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Erasmus een eeuwenoud stadsicoon
Erasmus (1466-1536) heeft in zijn leven heel wat omzwervingen gemaakt. Naar zijn geboorteplaats is hij nooit
meer teruggekeerd, maar wel bleef hij zich trots Rotterdammer noemen. Niet gek dus dat de stad hem al vrij
vroeg met een standbeeld eerde. De plaats waar het nu staat, is niet waar het daarvoor heel lang heeft gestaan,
maar het beeld is nog steeds een stadsicoon. Verder is er niet veel zichtbaar van onze grote stadsgenoot. Zelfs zijn
geboortehuis is gesloopt. Verderop in deze Kroniek een reconstructie van dat geboortehuis.



‘I have to change to stay the same’ staat op de gevel van de Willem de Kooning Akademie. 
De naamgever doelde op hoe hij zijn werk levend en levendig kon houden. Wijze woorden, ook
voor een historisch genootschap. 
Het bestuur spant zich immer in om activiteiten en publicaties op een zo hoog mogelijk niveau te
houden maar voegt ook af en toe nieuwe activiteiten en media toe om de doelstelling van het 
genootschap invulling te geven. 
Zoals het maandelijkse Historisch Wel & Wee Café. Het blijkt een waar succes en de belangstel-
ling voor de editie van februari, met daarin de exclusieve vertoning van de beelden uit het 
Bundesarchiv, was werkelijk overdonderend. Ondanks onze inzet is het helaas niet gelukt om alle
leden van een goede plek te voorzien. Er is ons verzekerd dat de film binnenkort weer te zien zal
zijn. Wij houden u op de hoogte. 
In vervolg op de uitslag van de enquête is het bestuur verder gaan denken over de mogelijkheden
om de digitale toegankelijkheid van Roterodamum te verbeteren en de communicatie met de
leden een impuls te geven. Het bestuur legt in de Algemene Ledenvergadering van 13 mei aan-
staande een voorstel aan u voor. Laat uw stem en suggesties aldaar horen. De agenda voor de
ALV vindt u in deze Kroniek. 
De woorden van De Kooning gelden ook de bestuurssamenstelling. Onze penningmeester Aad
Koster gaat zijn taken (naast penningmeester is hij ook de web-host, fotograaf, standbemanner,
koerier voor de Jaarboekjes en nog veel meer) neerleggen. Zijn opvolger wordt de 36-jarige
Emile Hermans, werkzaam bij Rabobank Rotterdam en penningmeester van de 
drs. H.H. Horsting-prijs. We zijn bijzonder verheugd dat hij bereid is deze taak op zich te
nemen. Tijdens de ALV zullen wij Aad op gepaste wijze bedanken voor zijn verdiensten voor 
Roterodamum. 
Tot slot wijs ik u alvast op de tentoonstelling De Aanval, die vanaf 30 april in de Onderzeeboot-
loods op Heijplaat te zien zal zijn. Het is een uniek samenwerkingsproject van Rotterdamse en
Berlijnse instellingen over de strijd om Rotterdam in de meidagen van 1940 gezien vanuit drie
perspectieven: de verwarring bij de bewoners, het verzet van de Nederlandse militairen en de 
ervaring van de Duitse soldaten. 
Noteert u alvast de datum voor de jaarlijkse excursie: vrijdag 5 juni. Thema is ‘Zenden en ontvan-
gen’ en de reis gaat onder meer naar Radio Kootwijk. Meer informatie volgt. 

We change to stay the same. 

Melanie Post van Ophem, voorzitter 
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Agenda voor de Jaarvergadering van het Historisch
Genootschap Roterodamum op 
woensdag 13 mei 2015 om 19.00 uur in 
‘Engels’ Grandcafé - Restaurant - Zalen 
Stationsplein 45 te Rotterdam.

Inloop met koffie/thee vanaf 18.45 uur in de Máxima-
zaal. De jaarvergadering begint om 19.00 uur. 
Aansluitend is er om 20.15 uur in het kader van de
Herdenking van het Bombardement een avond over
de toekomst van het herdenken van het bombarde-
ment ‘Steden schuilen niet wanneer het regent’. 

Agenda:
 1. Opening om 19.00 uur
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Verslag jaarvergadering 14 mei 2014
 4. Verslag secretaris over 2014
 5. Verslag penningmeester over 2014
 6. Verslag kascommissie 2014 en goedkeuring 
      jaarstukken 2014
 7. Benoeming kascommissie 2015
 8. a. Begroting 2015, met een voorstel tot een één-
      malige investering in digitalisering van de com-
      municatie waaronder een nieuwe website
      b. Voorstel tot verhoging van de contributie met 
      €5,00 tot €35,00 per jaar met ingang van 2016
 9. Afscheid van penningmeester Aad Koster
10. Benoeming van Emile Hermans als penning-
      meester en herbenoeming van mw. Ingrid de 
      Jager en de heren Luuk de Boer, Paul van de Laar 
      en Frank Roos
11. Rondvraag
12. Sluiting, uiterlijk om 20.00 uur.

NB: Om 20.15 uur is er aansluitend in ‘Kriterion’ op
de 7de étage van het Groothandelsgebouw een 
programma verzorgd door de ‘Initiatiefgroep 14 mei’:
‘Steden schuilen niet wanneer het regent’.

De toegang is gratis; aanmelding is verplicht via
www.lokaal.org/projecten

Zeven schrijvers van de 14 mei essays 2007 - 2014
gaan met elkaar in debat over hoe we in de toekomst
herdenken. Ook zijn er dichters uit andere Verwoeste
Steden. 
Het programma zal worden omlijst met muziek en
filmfragmenten. Het geheel staat onder leiding van
mw. Liesbeth Levy, lid van de Initiatiefgroep 14 mei
en directeur Lokaal, kenniscentrum voor Burger en
Politiek. Burgemeester Ahmed Aboutaleb zal aan het
slotdebat deelnemen.

NB: Kijk voor de meest actuele informatie over het
programma en de aanvangstijden s.v.p. op:
www.brandgrens.nl <

Colofon
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Van de voorzitter 
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13 mei 
Roterodamum: 
jaarvergadering

Stedenschuilennietwanneerhetregent

De werkelijke brandgrens.



Daar heb ik niets tegen, maar waarom niet voor de
havenarbeider? Veel van hen waren een eeuw gele-
den ook een soort gastarbeider. Die kwamen uit Zee-
land of Brabant en vestigden zich hier uit den
vreemde, waarna ze in de Rotterdamse samenleving
integreerden. Nergens tref je een eerbetoon aan die
mannen en hun gezinnen aan. Daarom vroeg ik me
inderdaad af: ‘Wie neemt nu eindelijk eens het voor-
touw om het vak van havenarbeid en meer nog de
havenarbeider zelf zoals hij zich dienstbaar heeft ge-
maakt voor Rotterdam en omgeving te eren met een
monument?’

Maar sinds november staat het beeld de Lastdrager
toch weer in de publieke ruimte.

Dat is waar, maar dat beeld is geen eerbetoon aan de
havenarbeid. Het is in 1950 op pakhuis De Eersteling
van Pakhuismeesteren geplaatst als een gedenkteken
van het eind van de wederopbouw. Op de sokkel
stond daarom: 

Wat zinloos werd vernield, 
door ’t laffe krijgsgeweld, 
Is tot deez’ laatste steen, 
met gode’s hulp hersteld. 

Het is dus geen eerbetoon aan de havenarbeider en
zijn werk. De tweede reden dat het volgens mij niet
het gewenste eerbetoon is, is dat het een kopie van
het origineel is. Het origineel is in handen van Stein-
weg, de rechtsopvolger van Pakhuismeesteren. Burge-
meester Aboutaleb heeft het onthuld, maar denk je
dat de burgemeester van Amsterdam een kopie van
de Nachtwacht zou aannemen? Of de burgemeester
van Madrid een kopie van de Guernica? Nee toch
zeker. En als laatste, het staat niet waar zo’n beeld

thuishoort: midden in de stad. Er is trouwens een jaar
of tien geleden al eens een poging gedaan om te
komen tot een echt monument voor de havenarbei-
der. Dat deed havenondernemer Jan Rijsdijk, maar
toen deze het resultaat in handen kreeg van de aan-
gezochte kunstenares, haakte hij af. Ze had een hoop
verwrongen staal gemaakt met als titel De Lasser. 
Ja, dan weet je dus echt niet waar je mee bezig bent.

Dus wat u betreft moet er een monument komen,
specifiek voor de havenarbeider?

Ja, en graag herkenbaar. Dus niet abstract, want ieder-
een moet meteen kunnen zien dat er een havenarbei-
der en zijn werk worden uitgebeeld. En dat beeld
mag best prominent in de stad aanwezig zijn. Het
liefst voor het stadhuis. Daar staan nu beelden van
beroemde Rotterdammers, maar er kan toch best een
havenarbeider tussen staan? Zo iemand die al 150
jaar hard heeft gewerkt aan de rijkdom van deze stad?
<

We spraken af in de lobby van een Rotterdams hotel,
maar omdat het de eerste sneeuwdag van het jaar
was, besloten we het gesprek telefonisch te voeren.
Dat was goed te doen met de man die velen uitslui-
tend kennen als de Consumentenman, de Vakantie-
man of de Ombudsman, maar die zich sinds enkele
jaren uitgebreid bezig heeft gehouden met de 
geschiedenis van de Rotterdamse havenarbeid en het
verleden van de opleiding voor jonge havenarbei-
ders, de HavenVakschool. Ook deed hij vorig jaar
een oproep om een monument voor de Rotterdamse
havenarbeider in de stad te plaatsen. Frits Bom (Rot-
terdam 1944) heeft nog niets van zijn enthousiasme,
sommigen zullen zeggen: fanatisme, verloren.

Wat bracht u ertoe om zo aan de slag te gaan met
het verleden van de havenarbeider?

Een jaar of zes geleden, toen ik mijn leven overdacht,
realiseerde ik me dat mijn roots in die haven liggen.
De basis voor alles wat ik heb mogen doen, is gelegd
in die haven. Om precies te zijn, op de havenvak-
school. Die vakopleiding was namelijk veel meer dan
alleen maar een school voor toekomstige havenarbei-
ders. Het was eigenlijk een vormingsinstituut waar
jongens van wie de loopbaan in de haven al uitgestip-
peld lag, een brede opleiding kregen. Die opleiding
bereidde ze voor op het leven en niet alleen op het
werk in de haven. De functies die ik later heb ver-
vuld, had ik niet kunnen doen zonder die vormende
jaren in de Rotterdamse haven. 
Toen ik me dat realiseerde, kwam mijn interesse in de
geschiedenis van die school vanzelf naar boven. Ook
omdat die opleiding om zeep is geholpen en opge-
gaan in het huidige Scheepvaart en Transport College

dat zijn afkomst lijkt te zijn vergeten. De eerste stap
was het organiseren van een reünie om het contact
met mijn ‘ouwe maatjes’ te herstellen. 

Die hernieuwde belangstelling voor de haven ging
wel verder dan alleen een reünie toch?

Zeker. Ik ben een website gestart voor oud-leerlingen
van de havenvakschool (www.havenvakschool.com).
Daar kunnen die duizenden mannen die de haven
groot hebben gemaakt verhalen uitwisselen. Maar
niet alleen dat. Ook kan iedereen daar de geschiede-
nis van de school lezen en staan er documenten op
van anderen die zich buiten het wetenschappelijke
wereldje met de haven bezig houden. Mijn werk aan
de website heeft ook geleid tot twee publicaties. Een
boek over de termen en uitdrukkingen die in de
haven werden gebruikt en een DVD met filmfragmen-
ten uit de rijke havengeschiedenis. Natuurlijk is er al
veel bekend en geschreven, maar het gaat dan vaak
over bijzondere gebeurtenissen zoals stakingen. Niets
mis mee, maar ik wil de verhalen over het gewone
werk van de bootwerkers of havenarbeiders boven
water halen.

Is dat ook de reden dat u op de site een oproep deed
voor een monument voor de havenarbeider?

Er staan in de stad prachtige beelden ter ere van be-
langrijke mensen, maar nergens een waarin de haven-
arbeider wordt geëerd. Maar dat zijn wel de honderd-
duizenden mannen die de haven groot hebben ge-
maakt. Er zijn er ook heel wat omgekomen tijdens het
werk, want dat was vroeger echt heel gevaarlijk. Er
staat nu op Zuid een monument voor de gastarbeider.
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Eer de havenarbeider met 
een monument

Interview met Frits Bom
tekst Sjaak van der Velden



Een Hipp klok
De moederklok was een beproefde Zwitserse Hipp, in
Genève al sinds 1862 in gebruik voor openbare tijd-
aanwijzing. De benodigde draden, die het telefoon-
traject zoveel mogelijk volgden, varieerden van 1100
tot 1700 meter. Bliksemafleiders werden geplaatst op
het verbindingspunt van de grondkabel van de klok
met de luchtkabel. Om de moederklok aan te drijven
waren drie Leclanché elementen nodig, voor de 
nevenwerken zeven. De Leclanché-cel was een natte
batterij, bestaande uit een glazen pot met een oplos-
sing van ammoniumchloride, een negatieve elektrode
van zink, een positieve uit kool. De koolstaaf zat in
een poreuze pot met mangaanoxide en koolpoeder.
Eén element leverde 1,5 volt.
Het bijzondere van de Hipp klok is het contact. Zo-
lang de slinger voldoende uitslag heeft passeert een
aan de slinger bevestigd vaantje moeiteloos een aan
het contact verbonden nokje, voorzien van een inke-
ping (bij deze vroege Hipp is het net andersom en zit
het genokte agaatsteentje aan de slinger). Neemt de
slingeramplitude af dan blijft het vaantje steken in de
inkeping en duwt het contact dicht. Dit gebeurt op
het energetisch gunstige moment wanneer de slinger
door de nul-positie gaat. In de periode tussen het slui-
ten van de contacten beweegt de slinger vrijwel on-
gestoord. 
Aan weerszijden van de slinger bevinden zich hulp-
slingertjes welke, wanneer gekoppeld aan de slinger,
de klok een minuut per uur vóór of achter laten
lopen. De klok hoeft dus niet te worden stilgezet om
de slingerlens omhoog of omlaag te draaien. Overi-
gens een ingewikkeld systeem: later werd een schaal-
tje aan de slinger bevestigd waarop gewichtjes
werden gezet of weggenomen om het zwaartepunt
iets te verplaatsen. 

Hoefer claimde een gangafwijking van minder dan
een seconde per 24 uur. De afwijkingen werden 
dagelijks om 12.15 uur gecontroleerd met een tijd-
sein uit de sterrenwacht van Leiden. Het tijdsein werd
per telefoonlijn doorgegeven en opgevangen in het
Yachtclubgebouw (het huidige Wereldmuseum Rotter-
dam).
Gaandeweg wordt het aantal uurwerken uitgebreid,
maar in de jaren ‘90, wanneer de concessie voor de
telefonie aan de Bell maatschappij afloopt en de ge-
meente een eigen telefoondienst begint, wordt door
deze dienst ook de zorg voor de elektrische tijdaan-
wijzing overgenomen.

Hoefer als historicus
Hoefer verliest in 1889 zijn echtgenote maar weet in
1890 een hofdame, baronesse van Heemstra, aan de
haak te slaan met wie hij in 1892 naar Hattem ver-
trekt. Toen hij nog in Rotterdam woonde, raakte hij
bevriend met de stadsarchivaris Samuel Muller die
zijn interesse in geschiedenis stimuleerde. In zijn
nieuwe woonplaats Hattem ontpopt hij zich als een
enthousiast amateur-historicus. Ook is hij de stichter
van zowel het Legermuseum als van het Openlucht-
museum. Tijdens de Eerste Wereldoorlog keert Hoefer
terug naar de krijgsmacht waar hij zich onledig houdt
met de internering van Belgische vluchtelingen. Van-
wege zijn verdiensten wordt hij in 1930 tot titulair ge-
neraal benoemd. Hoefer overlijdt in 1938 op
88-jarige leeftijd in Zeist. <

De genoemde Hipp-klok en meer foto’s van Rotter-
dam met de straatklokken zullen te zien zijn tijdens
de tentoonstelling over elektrische tijdaanwijzing in
Nederland in het Museum van het Nederlandse uur-
werk in Zaandam van 1 mei tot 1 november 2015.
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Ooit waren ze belangrijk als tijdaanduidingen, open-
bare klokken die her en der in de stad stonden. Veel
mensen hadden nog geen horloge, laat staan een
draagbare telefoon waarop je kunt zien hoe laat het
is. Natuurlijk waren er kerkklokken en hingen er in
veel winkels klokken aan de muur, maar de moderne
stadsmens had behoefte aan meer. Al was het maar
om op tijd op je werk te verschijnen. Hans Vrolijk
beschrijft hoe Rotterdam dankzij Hoefer voorop liep
bij het plaatsen van klokken in de openbare ruimte.

Eeuwenlang werd de omtrek van de stad bepaald
door de Nieuwe Maas, de Coolvest (nu Coolsingel)
en de Goudsevest (nu Goudsesingel). Met de komst
van het stoomschip en de groei van de transitohandel
ontstond in de tweede helft van de 19e eeuw be-
hoefte aan uitbreiding van het de havens en de stad:
Feijenoord op de zuidoever kwam tot ontwikkeling
en de stad breidde naar het westen en oosten uit. 
Intussen had Rotterdam twee trein stations gekregen:
aan de noordkant van de stad station Delftsche Poort
(1864) van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maat-
schappij en aan de zuidoostkant het Maasstation
(1876) van het Rhijnspoor. Een andere moderniteit
was de telefoon. De Nederlandsche Bell-Telephoon
Maatschappij, een dochteronderneming van de Ame-
rikaanse Bell Company, had vergunning gekregen tot
aanleg van een telefoonnet binnen de gemeente dat
in 1880 in gebruik werd genomen. 

Het optreden van Hoefer
Directeur van de Bell Telephoon Maatschappij werd
Frederic Adolph Hoefer (Sittard 1850), die eerder bij
de HIJSM had gewerkt. Hoefer begon zijn loopbaan
als 1e luitenant der artillerie maar daar kwam een
einde aan door een ongeval. Zijn paard bleef tijdens
een oefening in 1879 met een achterbeen in een 
konijnenhol steken waardoor Hoefer ten val kwam en
een enkel blesseerde. Dit ongeval leidde tot ‘een sle-
pende ontsteking met een onvolkomen verstijving van
het rechter voetgewricht’. Hij werd afgekeurd als mili-
tair maar kreeg wel een goed pensioen. Sedert 1885
trad Hoefer ook op als directeur van de Maatschappij
voor Tijdaanwijzing die gevestigd was op het zelfde
adres als de telefoonmaatschappij en wel aan het
Westnieuwland 2, hartje stad bij de Groote Markt.
Hoefer wist de Rotterdamse gemeenteraad ervan te
overtuigen dat de stad niet langer mocht wachten met
de aanleg van een net voor openbare tijdaanwijzing.
Dat ging niet zonder slag of stoot. Er werd in de Raad 
gemopperd dat er al zo veel draden bovengronds
door de stad liepen van de telefoon en daar kwamen
nu ook nog draden voor klokken bij. Ook was men
zeer bevreesd voor eventuele blikseminslag. Maar
omdat het niet meer dan een proef betrof ging de
Raad toch akkoord. Overigens dong ook de Amster-

damse firma Bertels & Co in 1885 om de gunst van
de gemeente om een netwerk voor elektrische klok-
ken, ook voor binnenshuis bij particulieren, aan te
leggen. Om onduidelijke redenen kregen ze geen ver-
gunning.

De eerste in het land
Hoefer schrijft trots in het tijdschrift Eigen Haard van
1886: ‘Rotterdam is de eerste stad in Nederland waar
electrische uurwerken geplaatst werden. Nadat de
Maatschappij voor Tijdaanwijzing sinds Januari 1886
een straatklok in den gevel van het huis Westnieuw-
land No.2 en meegaande uurwerken in het gebouw,
waaronder zelfs een pendule geplaatst had, werden
in October op vijf plaatsen in de stad -Leuvehaven,
Noordplein, Goudsche Vest, Oosterkade en van der
Takstraat- electrische uurwerken door die maatschap-
pij geplaatst met dubbele doorschijnende wijzerpla-
ten, die des nachts door twee in het uurwerk
aangebrachte gaspitten verlicht worden’. Alle klokken
werden, omdat werd afgezien van het voorstel ze aan
gevels te bevestigen, op kandelabers geplaatst en
kostten 350 gulden per stuk. Met verlichting kostte
een klok 450 gulden. Deze gasverlichting in de uur-
werken leverde trouwens nogal wat problemen op:
springende wijzerplaten en vervuiling van de uurwer-
ken door de walm.
Mij verbaasde de plaatsing op de Oosterkade waar,
een paar honderd meter verder in oostelijke richting,
het Maasstation van het Rhijnspoor was gevestigd. 
Dit had kunnen profiteren van een precieze tijdaan-
duiding. Speelde hierbij dat Hoefer voordat hij in
dienst trad van de Bell telefoonmaatschappij in dienst
te zijn geweest als hoofdcommies bij de Hollandsche
IJzeren Spoorweg Maatschappij? Misschien, maar ook
kan de hoeveelheid benodigde kabel een probleem
zijn geweest.

F.A. Hoefer en de eerste 
elektrische openbare tijdaan-
wijzing van Nederland

Elektrisch uurwerk aan de Oosterkade in Rotterdam.

Generaal Hoefer 80 jaar. (Streek-
archief Epe, Eerde en Hattum)

De eerste 5 straatklokken kaart
van Het telephoonnet te Rotter-
dam 1885. (Stadsarchief Rotter-
dam)

tekst Hans Vrolijk
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J.A. Blaauw, Twee eeuwen politie in Rotterdam. 
Gebeurtenissen uit de jaren 1814/2014, Coolegem
Media: Rotterdam 2014, 207 p., geill., ISBN
9789491354434, €19,95.

Bij het tweehonderdjarig bestaan
van het Rotterdamse politiecorps
klom oud hoofdcommissaris Jan
Blaauw in de pen. We kenden
hem al van eerdere publicaties
over de misdaad en de politie.
Deze keer schreef hij een 
geschiedenis die zoveel mogelijk
facetten van de politie omvat.
Aan de hand van het beleid van
de opeenvolgende hoofdcom-

missarissen volgen we de geschiedenis. Daarnaast
schetst Blaauw een aantal extra facetten uit de rijke
geschiedenis van zijn vroegere werkgever. Denk daar-
bij aan prostitutie, stakingen en oproer, en drank- en
drugsproblematiek.
De schrijver beheerst de gave van de pen dusdanig
dat het boek prettig leest, zelfs als de indeling af en
toe wat rommelig is. Op gezette tijden neemt hij op-
sommingen op, die het spannende relaas nauwelijks
onderbreken. Daarmee is Twee Eeuwen Politie een
echt nachtkastboek. Lekker om in te snuffelen en te
lezen.
Voor de buitenstaander is het boek vooral illustratief
omdat er een aantal kwesties in worden behandeld
die op gezette tijden terugkeren. Zoals het ‘systeem-
Muller’ dat eind jaren twintig aan bureau Hoflaan
heerste. Agenten die de meeste processen-verbaal
(‘bonnen’) schreven, werden daarvoor door hun chef
Muller de hemel in geprezen (p. 77 e.v.). Dat dit sys-
teem tot onverkwikkelijke situaties aanleiding gaf,
moge duidelijk zijn. Eind 1928 werd deze kwestie in
de Gemeenteraad uitvoerig besproken, waarna de
burgemeester er een eind aan maakte. Of het verbod
uit 1864 op het afsteken van ‘Bengaalsch vuur’ op de
verjaardag van de toenmalige koning ‘omdat het plot-
seling verschijnen van dat licht aanleiding zou kun-
nen geven tot het schrikken van paarden’ (p. 26).
Waarover klaagde men in 1829? Over de ‘huisbraken
en dieverijen binnen de stad’ die zich ‘op een schro-
melijke wijze hebben vermenigvuldigd’ (p. 17).
Is er dan geen kritiek denkbaar? Natuurlijk wel. Het is
door een insider geschreven, die af en toe wel be-
paalde personen de maat neemt maar die zo ver-
groeid is met het apparaat waar hij veertig jaar voor
heeft gewerkt dat zijn boek bijna vanzelf iets hagio-
grafisch krijgt. Instemmend citeert Blaauw op blad-
zijde 64 de Rotterdamse dichter Speenhoff:

Als er ’s nachts is ingebroken
En een brandkast leeggegapt,
Moet de diender het bezuren,
Als de dieven zijn ontsnapt.
Altijd klagen, altijd vitten.
Nimmer gaat de zaak naar wensch.
Heeft de man soms zeven lijven,
Is een diender dan geen mensch? <

Altijd de blik vooruit. 100 jaar P. Schreuder & Co,
Rotterdam 2015, 129 p, geill. kleur (uitgave in eigen
beheer, niet in de handel)

Rotterdam is een moderne stad.
Wie alleen de binnenstad kent
met zijn staal- en spiegelpalei-
zen vergeet gauw dat de stad al
eeuwenoud. Dat buiten dat cen-
trum de stad ook nog oude 
gebouwen en oude families kent.
En oude bedrijven. Een van die
bedrijven is P. Schreuder & Co.
dat begin dit jaar honderd jaar
bestond.

In het tweede jaar van de Eerste Wereldoorlog begint
de zoon van een Rotterdamse aannemer als ‘agent’
van Levenverzekering Maatschappij Utrecht. Daar-
mee legt Pieter Schreuder de basis van het huidige
bedrijf. Hij woont dan nog bij zijn ouders, maar na
zijn huwelijk verhuizen ze naar de Zwartjanstraat, het
huis dat hij van de oude aannemer als huwelijks-
cadeau kreeg.
Het ging Pieter voor de wind zoals blijkt uit het feit
dat hij na vijf jaar huwelijk in 1927 naar Hillegers-
berg kon verhuizen. Naast de Utrecht werd hij agent
van steeds meer verzekeringsmaatschappijen. Pieter
verkocht in zijn eentje verzekeringen en inde de 
premies. En dat alles lopend of op de fiets. Een grote
investering doet Pieter als hij in 1938 voor vijftig gul-
den een typemachine koopt. In 1951 volgt de eerste
auto.
De groei van de portefeuille maakte het bijna onmo-
gelijk nog langer aan huis te werken en daarom
huurde Scheuder vanaf midden jaren vijftig een heus
kantoorpand, aan de Zwartjanstraat! Ook het eerste
personeelslid kwam in die jaren in dienst.
Daarna ging het bedrijf voortdurend vooruit. De
tweede en de derde generatie Schreuder namen het
roer over, het kantoor verhuisde een paar keer tot het
in 1998 aan de Westersingel neerstreek en de compu-
ter deed zijn intrede. En inmiddels bestaat de zaak
dus 100 jaar.
Reden voor Elwyn Schreuder om een boek aan die
geschiedenis te wijden. Het is een ruim met foto’s,
polissen, krantenberichten en andere varia geïllus-
treerd verhaal van een oer-Rotterdams bedrijf. Hope-
lijk is het een aansporing voor de andere bedrijven
met een verleden om te zijner tijd hun eigen geschie-
denis ook te boek te stellen. <

Agenda en signaleringen

Oudheidkamer 
Pernis verdient prijs
Op 4 maart reikte burgemeester Aboutaleb in het
stadhuis de Paul Nijgh-penning uit. Deze naar de 
havenbaron met een sociaal hart genoemde eer wordt
om het jaar verleend aan Rotterdammers die zich op 
sociaal of cultureel terrein bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt. In 2015 waren de gelauwerden 
Giovanni van Bronckhorst, de oud-speler van Feyen-
oord die zich met zijn stichting S.V. Gio inzet voor
kinderen met een leerachterstand, Micha Gelber die
een grote bijdrage leverde aan de totstandkoming van
het Joods Kindermonument dat in april 2013 is ont-
huld op de Kop van Zuid, en Janny Stecher, de vrij-
willigster die al sinds jaar en dag nauw betrokken is
bij de Oudheidkamer annex Museumwoning Pernis,
die tot doel heeft ‘het bewaren en levend houden van
het verleden van Pernis’.
Waarom ontving Janny Stecher de prijs? Ze doet haar
vrijwilligerswerk al twintig jaar en helpt zo om Pernis
aan de vergetelheid te ontrukken. Veel mensen ken-
nen dit deel van Rotterdam alleen van de petrochemi-
sche industrie, maar wat weten we eigenlijk over
deze dorpsgemeenschap in de grote stad? Het dorp
dateert van de dertiende eeuw en is pas in 1934 op-
genomen binnen de grenzen van de grote broer. De
Oudheidkamer houdt het verleden levend middels
een enorme collectie foto’s, cd’s, DVD’s, genealogi-
sche gegevens, knipsels en geboorte-, huwelijks- en
rouwkaarten, een grote verzameling boeken, kleding-
stukken en een eigen tijdschrift. Bovendien werken
de activiteiten van de Oudheidkamer voor de eigen
gemeenschap ook als een verbindend element. Het is
een ontmoetingsplaats waar bezoekers voor een hab-
bekrats een kop koffie en koek krijgen, terwijl ze aan
de grote tafel gezellig over vroeger kunnen praten. In
de Museumwoning bevindt zich ook een bedstede
met een lade eronder. In die lade sliep het kind dat
nog te klein was voor het grote bed, maar te groot
voor de wieg waar het nieuwe broertje of zusje in lag.
Zo’n kind was het ondergeschoven kindje, dat naam
gaf aan een bekend gezegde.
Iemand die al zo lang een drijvende kracht achter een
belangrijke instelling verdient het om te worden 
gelauwerd. Hoe bescheiden ze ook praat over haar
eigen inzet en werk. Zoals Josien Spanjaart het in
haar toespraak namens het bestuur van de stichting
die de prijs uitreikt, verwoordde: ‘Janny, wie goed
doet, goed ontmoet! Je hebt deze penning dubbel en
dwars verdiend! Je zet je al ruim 20 jaar belangeloos
in voor Pernis en dus ook voor Rotterdam. Je cijfert
jezelf daarin weg en bent enorm bescheiden. Je biedt
de bewoners van Pernis culturele, maatschappelijke
en sociale kansen en mogelijkheden en deze worden
met beide handen door velen aangegrepen. Hulde
aan jou! En ja Janny, ook hulde aan de rest van je 
bestuur en alle andere vrijwilligers die zich eveneens
inzetten!’ <

Miniworld R’dam
Miniworld Rotterdam besteedt aandacht aan het
bombardement. In het bijzonder tijdens de jaarlijks
terugkerende ‘Rotterdamse Verhalen Vierdaagse’ (van
6 tot en met 9 mei). Miniworld Rotterdam doet de
leden van Roterodamum een mooie aanbieding.

Rotterdamse Verhalen Vierdaagse, 6 t/m 9 mei: 
combinatieticket met Trammuseum Rotterdam
Deze editie van de RVV heeft als titel: ‘Sporen van de
oorlog’. Tijdens de Vierdaagse vertellen wij verhalen
over Rotterdam, het bombardement en de wederop-
bouw. Dit aan de hand van informatiebladen, foto’s,
een film, en prachtige historische en moderne 
maquettes van Rotterdam. Zo is er het Coolsingel-
ziekenhuis. Maar ook Café Loos, Rotterdam Delftsche
Poort (het eerste Rotterdamse Spoorwegstation), en de
Delftsche Poort zelf. Het Groothandelsgebouw, het
symbool van de wederopbouw, is te bekijken, evenals
het nieuwe Centraal Station en het stadhuis. En in
onze haven, naast hotel New York, ligt nog het Nieuw
Amsterdam, het schip dat als troepentransport schip
heeft gediend tijdens WOII.
Tijdens de Rotterdamse Verhalen Vierdaagse werken
Miniworld Rotterdam en het Trammuseum Rotterdam
samen. Met een combinatieticket kunt u Miniworld
Rotterdam ontdekken, met een historische tram langs
de brandgrens reizen naar Trammuseum Rotterdam,
waar de expositie ‘Trammend door het Puin’ te zien
is. Met dezelfde tram gaat u terug naar Rotterdam
Centraal, waar u indien gewenst weer terug kunt naar
Miniworld Rotterdam. Miniworld en het Trammuseum
bieden een korting aan van 20% op de reguliere prijs.
De combinatieprijs wordt dan: Volwassene €14,40
(normaal €18,00); Kind (3-13 jaar) €11,60 (normaal
€14,50).
Wilt u gebruik maken van deze combinatie? Boek uw
combinatieticket op
www.miniworldshop.nl/RVV2015

Gratis rondleiding achter de schermen
Naast de Rotterdamse Verhalen Vierdaagse is er nog
veel meer bij Miniworld te beleven. Meer dan 50 Rot-
terdamse maquettes zijn hier te zien, van Rotterdam
van vroeger en nu. Vanaf 10 april is Diergaarde Blij-
dorp te bezichtigen en sinds vorig jaar staan ook de
Kuip en de van Ghentkazerne in de miniatuurwereld.
Als u deze Kroniek laat zien, kunt u een gratis rond-
leiding achter de schermen krijgen. Deze actie loopt
vanaf april tot eind juni. Vooraf reserveren wordt aan-
bevolen om plek te garanderen. Voor meer informatie
ga naar: www.miniworldrotterdam.com <

Boeken
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9 april HW&WC
Een halve eeuw 
verandering in de
haven
Rotterdam is bekend als havenstad. Toch is dat niet
meer zo duidelijk als enkele decennia geleden. Toen
werd de skyline voor een groot deel beheerst door de
havenkranen. Nu staan er nog een paar kranen en is
de havenactiviteit grotendeels naar het westen ver-
plaatst richting Noordzee. Ook de havenarbeider die
met zijn broodtrommeltje achterop zijn fiets naar een
stuwadoor ging, is er niet meer. Ze wonen nauwelijks
meer in de negentiende eeuwse wijken rond het cen-
trum en naar hun werk gaan ze met de auto. Ook het
eens zo rijke havenpensioenfonds bestaat niet meer,
het is veranderd in een onderdeel van Aegon. Bij die
verandering is heel wat geld aan de strijkstok blijven
hangen. Zowel havenarbeiders als werkgevers uit de
haven hebben zich hier heel boos over gemaakt. 
Tijd om tijdens een Historisch Wel & Wee Cafe aan-
dacht te besteden aan de haven. Want al zien we
hem niet meer zo goed, de haven is nog steeds aan-
wezig en veruit de grootste van Europa. Rotterdam-
mers zijn er dan ook met recht nog steeds trots op.

- 17.30 Inloop
- 18.00 Opening door de voorzitter. Oud-havenarbei-
der Chris Vennix vertelt over het werk in de stukgoed
zoals hij dat nog meemaakte en hoe havenarbeiders
in die tijd met elkaar omgingen.
- 18.20 Irene Jacobs, conservator bij het Maritiem
Museum Rotterdam, over het veranderend landschap
(fysieke aanwezigheid van de haven). 
- 18.40 dr. Evert Smit, ook oud-havenarbeider, geeft
aan hoe stabiel het imago van de Rotterdamse haven-
arbeider als radicale staker is. Hij schreef hier een uit-
gebreide studie over.
- 19.00 Pauze

- 19.10 Frank de Kruif, co-auteur van een boek over
de ontmanteling van het eens rijke pensioenfonds
voor de haven, vertelt hoe een groot vermogen uit de
haven verdween.
- 19.30 Het officiële deel van het programma wordt
afgesloten door de voorzitter van Historisch Genoot-
schap Roterodamum die ook de opening voor haar
rekening neemt. Tot 20.00 is er een borrel.

Tussen de verschillende programma onderdelen door
worden enkele filmfragmenten vertoond van het werk
en de stakingen in de haven. Ook kondigt Leo van de
Wetering van Donner komende acties van de boek-
winkel aan. <

Dat Erasmus vrijwel zeker in Rotterdam geboren is,
zal de meeste lezers van de Kroniek wel bekend zijn.
Waar zijn vermoedelijke geboortehuis precies 
gestaan kan hebben, in de stad van nu, is in 2007 uit-
gezocht op basis van oude kaarten en akten en toen
gepubliceerd in een door de Stichting Erasmushuis
Rotterdam uitgegeven boekje De plek waar eens de
wieg van Erasmus stond. Zijn in 1622 gegoten bron-
zen standbeeld bevond zich tot 1940 op de Groote
Markt; na een aantal jaren ondergedoken geweest te
zijn op de binnenplaats van Museum Boijmans werd
het na de oorlog eerst op de hoek van Coolsingel en
Blaak neergezet, en op 17 december 1964, nu dus
net 50 jaar geleden (het is helaas niet herdacht)
kwam het beeld op de huidige locatie op het Grote-
kerkplein te staan. 

Wanneer je de oude en nieuwe plaats van Erasmus’
standbeeld met een rechte lijn verbindt, blijkt deze
nagenoeg in het midden de plek van het geboortehuis
te doorsnijden. Puur toeval! In het kader van de 
Museumnacht van 9 maart 2013 is het noordelijk ge-
deelte van deze ‘Erasmuslijn’ plus de plattegrond van
het geboortehuis met aluminiumstrips tijdelijk afgeba-
kend. Het kostte wegens kou en regen de nodige
moeite om die strips vast te plakken maar toch zijn er
ook nu nog steeds resten aan te treffen. Goede lijm. 
Behalve het geboortehuis doorsnijdt de ‘Erasmuslijn’
een aantal door het bombardement van 1940 van de
kaart verdwenen huizenblokken. In de jaren 2007-
2014 heb ik de ruimtelijke geschiedenis van die blok-
ken op basis van de zogenaamde Gifteboeken
(1538-1811) en het kadaster (1832-1940) op perceel-
niveau uitgezocht en in kaart gebracht, met ook een
nader onderzoek van enkele bijzondere panden. 
Natuurlijk het geboortehuis van Erasmus, maar ook
de nabijgelegen huizen Leckerkerck, Antwerpen en
De Seepketel, waar een mooie collectie eigendoms-
papieren en processtukken van te vinden was in het
Stadsarchief. Burenruzies zijn van alle tijden, maar ze
werden ook toen netjes, in de geest van Erasmus, op-
gelost. 
Er is ook gekeken naar de oude en nieuwe plek van
Erasmus’ standbeeld. Heel verrassend: in 1964 is het

beeld neergezet op de plaats van een vroeger huis
Mercurius (de god van de handel – echt Rotterdams)
met een interessante geschiedenis onder meer als
theatertje, café chantant en bioscoop Apollo. Nog
later kwam er een vishal, en dat terwijl Erasmus een
vreselijke hekel aan vis had. 
Het beeld van Erasmus staat tegenwoordig helemaal
vrij, onbeschermd tegen barbaren die op het brons uit
zijn, maar op de oude plaats, op de Groote Markt,
waren er stevige hekken omheen om aantasting door
wildplassers en ander tuig te voorkomen. De geschie-
denis daarvan is ook zo goed mogelijk uitgezocht met
stukken uit het Stadsarchief. Vlakbij die plek, op de
hoek van de Groote Markt en de Wijde Marktsteeg,
gaf boekvercooper Joannes Borstius in 1684 een
jeugdwerk van Erasmus uit: Strijd tussen Thalie en
Barbaries. Behalve met barbaren had Erasmus ook
iets met Thalia (‘Eene der Zang-godinnen’): zijn ge-
boortehuis, of wat daar toen nog van over was (waar-
schijnlijk niets) ging in 1896 op in een groot pakhuis
van de firma A.J. Polak & Zn., voorzien van een nep-
geveltje ter herinnering; later werd dit pakhuis ver-
bouwd tot bioscoop Thalia van Abraham Tuschinski.
Nu bevindt zich hier een Xenos-winkel.
De plek van het geboortehuis is de afgelopen jaren
heel armoedig aangeduid met een bord en een paar
aluminiumstrips voor de plattegrond. Het wachten is
op een passender markering. Waar het standbeeld nu
staat, zonder meer een keurige plek, is voor eenieder
duidelijk. Maar waar stond het beeld vroeger? Dat is
ook te bepalen, door oude met nieuwe kaarten te
combineren. De plek is tussen de nieuwe Markthal en
het nog te bouwen Rotta Nova. We moeten hem maar
eens gauw laten uitzetten en dan mooi markeren, net
als het geboortehuis en de Erasmuslijn. Wordt ver-
volgd! <

Literatuur: 
René van der Schans (red.), De grenzen van Erasmus’
erf, Bennekom 2014. 
Voor de inhoud en verkrijgbaarheid van deze publi-
catie (tegen een gift voor Artsen zonder Grenzen) zie
de website www.erasmushuisrotterdam.nl.

De grenzen van Erasmus’ erf
afgebakend

tekst René van der Schans

Historisch Wel & Wee Café

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. 

Donner Café, 
Coolsingel 119
Rotterdam 

Toegang is op vertoon van de Kroniek gratis voor
leden van HGR. Niet-leden betalen €5,00. 
Het inloopdrankje is op kosten van Roterodamum,
overige consumpties zijn voor eigen rekening.
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De digitale reconstructie van Van
der Schans
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Reizen in vroeger tijd 
Mocht een Rotterdammer zo af en toe eens aandrang
voelen om in Amsterdam te gaan winkelen of de rust
van Leeuwarden op te zoeken, dan is het mogelijk
om dezelfde dag weer terug te zijn in zijn geliefde
stad. De reistijd naar die plaatsen bedraagt namelijk
ongeveer respectievelijk een en drie uur. Dat dit is
wel eens anders geweest, moge blijken uit dit
kaartje: Amsterdam 14 uur en Leeuwarden 50 uur.
Zelfs de reis naar Leiden kostte de reiziger in 1731
ongeveer zes uur (tegenwoordig een half uur). Maar
dat was nog niets vergeleken met de 7200 uur reis-
tijd (90 dagen) die de achttiende eeuwer nodig had

om de hele wereld rond te reizen. Jules Verne dacht
dit 140 jaar later in tachtig dagen te kunnen en de
snelste mens tot nu deed er anderhalf uur over. Maar
daar zal de Rotterdammer die ruim twee eeuwen 
geleden op reis ging zich geen zorgen over hebben
gemaakt. Die kwam in die anderhalf uur misschien
tot Delft.
De afgebeelde afstandstabel was een belangrijk hulp-
middel voor de reiziger in de Republiek en kon als
‘sakboekie’ opgevouwen worden meegenomen. <


