke fragmenten mooi een
rol spelen. Er ligt te veel in depot wat een plaats in de
publieke ruimte zou kunnen krijgen en het verleden
van Rotterdam zichtbaar maken. Daarmee krijgen
Rotterdammers in hun eigen binnenstad ook weer het
idee dat ze midden in de tijd staan. <

Midden in de tijd
Agenda en signaleringen

Deze door Pieter Rijckx in 1664 gemaakte beelden
die een weesmeisje voorstellen, zouden mooi op de
plaats waar ooit het Gereformeerd Burger Weeshuis
stond (de Goudsewagenstraat) het straatbeeld kun-
nen verfraaien. 

afbeeldingen Museum Rotterdam
tekst Sjaak van der Velden

Nog geen digitale
nieuwsbrief?
Uit de resultaten van de ledenenquête eind 2013
blijkt dat 66% van de leden een digitale nieuwsbrief
op prijs stelt. Inmiddels heeft een derde van de leden
in 2014 nieuwsbrieven per email ontvangen. Van de
overige leden ontbreekt het email-adres. 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 <

Rotterdam in kaart
Museum Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam en
BOOR vertellen het verhaal van Rotterdam, onder 
andere in diverse samenwerkingsprojecten.
Rotterdam in Kaart, een initiatief van Museum Rotter-
dam, is één van deze samenwerkingen. In deze web-
site worden verhalen, foto´s en voorwerpen gekop-
peld aan locaties in Rotterdam en de directe omge-
ving. Bovendien wordt de historische omgeving dui-
delijk, door oude kaarten van de stad over het huidige
Rotterdam te leggen. 
www.rotterdaminkaart.nl <

12 maart HW&WC
Monumentenbeleid
In 2018 zal naar verwachting de nieuwe Omgevings-
wet in werking treden. Voor het onroerend cultureel
erfgoed is deze wet van grote betekenis. Het deel van
de Monumentenwet 1988 dat direct raakt aan de 
fysieke leefomgeving, gaat namelijk op in de nieuwe
Omgevingswet. Het resterende deel van de Monu-
mentenwet gaat in 2016 op in de nieuwe Erfgoedwet.
De nieuwe Omgevingswet regelt onder meer: de ver-
gunningen voor het wijzigen van rijksmonumenten,
het rekening houden met cultureel erfgoed bij het
maken van ruimtelijke plannen, en de bescherming
van stads- en dorpsgezichten. 
Wat dit alles betekent voor het Rotterdamse beleid
ten aanzien van monumentaal erfgoed in Rotterdam
is het thema van het HW&WC op 12 maart. Wethou-
der Adriaan Visser heeft toegezegd aanwezig te zijn.
Daarnaast zijn er bijdragen van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (RCE) en het Bureau Monumenten
Rotterdam. 
Actuele Rotterdamse thema’s zullen worden toege-
licht door betrokkenen ‘uit het veld’. Zet deze datum
alvast in uw agenda. In de volgende Kroniek volgt
meer informatie. <

Oude kaart over de moderne kaart gelegd met mogelijkheid meer te lezen over bijzondere plekken
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Tijd voor een nostalgische terugblik

Chris Vennix, Het oude stukgoed. Verhalen en feiten
uit de Rotterdamse haven, Coolegem Media: Rotter-
dam 2014, 176 p., geïllustreerd, zw/w, €16,95.

Nostalgie viert hoogtij. Dit terugkijken betreft ook de
geschiedenis van de haven. De haven zelf is in de
stad nauwelijks meer zichtbaar en het werk is ingrij-
pend veranderd. De meeste lading die vroeger hand-
matig werd overgeslagen zit tegenwoordig in blikken
dozen zoals containers wel werden genoemd. De
mensen die nog de tijd hebben meegemaakt van
kammen bananen op je nek of de meldingen aan het
Hok bepalen allang niet meer het straatbeeld. Tijd
voor een nostalgische terugblik dus.
Vorig jaar verscheen het boek van Havenman (en 
vacantieman) Frits Bom en dit jaar was het de beurt
aan Chris Vennix. Zelf heeft hij 34 jaar in de haven
gewerkt als controleur dus hij weet waar hij over
praat. Alle aspecten van het vroegere werk in de stuk-
goed komen aan bod. Waar lagen de diverse havens,
welke termen gebruikten de havenwerkers, waren ze
aanhangers van het mijn en dijn principe, hoe was de
samenwerking met collega’s? Ook de leuke anekdotes
worden niet geschuwd, zoals het verhaal van Leen.
Op een dag dat het heel warm was in 1972 liep hij
rond in een korte broek. Omdat de kras vond dat hij
er de kantjes vanaf liep, trok Leen zijn laatste kleding
ook uit met de woorden ‘Als ik moet werken als een
paard dan loop ik er ook bij als een paard’.
Het boek is door de anekdotes een goede aanvulling
op wat er al bekend is over het werken in de stuk-
goedsector. Toch is het jammer dat het een beetje een
omgevallen boekenkast is. Kris kras door elkaar staan
de leuke verhalen, een woordenlijst, het overzicht
van de vroegere stukgoedhavens, enkele stakingen en
de informatie over de organisatie van het werk. Iets
meer hulp van een redacteur had het boek uit kunnen
tillen boven het niveau van een onsamenhangende
verzameling korte, maar wel leuke, notities. <

Een aanbeveling voor iedere Rotterdammer

Cees Zevenbergen, Ken je Rotterdam? De Maasstad
in 250 vragen, Wbooks: Zwolle 2014, 144 p., geïllus-
treerd, €14,95.

Een boek met quizvragen over Rotterdam. Daarmee
kun je jezelf uren op de bank of in het café verma-
ken. De meerkeuzevragen zijn thematisch geordend:
historie, topografie, handel en industrie, haven en
scheepvaart, cultuur, sport, en verkeer. De antwoor-
den staan elders in het boek en zoals van Zevenber-
gen was te verwachten, blijft het niet bij een simpel
antwoord. 
Op iedere vraag volgt een uitgebreide beschrijving
met in veel gevallen ook een afbeelding in kleur. Wist
u bijvoorbeeld dat de merknaam Erres (stofzuigers) is
afgeleid van R.S. Stokvis dat sinds 1911aan de West-
zeedijk was gevestigd? Hetzelfde geldt trouwens voor
de merknaam Fasto (geysers) die was afgeleid van 
Frederik Anton Stokvis. Het staat te lezen op pagina
96. Zo staat het boek vol met Rotterdamse weetjes en
wederwaardigheden.
Het schrijven van een dergelijk boek was uiteraard in
goede handen bij Cees Zevenbergen die al eerder
boeken rond Rotterdamse onderwerpen schreef en bij
het Gemeentearchief en het Maritiem Museum heeft
gewerkt. Het boek is feitelijk een kleine encyclopedie
van Rotterdam geworden. Aanbevolen voor iedere
Rotterdammer en zeker ook voor nieuwe Rotterdam-
mers die wel eens willen weten hoe hun nieuwe
woonplaats in elkaar steekt. <

Van Ravesteyn wilde de fakkel
der schoonheid brandend houden

Kees Rouw, Sybold van Ravesteyn, architect, nai010
uitgevers: Rotterdam 2014, 320 p., geïllustreerd,
€39,50.

Bladerend door het boek Sybold van Ravesteyn, 
architect blijft het verbazingwekkend hoeveel werk
van deze eigengereide architect de slopershamer door
de jaren heen heeft verwoest. Hoe zouden ze er te-
genwoordig hebben uitgezien, die ranke seinhuizen
die hij ontwierp voor de Nederlandse Spoorwegen?
Hoe had de majestueuze uitkijktoren van diergaarde
Blijdorp het beeld van de huidige dierentuin kunnen
bepalen? Was het fijnzinnige goederenkantoor Fyen-
oord geen prachtige toevoeging geweest voor de hui-
dige architectuur op de Kop van Zuid?
Van heimwee naar al die verloren bouwwerken is
weinig of geen sprake in het boek dat architect Kees
Rouw schreef over zijn illustere vakgenoot, en waar-
naar al enige tijd reikhalzend werd uitgekeken. Nu
ligt het er dan, als rijk geïllustreerd document waarin
veel van de gesloopte werken in al hun glorie zijn
terug te vinden. Kees Rouw heeft minutieus de ge-
schiedenis opgetekend van de architect die in 1889
aan de Rotterdamse Willemskade het levenslicht zag
en bijna vijftig jaar voor de spoorwegen gezichtsbe-
palende gebouwen zou ontwerpen. Daarnaast hield
Van Ravesteyn er nog een eigen bureau op na, ont-
wierp meubilair en bewoog zich op het terrein van de

typografie met een enthousiasme dat aan het onwaar-
schijnlijke grensde.
De ontwikkeling van de architectuur van Van Raves-
teyn was grillig als de man zelf. In de jaren twintig
ontpopte hij zich als een van de boegbeelden van het
Nieuwe Bouwen. Maar hij ging zijn eigen weg en
kwam steeds meer in conflict met de strenge opvattin-
gen van de aanhangers van licht, lucht en ruimte. Vol-
gens Van Ravesteyn was een gebogen lijn geen dood-
zonde en mocht er soms best plaats zijn voor een or-
nament. Niet voor niets zei hij in 1937: ‘De mensch
vraagt van de architectuur nu, evenzeer als vroeger,
visueele schoonheid.’ Het leidde tot een onvermijde-
lijke breuk.
Van Ravesteyn ontwikkelde een neobarokke bouw-
stijl, vol wulpse rondingen, gracieuze lijnen en uit-
bundige versieringen. Het kantoorgebouw van de
‘Holland van 1859’ in Dordrecht was daar een voor-
beeld van, evenals veel van de oorspronkelijke ge-
bouwen van diergaarde Blijdorp. In de oorlog hield
Van Ravesteyn die neobarok weer voor gezien en
ging hij veel gematigder te werk in traditionalistische
richting, maar ook in een sober functionalisme, met
als voorbeeld het Rotterdamse Centraal Station, dat
inmiddels heeft plaatsgemaakt voor een nieuw Rotter-
dam Centraal.
Er school iets recalcitrants in de architect Van Raves-
teyn, zoals Kees Rouw in zijn boek duidelijk maakt:
enerzijds was hij standsbewust, anderzijds een anar-
chistische kunstenaar. Die storm woedde ook in zijn
privéleven: zijn huwelijk met Dora Hintzen liep in
1931 op de klippen toen hij een verhouding kreeg
met zijn kindermeisje Annie van Geelkerken, nota
bene de zus van Kees van Geelkerken, die het nog
ver zou schoppen in de NSB. Van Ravesteyn heeft
zich na de oorlog steeds moeten verdedigen tegen die
dubieuze verwantschap. De verwijten die hem wer-
den gemaakt waren ten onrechte, concludeert Kees
Rouw, mede na raadpleging van het Centraal Archief
Bijzondere Rechtspleging, waarin hij niets over Van
Ravesteyn heeft kunnen vinden. Wel berispte de NS
hem in 1946 omdat hij zich had gemeld bij de Kul-
tuurkamer en lid was gebleven van de Bond van 
Nederlandse Architecten.
De betekenis van Van Ravesteyn was niet gering, con-
cludeert Rouw. In Rotterdam leerden architecten als
Ernest Groosman en Herman Bakker het vak van
hem. Zijn leven was dat van een ‘tegendraads archi-
tect’ en ‘alleenganger’ die de fakkel van de schoon-
heid brandende probeerde te houden. Met een grote
oeuvrelijst, chronologische overzichten en project-
beschrijvingen kan dit fraaie boek in elk geval iets
van het gemis van het gesloopte werk wegnemen.
Ben Maandag <

Boeken
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foto Hollandse Hoogte en www.defeijenoorder.nl

Voetbal en historie 
Voetbalsupporters hebben niet zelden een slechte
naam. Zeker de fanatieke variant die zo nu en dan
op de vuist gaat met aanhangers van een andere club
of de Hermandad heeft vaak heel wat uit te leggen.
De gedachte dat ze ook iets moois zouden kunnen
doen, komt slechts zelden op.
Toch was dit wel degelijk het geval op donderdag 27
november j.l. Feyenoord speelde toen in de eigen
Kuip tegen het Spaanse Sevilla en bij winst zouden
de Rotterdammers hoogstwaarschijnlijk – zoals dat
zo mooi heet – overwinteren in de Europa League.
Voor aanvang van de wedstrijd ontvouwden suppor-
ters een doek van 100 bij 15 meter waarop de tegen-
stander op historische wijze de wacht werd aange-
zegd. Op het doek stond een afbeelding van de zee-
slag die Rotterdammer Piet Heyn in 1628 tegen de
Spanjaarden leverde. Daarbij versloeg hij de zoge-
heten zilvervloot en maakte veel geld buit voor de
jonge Republiek der Nederlanden.
Weken werk met honderden spuitbussen verf hadden

de supporters, waaronder een tweetal met jaren-
lange stadionverboden, van de club van Rood en Wit
besteed aan dit dundoek. De fanatieke aanhang ge-
bruikte de geschiedenis van een beroemde stadge-
noot in de strijd tegen Sevilla. En met succes:
Feyenoord won met 2-0. Piet Heyn had weer gezege-
vierd. <

Het maken van een spandoek van 100 x 15 meter is een formidabele prestatie. 
Op www.defeijenoorder.nl/2014-15/piet-hein-de-zilvervloot is te lezen en zien hoe dit in zijn werk is gegaan.


