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Zomaar een Rotterdamse
Deze keer geen beroemde Rotterdammer op de voorkant, maar een gewone Rotterdamse vrouw. Ooit, ergens
voor de oorlog, lieten zij en haar man een portret van zichzelf maken. Vermoedelijk hebben beide foto’s in afzon-
derlijke lijstjes jarenlang bij hen aan de muur gehangen. Tot ze kwamen te overlijden en de kinderen of anderen
de afbeeldingen wegdeden. Jaren later lagen ze op de markt aan de Binnenrotte, waar uw redacteur ze voor een
prikkie kocht. Nu kijkt ze als een serieus (beetje verdrietig, beetje cynisch?) ogende vrouw duizenden Rotterdam-
mers aan. En manlief staat op de achtergrond.



Tijdens de drukbezochte Algemene Ledenvergadering op 13 mei is onze penningmeester Aad
Koster uitgezwaaid.
De dankbaarheid van het bestuur voor zijn brede inzet voor Roterodamum is groot. Zijn bijdra-
gen aan Roterodamum en vele andere stichtingen en intitiatieven waren het gemeentebestuur
ook niet onopgemerkt gebleven. Tot ieders verrassing, niet in de laatste plaats die van Aad zelf,
voegde burgemeester Aboutaleb zich als slotstuk van de vergadering bij de leden. Hij richtte het
woord tot Aad Koster en lichtte toe waarom het gemeentebestuur had besloten hem de Erasmus-
speld toe te kennen.
Terwijl Aad van verbazing niets meer wist uit te brengen, speldde burgemeester Aboutaleb onder
een warm en langdurig applaus de gemeentelijke onderscheiding behendig op het revers.

Aad, dank en hulde!

Eerder in de vergadering legde het bestuur al aan de leden voor om Emile Hermans als nieuwe
penningmeester te benoemen, wat bij acclamatie geschiedde. Ook het voorstel van het bestuur
om de contributie met 5 euro te verhogen werd aangenomen, evenals de reservering van een
budget voor communicatie. Het bestuur is de leden dankbaar voor het ondersteunen van deze
voorstellen, die zo belangrijk zijn voor een gezonde toekomst van het Historisch Genootschap.
Wellicht was men geïnspireerd door het citaat van Willem de Kooning in de vorige Kroniek: 
‘I have to change to stay the same?’.

Op het programma voor deze zomer staan twee excursies: op 9 juli de jaarlijkse dagexcursie 
buiten Rotterdam (naar Radio Kootwijk en het Jachthuis Sint Hubertus) en op 14 augustus een
halve dag-excursie naar de tentoonstelling De Aanval in de Onderzeebootloods. Verderop in de
Kroniek meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden.
Tot slot zijn er in de maanden september en oktober extra activiteiten van historische aard zoals
Open Monumentendag. Het programmaboekje is bijgesloten.

Het bestuur is ondertussen bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe serie Historisch
Wel&Wee Café’s, waarover meer in de volgende Kroniek. 
Met vers bloed in de gelederen gaan wij weer ’Aan den Slag’!

Melanie Post van Ophem, voorzitter 
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Van de voorzitter 
Historisch Genootschap

Roterodamum



Dit keer is het Nationaal Park de Hoge Veluwe en 
directe omgeving de bestemming van onze jaarlijkse
dagexcursie. In deze wonderschone omgeving draait
het die dag om twee monumentale gebouwen die
vrijwel gelijktijdig ontstonden, maar totaal verschil-
lend zijn in architectonische opvatting en gebruik.
Het jachthuis Sint Hubertus is gebouwd als buiten-
verblijf en Radio Kootwijk was een radiotelegrafisch
zendstation net buiten het Nationale Park.

Anders dan gebruikelijk vindt de jaarlijkse excursie
nu eens niet plaats op de dag na Hemelvaart, maar
twee maanden later op 9 juli. U wordt dan verwacht
op de Park and Ride van Capelsebrug om 8.15 uur;
de bus vertrekt stipt om half negen richting de Hoge
Veluwe. We stoppen aan de rand van de Veluwe bij
Ede om even bij te komen van de lange bustocht. 
Na een kopje koffie en een versnapering leggen we
de laatste kilometers af naar Het Nationale Park de
Hoge Veluwe. 
Park de Hoge Veluwe is ontstaan rond het tweede 
decennium van de twintigste eeuw. In korte tijd kocht
het echtpaar Kröller-Müller grote stukken land aan en
werd daarmee de belangrijkste grootgrondbezitter in
die omgeving. Het omheinde landgoed diende niet
alleen om wild zoals edelherten en wilde zwijnen uit
te zetten, maar ook om belangrijke gasten te ontvan-
gen en uiteraard zaken te doen in jachthuis Sint 
Hubertus, een gesamtkunstwerk van J.P. Berlage. 
Onlangs is het jachthuis volledig gerestaureerd. Wij
krijgen uitleg over de restauratiewerkzaamheden die
buiten en binnen hebben plaatsgevonden. Naast een
korte rondleiding door het gebouw staan we stil bij
de samenwerking tussen Hélène Kröller Müller met
J.P. Berlage en later Henri van de Velde. 
Rond het middaguur vertrekken we naar Hoog Soeren
waar we een lunch nuttigen. Wilt u bij de opgave van
de excursie vermelden of u een voorkeur hebt voor
kip, zalm of geitenkaas.   
Na de lunch gaan we naar Radio Kootwijk. De
enorme impact die internet heeft op het dagelijks
leven van velen is vergelijkbaar met wat de radiotele-
foondienst honderd jaar geleden teweeg bracht in de
levens van Nederlanders met familieleden in Neder-
lands Indië. De woorden ‘hallo Bandoeng, hoort u
mij’ uitgesproken door Koningin Emma, waren het
begin van telefonisch contact over de hele wereld. 
De dag wordt ook afgesloten bij Radio Kootwijk, de
omgeving is zo fenomenaal mooi dat elke andere bor-
rellocatie een teleurstelling zou zijn. Met uitzicht op
hei en bosrand, fontein en het spectaculaire gebouw

sluiten we de dag af met een glas wijn en hapjes. 
Rond 18.30 uur verwachten we terug te zijn bij 
Capelsebrug.

Waarschuwing: vanwege wandelingen is stevig
schoeisel aan te bevelen en het kan handig zijn een
paraplu bij de hand te hebben. Deze excursie is on-
geschikt voor rollator- en rolstoelgebruikers!

De kosten voor deze excursie bedragen €67,50 per
persoon. Introducés zijn welkom. Inschrijving vindt
plaats door overmaking van dit bedrag op postreke-
ningnummer 77300 t.n.v. Historisch Genootschap
Roterodamum, Rotterdam o.v.v. ‘excursie, kip of zalm
of geitenkaas’. Uw overmaking dient voor 25 juni
binnen te zijn. Als u door overboeking niet mee kunt,
krijgt u daarvan tijdig bericht. Hoort u niets, dan zien
wij u graag op donderdag 9 juli om uiterlijk 8.15 uur
bij het opstappunt Capelsebrug, de bus rijdt weg om
8.30.
In geval van nood zijn wij die dag bereikbaar op het
nummer 06 24 611 477 of 06 23 772 243

De excursiecommissie 
Melanie Post van Ophem en Ingrid de Jager <
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Dagexcursie Roterodamum,
9 juli 2015
Nationaal park de Hoge Veluwe: 
Jachthuis Sint Hubertus, Hoog Soeren en 
Radio Kootwijk

Radio Kootwijk



‘Den 3. April [1615] / heeft men langs de Maes kant
tussen het
Oude Westers Hooft en het Nieuwe Hooft, Linde
boomen
beginnen te planten / dat men de Boomtiens heeft
genaemt:
en het is een schoone en playsante Wandeling langs
de Maes
kant / aen de Zuytsyde van de Stad.’ 
Aldus de 17e-eeuwse stadschroniqueur Samuel Lois
in zijn pas in 1746 uitgegeven Cronycke ofte Korte
waere beschryvinge der stad Rotterdam.

Hoewel vrijwel ongemerkt voorbijgegaan, bestaan de
Boompjes dit voorjaar dus precies 400 jaar. Wie van-
daag de dag langs de Boompjes loopt – maar meestal
rijd je er… – weet dat van die ‘schoone en playsante
Wandeling’ nog maar weinig over is. Integendeel: de
Boompjes belichamen nu de moeizame relatie van de
stad met ‘het water’. Talloze studies naar mogelijke
alternatieven ten spijt, snijden de vier rijbanen van de
S100 – lawaaiig en stinkend – het stadscentrum áf van
het water. De dubbele bomenrij langs het fietspad
staat te verpieteren. Een horeca-paviljoen staat al
jaren leeg. Gelukkig zijn de stenen treden op het
talud onlangs vervangen door glooiende grasvelden,
waarop je kunt zonnen – áls de zon schijnt. Maar
‘schoon en playsant’ is het er al lang niet meer, én
nog lang niet… Hoe is dat zo gekomen?

1615
Die Boompjes-promenade was sluitstuk van een
grootscheepse stadsuitbreiding. Tussen 1600 en 1615
werd in één keer in wat tot dan een moerassig stuk
Maas-oever was geweest de ‘Waterstad’ aangelegd.
Daar kwamen een Wijnhaven en Scheepmakers-
haven, met daartussen een Glashaven en een Bier-
haven – inmiddels gedempt – en in het Westen de tot
Leuvehaven verbouwde ‘Loeve’-kreek. Daarmee – en
met de Nieuwe Haven (c. 1575) en het Haringvliet

(1590) – was het middeleeuwse stadsoppervlak onge-
veer verdubbeld. 
Later in april 1615 verkochten de ‘Heeren van de
Stad’ 140 ‘erven’ (percelen, zouden we nu zeggen)
aan de zuidzijde van de Scheepmakershaven. Kopers
mochten maximaal vier naast elkaar gelegen percelen
kopen; ze kostten 400 gulden per stuk. Voorwaarde
was, dat die binnen zes jaar ‘volmaeckt syn en vol-
timmert’. Kopers verplichtten zich verder over de
breedte van hun grondstuk de Scheepmakershaven uit
te baggeren en met de aarde daaruit hun perceel op
te hogen. Verder moesten ze aan de zuidzijde ervan
een ‘muer maecken / van twee steenen dick met eene
uitgang / en de muer soo hooge als het de Heeren
Verkoopers soude ordineeren.’
Die muur moest de scheepswerfjes op die percelen –
de hellingen liepen uit in de ‘Scheepmakers’-haven…
– afschermen van de Maasoever. Daarop werden dus
welriekende linden geplant, van meet af aan bestemd
als ‘schoone en playsante Wandeling langs de Maes
Kant’ – een ‘promenade’, zouden wij nu zeggen, of
‘boulevard’: de ‘Boomtiens’. Een palissade, een
eindje buiten de kade, verhinderde dat daar schepen
zouden afmeren; dat voorkwam dat slepers en sjou-
wers de deftige wandelaars op de Boompjes zouden
storen.
Later werden er blijkbaar ook huizen gebouwd. In
1671 werden, alweer volgens Samuel Lois, de Boom-
pjes bestraat, van riolering voorzien, en opgehoogd.
Verder werd ‘[…] tussen de Boomen aan de binnen /
syde alle met Pael werck afgeset dat geen Karossen
over het / gestrate Plaveytsel langs de Huysen soude
ryden.’

1690
Aan het eind van de zeventiende eeuw verrees aan de
Boompjes het Oostindisch Huis: het imposante
hoofdkantoor van de Rotterdamse kamer van de VOC.
Rotterdam was internationale havenstad. Dat was te-
vens het begin van een heuse bouwspurt langs de
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400 jaar bomen langs 
de Boompjes

tekst Guus Vreeburg
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Boompjes. In de achttiende en negentiende eeuw
werd het rivierfront langzaamaan volgebouwd met
statige handelspanden; later volgden de eerste hotels
(onder andere het Hôtel de la Meuse) en bankgebou-
wen. De palissade in het water was inmiddels al lang
verdwenen. Vanaf de kade vertrokken nu stoomboot-
lijnen alle kanten op. Ook werden er schepen gelost
en geladen. Toch bleef het onder de bomen van de
Boompjes aangenaam flaneren, pal langs en pal
boven het water: je liep op het niveau van de huidige
Boompjes-onderlangs…

1878
Grote verandering was, toen in 1878 de Willemsbrug
gereed kwam. Waar de spoorbrug (1876) het oostelijk
einde van de Boompjeskade wél doorsneed, maar die
verder niet hinderde, betekende de nieuwe verkeers-
brug dat de Boompjes ineens doorgaand verkeer te
verwerken kregen: niet alleen voetgangers en fietsers,
maar ook trams en even later omnibussen en automo-
bielen. Tot 1940 vormden de Boompjes de enige ver-
binding tussen de oude stad en de nieuwe stad ‘op
Zuid’ met alle grote nieuwe havens en industriële ac-
tiviteiten daar. Om vanuit de stad naar de brug te
komen, of vice versa, was een heel gedoe. Ofwel
over de Schiedamsedijk, en dan linksaf de Wijde
Nieuwesteeg in naar de Nieuwe Leuvebrug, danwel
langs de Noord- of Zuidblaak naar de Geldersche
Kade, voorlangs het Witte Huis, dan de Jan Kuiten-
brug en langs het Bolwerk – pas dán was je op de
Boompjes… Omdat die ter plekke van de oprit naar
de brug tamelijk smal waren, was het een heel ge-
wriemel. Dat verergerde alleen maar toen in de jaren
twintig de brug 2.5 meter werd opgevijzeld. Dat
maakte hogere bruggenhoofden noodzakelijk, plus
lange op- en afritten daarnaartoe. De westelijke daar-
van bestaat nog steeds als de huidige afrit naar de
Boompjes-onderlangs; het railingwerk daarvan is nog
origineel jaren twintig…

1940
In de Meidagen van 1940 lagen de Boompjes in de
frontlinie – er werd hevig geschoten. Dat leverde wel
kogel- en brandschade op, maar op 14 mei werd het
letterlijk een puinhoop. Zoals in heel de binnenstad
werd op de Boompjes het puin geruimd en met dat-
zelfde puin een stuk opgehoogd. De nieuwe Boom-
pjes werden ook flink verbreed: de rooilijn verschoof
een stuk naar het noorden. Dit om ruimte te bieden
aan een brede verkeersweg, niet alleen meer voor lo-
kaal verkeer, maar nu ook interlokaal. Inmiddels
lagen de Boompjes al meters boven de kade, maar de
Watersnoodramp van februari 1953 deed daar nóg
een schepje bovenop: de Boompjes werden Delta-
dijk. Dat is duidelijk te zien aan het eerste en lange

tijd enige gebouw ter plekke: de nieuwe Bijbank van
de Nederlandse Bank (1955). De oorspronkelijke sou-
terrainvensters verdwenen onder nóg meer zand… 
Pas in de jaren zeventig en tachtig werd er weer
volop gebouwd: het karakteristieke pand van Erasmus
Verzekeringen, het fantasieloze kantoorpand ernaast,
de Willemswerf, gebouw ‘De Maas’ van Rijkswater-
staat en Boompjes 250 voor Ernst & Young. De Boom-
pjes verworden tot toonbeeld van de
‘hoogschaligheid’ in Rotterdam, ‘City of Architecture’,
met een vierbaansweg op de stoep. Alleen de namen
van de drie woontorens ‘Clipper’, ‘Schoener’ en ‘Gal-
joen’ herinneren met wat fantasie aan de VOC-tijd, en
aan de ‘schoone en playsante Wandeling’ van ooit. 

2001-2015
In het Culturele Hoofdstad-jaar 2001 presenteerden
stedenbouwkundigen uit vier bevriende waterfront-
steden (Barcelona, Baltimore, Hamburg en London)
voorstellen om de Boompjes, en met name de relatie
met de rest van de stad, te ‘pimpen’. In 2010 ver-
scheen de nota ‘Veilige en goed ingepaste waterkerin-
gen in Rotterdam’; een van de startpunten daarvan
was dat die met het oog op klimatologische ontwik-
kelingen nog verder moeten opgehoogd, óók de
Boompjes. Verder bekijkt de nota, hóe om te gaan
met de brede verkeersweg (ondertunnelen, of niet?)
en met de mogelijkheden om desondanks van de
Boompjes een aangenaam stadspark te maken, al ligt
dat dan straks ruim 7 meter boven waterniveau…
Vooruitlopend daarop werden in 2012 talud en kade
heringericht: de betonnen tribune uit 1990 werd
deels ontmanteld en vervangen door glooiende gras-
velden – waarop je heerlijk kunt zonnen, áls de zon
schijnt en het niet te windig is. Op de hergeplaveide
benedenkade kun je een voorgeprogrammeerd 100
meter sprintje trekken, of op groen asfalt skaten of
boarden. Dat is al íets…

2025? 2040? En nóg verder? <

links: De Vou/De Hooghe, stadsplattegrond 1694

rechts : Oost Indisch Huis, gravure Peter Schenk
(1660-1771)
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In de vorige Kroniek is het al aangekondigd: de uit-
zetting en markering van de plek waar van 1622 tot
1940 het bronzen beeld van Erasmus heeft gestaan,
na nog oudere houten en stenen voorgangers. Het 
gebeurde op een stormachtige dag, 31 maart 2015.
De dinsdagmarkt was afgeblazen, en de uitgenodigde
media durfden kennelijk ook niet naar dit tochtgat te
komen. Maar met de inzet van dappere leerlingen
van het Erasmiaans Gymnasium, stormvaste instru-
menten en studenten van de Hogeschool Utrecht, en
de zeer deskundige voorbereiding en onverstoorbare
begeleiding vanuit de afdeling Geografische Basis-
informatie van Stadsbeheer konden de benodigde 
berekeningen en metingen toch worden uitgevoerd.
Het historische punt werd gemarkeerd met een oranje
piket en daar recht boven kwam een (inmiddels bijna
vergane) sokkelvormige constructie van MDF met toe-
lichtende afbeeldingen.
Tegen het einde van de metingen stelden ongeveer
tweehonderd van Erasmusbaretten voorziene eerste-
jaars van het Gymnasium zich op langs de ‘Erasmus-
lijn’ die de huidige standplaats, via het geboortehuis
en de Laurenskerk, met de oude verbindt, dit alles
beeldschoon, zonder hoogtevrees, gefotografeerd
door Jaco Taal. 

Een uitgebreider verslag van de gebeurtenissen, met
een uitvoerige fotoreportage, is te vinden op de web-
site www.erasmushuisrotterdam.nl. Daar worden ook
al suggesties gedaan voor een definitieve markering
van punt en lijn, om de discussie daarover te stimule-
ren! <

Hier stond Erasmus!
tekst René van der Schans



Het enige, nog tastbare, element van de oude Bijen-
korf van Rotterdam staat in Woerden. Aan de Mid-
dellandbaan, vlakbij de ingang van het Centraal
Magazijn van de Bijenkorf, staat sinds 1973 de reus-
achtige gevelsteen in een bloemenperkje. Een klein
bordje met daarop de datum van plaatsing en wat
uitleg is op de betonnen sokkel gemonteerd. Als 
iemand al de moeite neemt er naar toe te lopen en
de tekst te lezen, zal het weinig emotie oproepen.
De passant loopt dan alweer snel door naar zijn 
afspraak of gewoon werk. 

De oude Bijenkorf van Rotterdam... Hoezo de oude?
Waar stond-ie dan? Hoe zag-ie eruit? En waar stond
die steen dan in het geheel. Al deze informatie wordt
niet geboden. Sinds de sloop van de Bijenkorf van
Dudok eind jaren vijftig herinnert niets meer aan het
gebouw. Het Churchillplein is er overheen gelegd.
Het verloop van de Coolsingel en de Schiedamse-
singel danig veranderd. Het is bijna niet voor te 
stellen dat 75 jaar geleden het hart van het Rotter-
damse winkelcentrum zo zuidelijk van de Coolsingel
lag.
Rondom de herdenking van het bombardement, dit
jaar 75 geleden, is er een interessante documentaire
uitgezonden helemaal gewijd aan het legendarische
warenhuis. Bij de opening in 1930 het modernste 
warenhuis van Europa! Een van de belangrijkste wer-
ken uit het oeuvre van Willem Marinus Dudok. Veel
Rotterdammers spraken er na de oorlog schande van
dat de Bijenkorf zou worden afgebroken. Echter, het
gebouw blokkeerde het panoramisch venster op de 
rivier. Nu meer dan 50 jaar na de sloop weten zelfs

oude Rotterdammers vaak niet meer waar die Bijen-
korf ook alweer stond.
Recent is de discussie rondom de locatie van de 
gevelsteen weer opgelaaid. In de regionale en ook
landelijke pers is hier aandacht aan besteed met als
belangrijkste gegeven dat de directie van de Bijenkorf
wil meewerken aan de verhuizing naar Rotterdam.
De enige eis die de Bijenkorf aan verplaatsing stelt is
dat het in de buurt van de nieuwe Bijenkorf komt te
staan. 
Het zou mooi zijn om met dit tastbare element van
het gebouw, de herinnering hieraan levend te hou-
den. In de openbare ruimte zodat iedereen het kunst-
werk ‒want dat is de gevelsteen!‒ kan zien. En met
duidelijke tekst en uitleg wat het voorstelt, waar de
Bijenkorf stond en hoe de steen aan het gebouw hing.
Frans Blok, verantwoordelijk voor enkele 3D visuali-
saties in de documentaire heeft een mogelijkheid
aangedragen. Een staalconstructie die de steen zo-
danig plaatst dat deze op zijn oude plek en zelfs
juiste hoogte hangt. Het is een spannend en nog on-
gepolijst idee. Om de discussie op gang te brengen.
Tien jaar geleden is de gevelsteen ook onder de aan-
dacht van de Gemeente Rotterdam gebracht. Er was
toen sprake van een eventuele plaatsing in de te ont-
wikkelen tweede koopgoot: een winkelcentrum in en
op het ABN-AMRO gebouw van Mertens. Door de
crisis is dat project toen niet doorgegaan. Raadslid
Bart-Jan van Rij haalde deze mogelijkheid opnieuw
aan in een interview met Open Rotterdam TV die er
onlangs een uitzending aan wijdde.
Duidelijk is in ieder geval dat de Rotterdammers hun
oude Bijenkorf nog niet zijn vergeten! <
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Gevelsteen oude Bijenkorf nog
steeds niet terug in Rotterdam

tekst en beeld Jan Sluijter



John van den Berg, Aan Beugelsdijk. Het boerenle-
ven in Overschie rond 1900, Delft: Eburon 2015,
116 p., geïll. Zw/W, ISBN 978-90-5972-952-0,
€16,00.

Wie geregeld over de Beukels-
dijk loopt, zal het vast en zeker
zijn opgevallen. De zijstraten
verwijzen in hun naam nogal
eens naar een boerderij die daar
ooit lag. Te weten dat in dat 
gebied ooit boeren hun werk en
leven hadden, is niet zo bijzon-
der. Dat geldt voor grote delen
van de bebouwde kom van de
grote steden. Maar nu zijn de

boerderijen langs de Beukelsdijk (of zoals de mensen
in die tijd zeiden: Beugelsdijk) in een boek beschre-
ven. En ook het leven zoals het op die boerderijen
werd geleid.
John van den Berg, de auteur, heeft dat leven zelf niet
meegemaakt. Wel kon hij putten uit op schrift 
gestelde herinneringen van zijn voorouders. Hij stamt
uit een geslacht van Overschiese boeren die lange tijd
aan wat nu de Beukelsdijk is, leefden. Tot 1903 be-
hoorde het beschreven gebied namelijk bij Overschie
dat toen nog tot de Beukelsdijk liep. Kunt u het zich
voorstellen? De Beukelsdijkscheweg een landweg
naast een vaart en alle straten die erop uit kwamen
het domein van veeboeren en hun beesten? De bewo-
ners voelden zich ook geen Rotterdammers; dat
waren ze namelijk niet.
In de hoofdstukken van C. van den Berg en C. Dekker
worden de boerderijen aan de dijk één voor één be-
schreven. Het derde deel van het boek is in mijn ogen
het spannendste. Daarin beschrijft J. van den Berg
Dzn het leven en de economie van het gebied. Hij
groeide daar als kind op eind negentiende eeuw toen
het gebied bekend stond als het ‘spoelingdistrict’. De
negen boerderijen waar veel Duitse arbeiders werk-
ten, voerden hun vee spoeling, een restproduct van
de vele jeneverstokerijen in de regio. De spoeling
werd nog heet aangevoerd en in een houten trog 
gestort, waarna de koeien en ossen erop aanvielen.
Ze werden zo zeer vet en als goed vleesvee verkocht.
De mest die deze beesten produceerden werd op
haar beurt weer met schuiten afgevoerd naar het
Westland.
De beschrijving die Van den Berg geeft van het boe-
renleven in wat nu bijna hartje Rotterdam is, gaat
zo’n 50 bladzijden door. Een echte eyeopener voor
de stadsmens (zie ook pagina 12 van deze Kroniek).
Het boekje en dan met name het hoofdstuk geschre-
ven door J. van den Berg Dzn, verdient in mijn ogen
een breder publiek dan nu waarschijnlijk het geval is.
<

Tjeu Strous, Hannema’s universum. De oorlogsjaren
van de directeur van Museum Boymans, Rotterdam:
Ad. Donker 2014, 278 p., ISBN 97-890-6100-691-6,
€27,50
Opgenomen in de reeks van Stichting Historische 
Publicaties Roterodamum onder nummer 191.

Het zal vermoedelijk nog vele
jaren duren voor we niet meer
zullen denken in termen van
goed of fout over de oorlog.
Soms is het heel eenvoudig een
negatief oordeel te vellen over
de handelingen van mensen, dat
zijn dan de ‘foute’ Nederlanders.
Heulden met de bezetter of
gaven landgenoten in handen
van de Nazi’s. Anderen waren

juist ‘goed’ omdat zij in het verzet gingen, onderdui-
kers hielpen of zelfs aanslagen pleegden. Tot zover is
het niet zo moeilijk, hoewel er ook mensen blijken te
zijn die dubbelspel speelden. Maar hoe moet het oor-
deel zijn over die overgrote meerderheid van mensen.
Geen boeven, geen helden, maar overlevers. Zij die
om hun gezinsleden te beschermen probeerden een
zo gewoon mogelijk leven te blijven leiden. Of zij die
hun bedrijf, vakbond of andere maatschappelijke in-
stelling wilden behoeden voor de ondergang. Waren
zij nou goed of slecht?
Met dit dilemma worstelde de auteur in zijn prettig
leesbare boek over de directeur van Boymans voort-
durend. Dan weer neigde hij naar een negatief oor-
deel over de man, dan weer bekroop hem grote
twijfel. Dat is niet vreemd als we weten dat Hannema
in 1947 wegens collaboratie werd ontslagen, maar
waarom namen dan toch zoveel mensen het voor
hem op voor het Tribunaal? En zo zat de auteur voort-
durend in een achtbaan zoals hij het zelf noemt.
Wilde hij Hannema aanvankelijk voor eens en voor
altijd ontmaskeren, al snel draaide hij fors bij ten gun-
ste van de directeur. Maar dat veranderde weer omdat
de directeur in woord en daad blijk ervan gaf aanhan-
ger te zijn van de Nieuwe Orde, al weigerde hij dan
in uniform te verschijnen. Tegelijk gebruikte hij zijn
positie om verzetslieden, onderduikers, joden en 
anderen te helpen. 
Bij al zijn handelen speelde de liefde voor Kunst met
de grote K een hoofdrol. Daaraan maakte Hannema
zijn hele leven ondergeschikt. Daar kunnen we ach-
teraf negatief over oordelen, maar daaraan hebben
we ook vele kunstvoorwerpen te danken die in Rot-
terdam zijn gered uit de puinhopen van het bombar-
dement en ook later niet door de Duitsers zijn afge-
voerd naar de Heimat. Het standbeeld van Erasmus
lag daarnaast de gehele oorlog op de binnenplaats
van Boymans onder een plaat beton te wachten op
beter tijden.
Het geval Hannema geeft eens te meer aan dat een-
voudige oordelen niet eenvoudig te geven zijn. Mis-
schien is het zelfs uitgesloten om een dergelijk
oordeel gefundeerd te vellen. Maar wie weet komen

Boeken

8



9

we nog meer over ‘s mans beweegredenen te weten
als het boek over het hele leven van Hannema ver-
schijnt. Wessel Krul is bezig met het schrijven van die
volledige biografie, maar Tjeu Strous heeft een 
belangrijk deel al blootgelegd. <

Yvonne Scholten, Bart van der Schelling. De zin-
gende Hollander van de Lincoln Brigade, Rotterdam:
Ad. Donker, 128 p, geïll., ISBN: 978-90-6100-695-4,
128 blz., €14,90. Songs from the Spanish Civil War,
dubbel-cd, Washington DC: Smithsonian Folkways, 
€21,99.

Journaliste Yvonne Scholten
schreef een klein en mooi boekje
over Bart van der Schelling
(1892-1970), de zingende Hol-
lander van de Lincoln Brigade.
Die Lincoln Brigade was een
strijdgroep bestaande uit vooral
Amerikaanse vrijwilligers die in
de jaren dertig in Spanje vochten
tegen het fascisme. Scholten
houdt zich al veel langer bezig
met die Spaanse Burgeroorlog.

Maar ook zij was op enig moment verrast de naam
van Van der Schelling tegen te komen, samen met die
van Woody Guthrie bijvoorbeeld, op een, begin jaren
zestig, verschenen elpee met Songs from the Spanish
Civil War Vol. 2. 
Scholten besloot onderzoek te gaan doen. Eerder pu-
bliceerde zij daar een spannend artikel over: Op zoek
naar Van der Schelling (De Groene, 24 april 2013).
Ook dit boekje is in belangrijke mate een verslag van
haar onderzoeksactiviteiten. Dat kon niet anders. De
verhaallijn volgt uiteraard de levensloop van Van der
Schelling maar die moest een aantal keren onderbro-
ken worden: om te melden dat bepaalde vragen niet
beantwoord konden worden. 
Bart van der Schelling werd 1892 in Rotterdam gebo-
ren. In een muzikaal gezin; ondanks de armoede was
er zelfs een piano. Er werd veel gezongen. Bart
trouwde in 1922, het paar kreeg twee kinderen. In
1926 vertrekt hij naar Amerika, zijn gezin in de steek
latend. In Rotterdam werd niets meer van hem verno-
men. Waarom? Scholten is er niet achter gekomen. 
In New York raakt hij bevriend met een andere Rotter-
dammer, de – toen nog – huisschilder Willem de Koo-
ning. Van der Schelling's ideaal was intussen: zingen
op Broadway. En dat lukt. Rond 1930 staat hij in de
musical Showboat, met niemand minder dan Paul 
Robeson!
In 1936, neemt Bart opnieuw een grote beslissing. Hij
gaat naar Spanje om tegen Franco te vechten. Het
precieze motief heeft Scholten ook hier niet kunnen
achterhalen, in een interview met Radio Rijnmond’s
onvolprezen Ronald Vonk, beaamde Scholten dat een
schuldgevoel ten aanzien van zijn ‘in Europa’ achter-

gelaten gezin daarbij wel eens een rol gespeeld zou
kunnen hebben; zeker is dat geenszins. 
Hoe dan ook. Van der Schelling komt in Spanje 
terecht, vecht in de Amerikaanse Lincoln Brigade en
raakt twee keer gewond. Als verstekeling keert hij in
terug naar Amerika. Daar verzeilt hij in Los Angeles
en trouwt met een Mexicaanse vrouw. In de jaren na
de oorlog verrechtst het politieke klimaat in de VS
dusdanig dat Van der Schelling en zijn vrouw, zoals
zo vele anderen, in 1950 uitwijken naar Mexico. Van
der Schelling gaat daar – op aandringen van zijn
vrouw – schilderen. Niet onverdienstelijk. Hij zou in
New York exposeren en in belangrijke bladen gere-
censeerd worden. In 1964 organiseerde het Stedelijk
Museum in Schiedam een expositie. Bart ontmoette
toen kort ook zijn verlaten vrouw en kinderen. Vele
jaren later spreekt Yvonne Scholten Bart’s kleinkinde-
ren. Zij weet meer over hun opa dan zij weten.
Al met al schreef Yvonne Scholten een mooi boekje
over een bijzondere Rotterdammer – al had het beter
Op zoek naar Van der Schelling kunnen heten. 
Zo mooi en informatief als dit boekje is, zo tenen-
krommend was de recente heruitgave op cd van de
twee platen met Songs from the Spanish Civil War,
met dus ook de 4 liederen van Van der Schelling. De
auteur van het begeleidende cd-boekje – zoon van
een van de uitvoerende artiesten – blijkt slecht op de
hoogte van de historische context van de Burgeroor-
log en de aan de gang zijnde revolutie. Je mag hopen
dat hij niet doorheeft de politiek van Stalin ten tijde
van de burgeroorlog goed te praten.*)
Intussen is en blijft het wel fascinerend om de Rotter-
dammer Bart van der Schelling te kunnen horen 
zingen... 
*) Zie hierover uitgebreider de cd-bespreking op de
website van het muziekblad Heaven:
www.popmagazineheaven.nl/stalin-spanje-en-was-
hington
Cees Bronsveld <

Sinds vorig jaar stuurt Roterodamum aan haar leden
op gezetten tijden een Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief
is een goed communicatiemiddel, maar ook erg
kostbaar. Daarom roepen we al die leden die een 
e-mailadres hebben op om dat adres aan ons door
te geven. Aan hen kunnen we de Nieuwsbrief dan
in het vervolg digitaal versturen. Dat bespaart ons
genootschap een hoop kosten, geld dat we beter
kunnen besteden.
Dus, heeft u een e-mailadres? Stuur dan een mailtje
naar roterodamum@roterodamum.nl en we plaatsen
u op de verzendlijst voor digitale publicaties. 

Kroniek digitaalHistorisch Genootschap
Roterodamum
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In het midden van de
negentiende eeuw ver-
spreidde zich vanuit Pa-
rijs een mode om
physiologieën te schrij-
ven over steden in
plaats van over organis-
men. In Nederland was
eerst Den Haag aan de
beurt, maar al vier jaar
later, in 1844, volgde
Rotterdam.

De Rotterdamse versie was naar later bleek de penne-
vrucht van twee onderwijzers, die waren gefrustreerd
door hun mislukte pogingen om verder te komen in
de maatschappij. Een onderwijzer was in die jaren
een weliswaar nuttig, maar niet best betaald lid van
de samenleving. L.J. Rogier beschreef beiden, Van der
Voo en Dutillieux, tijdens een lezing voor Roteroda-
mum in 1947 als volgt: ‘wilde autodidacten, begaafde
franctireurs in de wereld van de wetenschap, doodge-
zwegen litteraire beunhazen, maar bovenal geeste-
lijke kruisingsproducten, zowel in nationale als in
religieuze en sociale zin’.
Heel veel leren over het Rotterdam van rond 1840
doet de tegenwoordige lezer niet, of zoals B. Stroman
in 1938 schreef: ‘Het boekje is als typeering van Rot-
terdam en de Rotterdammers hoogst onbelangrijk,
maar wie den onaangenamen, schreeuwerigen, zelf-
ingenomen, bekrompen, smakeloozen, cultuurloozen
Rotterdammer wil leeren kennen, mag het niet onge-
lezen laten’. Het taalgebruik mag echter ook niet on-
besproken blijven, want er staat wat dat betreft veel
leerzaams en leuks in.
Laat ons daarvoor de schrijvers zelf aan het woord
laten:

‘Hoe! Eene Physiologie van Rotterdam? Waarom
niet, lieve lezer, waarom niet? Rotterdam, die trech-
ter, waardoor JOHN BULL, Moffrika, en de Moffri-
kaan het ruime sop ingaat; Rotterdam, die stad
welke meerder aanspraak heeft op den naam van
“Zetel des Handels”, dan Amsterdam met hare stin-
kende grachten en militaire bezetting; Rotterdam
heeft zoo goed als eenige stad, hare eigenaardig-
heden.’

Waarna het in twee delen gepubliceerde geschrift van
251 bladzijden vervolgt met een onuitputtelijk aantal
beschrijvingen, waarvan we er enkele aanhalen:

‘Rotterdam levert zoo vele eigenaardige typen op,
dat ik, om mijn voornemen naar eisch te volbren-
gen, geen hoofdstuk, maar een boek zouden moe-
ten schrijven. Ik zoude u moeten schetsen: de
parvenus, eene soort doodeerlijke lieden, die,
vooral in den zoogenaamden Fransche tijd, met be-
hulp van een niet al te naauw geweten, van niets
tot iets zijn geworden, en thans als zijnde eerste en

solide huizen, onze haute volée uitmaken;
de rijksambtenaren, die, op Zeekantoor en Entre-
pôt, zich, ten koste des handels in het dolce far
niente oefenen, met hunne leelijke boekhouders,
waarvan er twee volstrekt geenen sterken drank lus-
ten; twee andere het voorkomen van menschen-
haters hebben, terwijl een vijfde, met het vroomste
gezigt van de wereld, des avonds optreedt in de rol
van een’ ouden verleider, en, trots den jongsten lief-
hebber, de wildbaan frequenteert.
De woekeraars met één en twee oogen, die de lief-
dadigheid zoo ver drijven, dat zij de jonge lieden,
tegen behoorlijken borgtogt en het bagatel van p.m.
50%, uit den brand helpen;’

En zo gaat het nog even door, tot de schrijvers con-
cluderen dat er maar vier soorten echte Rotterdam-
mers bestaan: fatsoenlijke jongelui (van voorname of
burgerlijke afkomst), Jannen (zoons van kooplieden of
makelaars), Pieten (dandy’s, fatten, lions, incroyables)
en Huipen (Janjurri of Baljurk, de overgang van mens
tot het redeloze dier die zijn loopbaan begint op de
armschool of op de havens). Over zo’n Huip vertelde
een moeder aan haar buurvrouwen:

‘Wel mens, je weet wel, me zeun Jan is van dienst
gekomme; nou zeg ik teugen em, Jan, zeg ik teugen
em, verzuip nou et geld, dat je het, niet; nee, moe-
der, zait ie teuge me. Ik zelder zoo’n jas voor
koope, zoo as Piete van buurbrouwe der een hait.
Nou bin ik mit em na die vent daar in de Hooisteeg
gegaan, en mens, die wou em daar opschepe, mit
zoo’n kort aperokkie, zoo as die kale meheere
drage. Nee, baas, zeg ik teugen em, je mot me
jonge nou is goed inspanne, zeg ik teugen em, as
tie wat koop, dan mot ie er rejaal hebbe; en, mens,
nou hait ie me in jas gekoch, kaik, it is liefhebberij
om te zien wat in kosteleke lap lake as et is, as dat
ter an is’.

Verder citeren uit het werk zou nog vele vermakelijke
zinsneden opleveren, waarbij niet alleen de Huipen
maar de drie andere groepen er niet best vanaf
komen. Maar laten we eindigen met hoe de jonge
Huip over de vrouwen spreekt:
‘Men spreekt over de maissies, en velt over derzelver
uiterlijk een gunstig of ongunstig oordeel, en de
namen van lekkere hap, mooije mos, aardige sais, en
andere min kiesche woorden, worden op de dienst-
meisjes, appelmeisjes enz. toegepast. Is iemand van
het gezelschap al aan het verkeeren, dan spreekt hij
van zijne beminde met de termen: me maid, me haf-
fie, me loeris’.
Hoe het met het verliefde en verkerende stel afloopt,
houden we hier verborgen. Dat het niet een heel vro-
lijke toekomst is, kunnen we echter wel verklappen.
Voor liefhebbers van Rotterdam en haar geschiedenis
zou het mooi zijn als een uitgever het zou wagen de
Physiologie nog eens uit te geven. <

De Rotterdammer spreekt, 
in de Physiologie 
van Rotterdam
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Agenda

Halve-dags excursie
expositie De Aanval 

Op vrijdag 14 augustus om 10.00 uur is er voor de
leden van Roterodamum een speciale excursie naar
de bijzondere expositie van het Museum Rotterdam
en het Stadsarchief Rotterdam over Rotterdam in de
eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog.
Tussen en 10.00 en 11.00 uur wordt u in een aparte
ruimte ontvangen met koffie/thee door de samenstel-
ler van de expositie, de heer Joop de Jong. Hij zet de
totstandkoming uiteen, spreekt over de samenwerking
met Duitse musea en archieven en de keuzes die voor
deze expositie zijn gemaakt. De heer De Jong heeft
meerdere exposities voor het Museum Rotterdam 
gemaakt en is ook de samensteller van de succesvolle
expositie ‘Rotterdam in the picture’ die tot 18 mei jl.
in het Nederlands Fotomuseum te zien was. Na zijn
toelichting is er ruim gelegenheid om de tentoonstel-
ling op eigen gelegenheid en eigen tempo te bekij-
ken. Tijdens uw bezoek zijn medewerkers van het
Museum aanwezig om vragen te beantwoorden.

De Aanval: mei1940: vijf dagen srtijd om Rotterdam
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd
binnengevallen en betrokken raakte bij de Tweede
Wereldoorlog. In Rotterdam wordt van 10 tot en met
14 mei 1940 onafgebroken strijd om de stad gevoerd.
Een ongelooflijk, grotendeels onbekend verhaal dat
voorafgaat aan het verwoestende bombardement.
Deze bewogen dagen komen weer tot leven in de
voormalige onderzeebootloods op Heijplaat.

Bereikbaarheid, toegangskaarten en aanmelden
De Onderzeebootloods op Heijplaat is op een prettig
Rotterdamse manier over water bereikbaar via de
Aqualiner (vertrek vanaf de Willemskade om 9.38
uur). U kunt betalen met de OV-kaart. Andere OV-
mogelijkheid is bus 68 vanaf het busstattion Zuid-
plein. U kunt natuurlijk ook met de auto; vlakbij de
loods is er een ruim Parkeerterrein.
Voor de entreeprijzen en kortingskaarten kunt u het
beste kijken op:
museumrotterdam.nl/tentoonstellingen/de-aanval
Graag aanmelden vóór 1 augustus a.s. bij mw. Coby
Hartsuiker - van Es via 
roterodamum@roterodamum.nl 
of telefonisch 0184-68 22 91. <

Nieuwe Maas 
Parcours
Door heel de stad heb ik gezworven, maar aan de
kaden toch het meest (Jan Prins, 1937)

Het plan voor het Nieuwe Maasparcours (NMP) slaat
goed aan. De eenvoud van het voorstel blijkt tevens
de kracht ervan. Het gaat om een volledige ronde van
28 kilometer door Rotterdam over beide kades van de
Nieuwe Maas - noord- én zuidoever - tussen de
Maastunnel en de Van Brienenoordbrug. Met een
voortdurend afwisselend uitzicht op de skyline en met
de rivier als logische leidraad. Zeer geschikt voor fiet-
sers, wandelaars, hardlopers, scootmobielen, skaters,
etc. Dankzij de meerdere oversteekpunten (de brug-
gen en de tunnel) kan men desgewenst z'n eigen (kor-
tere) ronde maken. Het aantal oversteekmogelijk-
heden wordt dankzij de watertaxi’s overigens nog
groter.
Vorig jaar is de routekaart van het Nieuwe Maaspar-
cours in een oplage van twintigduizend exemplaren
gedrukt en royaal gedistribueerd. Binnen drie maan-
den waren ze allemaal op. Er zijn nu weliswaar nog
een aantal knelpunten, maar grotendeels is het par-
cours al goed te gebruiken. We hebben afgelopen
jaar veel enthousiaste reacties gekregen van Rotter-
dammers die hun eigen stad op een geheel nieuwe
manier - vanaf de waterkant - zijn gaan verkennen.
Maar ook bezoekers van buiten de stad laten regel-
matig weten dat ze Rotterdam nu met andere ogen
bekijken dankzij het Nieuwe Maasparcours.
Na de gemeenteraadsmotie van juli 2014 om het
Nieuwe Maasparcours voortaan als uitgangspunt te
hanteren voor alle toekomstige plannen en werk-
zaamheden op beide oevers, heeft het College van
B&W aan de gemeenteraad voorgesteld de nog aan-
wezige obstakels in het parcours zo snel mogelijk te
verwijderen.
Voor het zomerseizoen van 2015 is een herdruk van
de routekaart gemaakt met herziene tekst en nieuwe
foto's. En deze keer, speciaal voor onze buitenlandse
gasten, ook een volledig Engelse editie. De kaart is
(gratis) verkrijgbaar bij Rotterdam Info Coolsingel, het
Centraal Station en vele andere uitgiftepunten. De
routekaart en alle bijbehorende informatie is ook te
vinden op de website: www.nieuwemaasparcours.nl

Frans Meijer, initiatiefgroep Nieuwe Maasparcours <
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Verdwenen beeld
Het beeld op de foto is inderdaad verdwenen. Het is
nu hartje zomer en van sneeuw is geen sprake. Maar
het beeld is ook op een andere manier verleden tijd.
We zien hier een vaart waaraan een spoelingstelling
staat. Met die installatie werd de spoeling uit een
boot overgeheveld naar het land en diende daar als
veevoer. Links in de verte is het dak zichtbaar van de
boerderij. Deze had als naam Zomer- en Winterlust
en was van de familie Poot. Wie goed kijkt ziet in de
verte ook de stadsbebouwing oprukken.

Die stad is in later jaren, de foto is rond 1910 ge-
maakt door J.W. Theijssen, nog heel wat verder opge-
rukt. Ze heeft de boerderij zelfs geheel opgeslokt. 
Als u wilt weten hoe het er daar nu uitziet, ga dan
midden op de Beukelsdijk staan, recht voor de in-
gang van het G.W. Burgerplein en met uw gezicht
naar de stad gekeerd. Dat is nog eens een verdwenen
beeld. <

afbeelding Stadsarchief Rotterdam, www.google.nl/maps


