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“DE GOED AANGELEGDE EN
MET LIEFDE ONDERHOUDEN TUIN”
Elk jaar opnieuw breken er in het voorjaar spannende tijden aan
voor de tuineigenaren van Vreewijk. Welke tuin zal er dit jaar worden uitverkoren tot de mooiste van de wijk? Vaak wordt er snel
nog wat geschoffeld, gras gemaaid, heggen geknipt, verdroogde
blaadjes en uitgebloeide bloemen opgeruimd, een enkele nieuwe
plant bijgevoegd voordat de keurders de tuin betreden.
Zo gaat het al sinds jaar en dag.
De keuring, in handen van de Tuinenkeuringscommissie (TKC),
dateert uit het begin van de vorige eeuw en was van meet af aan
een belangrijk instrument voor de inrichting, de aanblik en het
beheer van de beplanting in Vreewijk.
GERRIE ANDELA

TUINDORP IN DE POLDER
De oprichters van Vreewijk, verenigd in de NV Eerste Rotterdamsche Tuindorp, hadden een dorpse
met beplanting doorweven woonomgeving voor
ogen. Inspiratiebron vormde de tuinstadgedachte
(1898) van de Engelse stedenbouwkundige Ebener
Howard, waarmee deze een alternatief wilde bieden voor de dicht opeengepakte steden met tal van
woningen in sloppen en stegen waar het zonlicht

nauwelijks doordrong. Daarnaast boden fabrieksdorpen, opgericht door vooruitstrevende fabrikanten voor de huisvesting van hun personeel, aanknopingspunten. Ze waren veelal uitgerust met
een gemeenschapshuis, een school, een of meerdere kerken en met tuintjes voor het kweken van
eigen groente. Ook in Rotterdam kampte de werkende bevolking met vaak erbarmelijke woonomstandigheden. Een van de initiatiefnemers,


 ‘Het grote
plan’ Vreewijk,
1920.

 Tuindorp
Vreewijk in de
polder Karnemelkse land, ca.
1915.

 Achterperk
Dreef Langegeer,
1921.

mr. K.P. van der Mandele, kende ze als lid van de
gezondheidscommissie van binnenuit.
De locatie voor het beoogde tuindorp lag in een gepland uitbreidingsgebied in de polder Karnemelkse
land, tussen de Groene Hilledijk en Smeetlandse
dijk. Het tuindorp moest daarom niet letterlijk als
een dorp worden opgevat maar als een voorbeeld
voor stadsuitbreiding.
Architect H.P. Berlage, in die tijd een toparchitect,
ontwierp de eerste voorlopige plannen (1914),
hoewel de medewerking van de gemeente aan de
oprichting van het tuindorp nog ontbrak. Die kwam
twee jaar later, waarna in 1917 de bouw van de
Lede en Brink, met het Zuidervolkshuis, van start
ging. Berlage had zich ondertussen als ontwerper
moeten terugtrekken ter wille van zijn functie als
exclusieve huisarchitect voor de familie KröllerMüller.
Zijn plaats werd ingenomen door architect
M.J. Granpré Molière, en korte tijd later ook architect P. Verhagen, beiden werkzaam bij de gemeente. Samen met het architectenbureau De Roos en
Overeijnder werkten ze Berlages schets verder uit.
Van der Mandele c.s. richtten een tweede organisatie op voor de bouw van de woningen, de NV Maatschappij voor volkshuisvesting ‘Vreewijk’, die in het
kader van de Woningwet (1901) gesubsidieerde
woningbouw mogelijk maakte. Ook kwam er een
eigen bouwbedrijf.
Berlages opzet was echter spoedig ontoereikend
voor de enorme bouwproductie die op gang kwam.
Er was een nieuw plan nodig waarop Granpré
Molière, Verhagen en de inmiddels ook toegetreden architect A.J.Th. Kok in 1920 hun ‘Grote Plan’
presenteerden. Dit bood niet alleen een ruimtelijk,
stedenbouwkundig kader, maar omvatte ook een
verzoek tot onteigening van de benodigde bouwgrond en een aanvraag voor de financiering van de
geraamde 2600 woningen.
Het liet een gedetailleerde opzet zien van de huizenrijen, de straatprofielen en aanduiding van de
inrichting en beplanting van de buitenruimte. De
voorzieningen lagen op markante plekken, zoals in
de groene rand en op de kruispunten van hoofdrichtingen. Het plan telde vijf woningtypen.
Tijdens de uitvoering zouden er meer woningtypen
aan worden toegevoegd en de positie en lengte van
huizenrijen gewijzigd. Ook werden voorzieningen
op andere plekken gebouwd of niet gerealiseerd.
Gehandhaafd bleven evenwel het groene karakter
en de sfeer van dorpse bebouwing.
De bouwdrift van de eerste jaren kwam in 1922 ten
einde als gevolg van een omvangrijke bouwfraude,
die tot een ministerieel ingrijpen leidde. Een nieuwe directeur van de NV Vreewijk, J.C.M. Koert moest
orde op zaken stellen, hij hield de touwtjes strak in
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handen. Het bouwtoezicht werd verscherpt.
Zijn aandacht ging evenwel verder. Hij hield niet
alleen controle op de bouw maar had ook oog voor
de inrichting van de openbare ruimte en de aanblik
van de privétuinen. De huurders van de nieuwe
woningen waren verplicht een tuin aan te leggen
én te onderhouden. De tuinen konden op verzoek
worden gekeurd door de buurtvereniging Het Zuider Tuindorp. Koert wilde ze echter allemaal, anno
1924 waren er al 1900 tuinen, voor een beoordeling
in aanmerking laten komen en besloot tot het oprichten van de Tuinenkeuringscommissie Vreewijk
(1924). Voor hem gold dat een goed verzorgde tuin
van wezenlijk belang was voor de aanblik van Vreewijk als tuindorp en voor het verkrijgen van een
aangename woonomgeving. Daarnaast hechtte hij
aan de voorbeeldwerking en daarmee de samenbindende invloed van dergelijke wel onderhouden
tuinen.
De aanraking met natuur zou een heilzame werking hebben op lichaam en geest, een gedachte die
dateerde uit het eind van de achttiende eeuw en
de basis vormde voor de aanleg van het openbare
stadspark, veelal volgens regels van de landschapsstijl. Zo kwam deze ‘ideale’ natuur, aanvankelijk
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 Profielblad,
1920.
 De voorbeeldtuinen getekend
door E.M.
Mandersloot,
ca. 1928.

voorbehouden aan de elite, ook binnen handbereik
van de werkende bevolking. Van wezenlijke betekenis voor deze ‘democratisering’ van de natuur was
evenzeer de opkomst in de negentiende eeuw van
talloze nieuwe vooral eenjarige bloemensoorten,
die vanaf 1871 werden tentoongesteld en aan de
man gebracht op de Floraliatentoonstellingen met
als doel te komen “tot volksontwikkeling door het
kweken van planten”. De exposities vormden de
voorloper van de huidige Floriade. Tevens waren de
Verkade albums van Jac. P. Thijsse van invloed. De
veldbioloog riep op om er op uit te trekken en de
natuur in het vrije veld te verkennen. Voor kinderen
kwamen er schooltuinen.

Tegen deze achtergrond van een toenemende kennis en waardering van de natuur en van het besef
van de heilzame werking ervan werd het doel van
de TKC kort samengevat “de goed aangelegde en
met liefde onderhouden tuin”. De directeur selecteerde de leden, afkomstig uit Vreewijk, aanvankelijk zelf. Voor degenen die hun tuin goed verzorgden
werd een kleine attentie in het vooruitzicht gesteld.
De eerste bevindingen vielen tegen. Bij haar eerste
ronde in het jaar na de oprichting constateerde
de commissie dat sommige tuinen helemaal niet
werden onderhouden. Ze trof er “getimmerten
van allerlei slag” aan die de tuin te niet deden en
daarmee ook het karakter van een open groene
wijk aantastten. Dit moest anders, bij wijze van
proef kwamen er hagen in plaats van schuttingen
en afrasteringen op de perceelsgrenzen. Het experiment was succesvol en werd voortgezet. Ook
pakte men de schuurtjes aan. Stonden die bij de
eerste bouwplannen nog in de tuinen, bij de volgende werden ze direct achter de woningen geplaatst, wat ook de intimiteit van de eigen woning
verhoogde. Bijkomend voordeel was dat zo tevens
het houden van kippen en konijnen kon worden
tegengegaan omdat daar ongetwijfeld hokjes
voor getimmerd zouden worden. De richtlijn werd
echter later weer gewijzigd omdat een schuurtje
onontbeerlijk bleek voor het opbergen van tuingereedschap, het stallen van fietsen enz.

ARBEID IN TUIN GEEN VERLOREN WERK
De aanleg van een tuin was voor tal van nieuwe
bewoners geen sinecure. Afkomstig uit bovenwoningen of woningen met een klein plaatsje hadden
ze amper of geen ervaring met, in zekere zin, de
luxe van tuinieren. Gebruikelijke tuinstijlen als de
landschapsstijl, de gemengde stijl, de architectonische stijl of cottagegarden waren ongeschikt voor
de veelal kleine percelen in Vreewijk en wellicht ook
onbekend.
Een brochure met voorbeeldtuinen (ca 1928), getekend door E.M. Mandersloot, moest hulp bieden.
Behalve een schets voor een tuinaanleg op terreintjes met verschillende afmetingen bevatte elk voorbeeld een eigen beplantingslijst met onderscheid
in hoogte en omvang van struiken en planten, wel
of niet groenblijvend en wel of niet bloeiend. Voor
een aantal tuinen was een Gouden Regen, een
Plataan – of een Canadese Populier in de lijst opgenomen. Deze boomsoorten stelde de NV Vreewijk
beschikbaar voor de tuinen in een specifieke straat
om die zo een eigen aanblik en karakter te geven. In
de Boogjes bijvoorbeeld bepaalde de Gouden Regen
het beeld.
De voorbeeldtuinen volgden de mode van de tijd, zo
zou in de loop der jaren blijken. De voorbeelden van

Mandersloot toonden een mix van stijlelementen:
het ronde, met bloemstroken versierde grasperk
uit de gemengde stijl, het gebogen pad en de meer
weelderige beplanting uit de landschapstijl en de
met bloemborders omzoomde rechte paden uit de
cottagegarden. In de twee grotere tuinvoorbeelden
waren een enkele groentebedden in de compositie
opgenomen.
Een luchtfoto van de Valckenier uit die tijd laat zien
dat de voorbeelden in sommige tuinen bijna letterlijk waren nagevolgd. Onzeker is of dit bewust,
bij wijze van voorbeeld in de praktijk was gedaan,
al dan niet met behulp van de NV. De resultaten
bleven echter onbevredigend, waarop TKC de bewoners opriep hun tuinen beter te verzorgen. Ze benadrukte daarbij nogmaals het doel van de commissie
“u allen te dienen, te doen verstaan of te verduidelijken, dat de arbeid in uw tuin geen verloren werk
is, maar uw moeite rijkelijk wordt beloond en uw
leven verrijkt.” Dit werd niet door iedereen begrepen: “Nog altijd treffen de leden onzer commissie
bewoners aan, die het verwaarloozen van hun tuin
trachten goed te praten. Zij beseffen blijkbaar niet,
dat zij hiermede zichzelf en hunne medebewoners
een slechten dienst bewijzen. Ook tot deze, gelukkig zeer kleine minderheid, richt zich de commissie
met den welgemeenden raad: “Breekt vanaf heden
met deze gewoonte”.” Waarop ze de bewoners aanraadde: “Wandel eens langs de vele mooie tuinen
op ons dorp en zie eens wat er van uw erf te maken
is. Gij vermeerdert uw kennis en allicht vindt het
geziene een of ander toepassing in uw eigen tuin.
En tenslotte zult gij zoodoende beter den samenhang tusschen tuin en dorp leren kennen en waardeeren.”

 Valkeniersweg ,1926.
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Aanvankelijk werden zowel de voor- als achtertuin
gekeurd, maar vanwege de snelle toename van
het aantal én het ontbreken van enige druk op het
onderhoud van de achtertuin, kennelijk zagen die
er het slechtst uit, werd halverwege de jaren dertig
besloten alleen die groep te keuren. Dit betekende dat de controle over de voortuintjes kwam te
vervallen, uitgezonderd de voortuinen die als achtertuin konden worden beschouwd, zoals aan het
Maarland; de tuinen van hoekhuizen waar zij- en
achtertuin één geheel vormden en de voortuinen
die “speciaal het aspect van het tuindorp” verhoogden zoals aan de Dreef. Deze groep zou eenmaal
afzonderlijk worden gekeurd.
De keuring, uitgedrukt in onvoldoende, voldoende,
goed en later ook uitmuntend, werd toegespitst
op: het onderhoud van paden, perken, planten etc.;
de aanleg en de beplanting; de vormgeving van de
tuin; het aantal gewassen en de kleurschakering.
De eisen waren streng, zo komt uit een nadere
specificatie uit 1941 naar voren. Hierin werd gesteld dat de inspectie niet vanuit de woning mocht
plaatsvinden maar in de tuin moest plaatsvinden.
Voorwaarden voor een goed onderhoud waren:
losgemaakte aarde, geen onkruid of uitgebloeide
bloemen, goed geknipt gras en geen diepe geulen
langs de randen van het gras. Hoewel het bestuur
van de TKC besefte dat vormgeving onderhevig was
aan smaak, gold niettemin een aantal regels: zo
mochten de paden niet te breed zijn, moesten rechte lijnen strak zijn, en, wanneer gebogen, zuiver van
vorm. Grasranden behoorden niet te smal te zijn,
het aantal perken moest beperkt blijven en bekistingen waren nog steeds verboden. Bij de beplanting moest worden gelet op harmonische kleurcombinaties en een goede schikking naar bloeitijd
en hoogte. In 1942 bedroeg het aantal te keuren
tuinen 5300. Dit aantal zou in de navolgende jaren
nauwelijks meer veranderen. Zo ook de honorering,
die nog steeds bestaat uit ereprijzen, een eerste,
tweede en derde prijs.

ONKUNDE HARDNEKKIG
De toenemende activiteiten van de TKC en de vele
nieuwe tuineigenaren noopten tot een professionelere aanpak. Er kwam een eigen blad dat in 1936
voor het eerst verscheen en na een prijsvraagje op
voorstel van ir. J.A. Kuiper van het Architectenbureau, Verhagen en Kok de naam Onze eigen tuin
kreeg. De titel refereerde naar de idee van Vreewijk
als een collectieve tuin voor de stad én naar het
feitelijke bezit van de eigen tuin voor de bewoners
van de wijk. Het blad, dat lange tijd elk kwartaal
verscheen vormde naast de keuringen hét gezicht
van de TKC. De inhoud bestond uit voorlichting over
de inrichting, de aanleg en het onderhoud van de
eigen tuinen en over de verantwoordelijkheden van

De eisen voor onderhoud waren
streng: losgemaakte aarde,
geen onkruid of uitgebloeide
bloemen, goed geknipt gras
en geen diepe geulen langs de
randen van het gras.
bewoners ten aanzien van het collectieve groen.
Ook kwamen misstanden en problemen aan de
orde, zoals vernieling door de jeugd of volwassenen. Het was echter niet alleen kommer en kwel.
De berichten werden afgewisseld met algemenere
artikelen die het tuindorp ten goede kwamen, zoals
over het kweken van gewassen en, aan de hand
van een wandeling, over de rijke beplanting in de
openbare ruimte van het tuindorp. In een van de
nummers (1941) werd het als een ‘arboretum’ getypeerd. Deze artikelen zijn nu van belang omdat
ze licht werpen op de aard van de beplanting in het
verleden. Een beplantingsplan voor het openbaar
gebied is tot op heden nooit gevonden. Een vast
onderwerp in Onze eigen tuin was natuurlijk ook de
uitslag van de tuinenkeuring.
De voorlichting over tuinaanleg vond regelmatig
plaats aan de hand van het tonen van 6 voorbeeldplannen, die, zoals eerder, duidelijk sporen toonden
van de contemporaine tuinarchitectuur. De twee
voorbeeldontwerpen voor een smalle tuin uit het
begin van 1940 bijvoorbeeld lieten een vrij strakke
opzet zien waarbij de toepassing van ‘flagstones’
en lange bloemenborders herinnerden aan de
cottagegarden. De ontwerper van de plannen beschouwde het pad als een “noodzakelijk kwaad”,
het diende daarom ondergeschikt te blijven aan
het totaalbeeld. Er mochten nooit meer paden zijn
dan nodig en ze moesten zoveel mogelijk met de
aanlag harmoniëren. De voorbeelden omvatten
een volledig beplantingsplan dat mondeling kon
worden toegelicht op een van de geplande informatieavonden.
Een bijzonder initiatief van de TKC was het besluit
in 1942 om modeltuinen aan te leggen in Tuindorp
De Vaan, eveneens gebouwd op initiatief van de NV
Vreewijk voor de huisvesting, in 400 woningen, van
evacués en bewoners uit de verwoeste binnenstad.
De meesten van hen waren volstrekt onbekend met
het bezit en onderhoud van een tuin en met de
gedachte van Vreewijk als een groene ‘idylle’.

In de loop van de bezettingsjaren kregen veel
tuinen in het tuindorp geheel of gedeeltelijk een
nutfunctie, bloemen maakten plaats voor groenten en vooral tabaksplanten. De TKC erkende de
onvermijdelijkheid hiervan, maar bleef zich bewust
van haar rol. Men besloot ook hierover voorlichting
te geven en vanwege de tijdelijke aard een prijsje
beschikbaar te stellen voor de beste moestuin.
Criteria werden een verzorgde indruk, rangschikking op kleur en zicht vanuit het huis.
Men zag ook een voordeel in het nieuwe gebruik;
het bood de mogelijkheid om de verwaarloosde
tuinen aan te pakken.

 Molenwei,
1932.
 Voorbeeldtuinen 1940.

 Voorbeeldtuinen 1951.

 Periodiek
van de TKC Onze
Eigen Tuin, 1938.

Na de bevrijding richtte de TKC zich weer op het
herstel van en de zorg voor de bloementuin. Dit
ging wederom niet van een leien dakje, de onkunde
bleek hardnekkig. Herhaaldelijk nam de commissie
daarom weer voorbeeldtuinen in haar lijfblad op.
In 1950 tekende tuinarchitect K. de Wit er drie
voor de duplexwoningen aan de Dordtsestraatweg
waarbij een hoogteverschil van een meter tussen
het achterpad en het terras achter de woningen
moest worden overbrugd. Gemetselde muurtjes en
de aanleg van rotstuintjes konden volgens hem een
oplossing bieden. Zijn suggestie werd in de praktijk
ook toegepast.
Het jaar daarop stonden er weer drie tuintjes van
De Wit in Onze eigen tuin, ter inspiratie voor de
‘net-niet-prijswinnaars’. In de formulering het
scheppen van ‘tuinruimten’ en de introductie van
haagblokken toonden ze enige invloed van de toen
populaire Deense tuinstijl.
Door het ontbreken van een “harmonie tussen
aanleg beplanting en onderhoud”, aldus De Wit
in 1956, bleef de aanblik van tal van tuinen onbevredigend. Hij tekende daarom opnieuw drie voorbeeldtuinen, die ten opzichte van de eerdere exemplaren een sterk vereenvoudigde opzet lieten zien.
Ook deed hij nogmaals de elementaire beginselen
van een goede tuinaanleg uit de doeken.
Uitgangspunt diende het scheppen van rust en
ruimte te zijn. Ook moest de aanleg er op gericht
zijn de tuin zo groot mogelijk te doen lijken. Versnippering was uit den boze. Als vuistregel gold
tweederde van het terrein voor gazon en pad en
eenderde voor beplanting. De mode veranderde
echter snel en daarmee ook de eerder zo benadrukte ethische betekenis van de omgang met natuur
en het werken in de tuin. Nog geen twee jaar later
deed de ‘onderhoudsvriendelijke zittuin’ zijn intrede als voorbeeldtuin, waarbij het hele gazon was
vervangen door tegels. De twee voorbeelden waren
afkomstig uit het gelijknamige blad Onze Eigen
Tuin van kwekerij Moerheim in Dedemsvaart, ook
bekend van de proeftuinen van Mien Ruys.
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 Ook de periodiek werd voortdurend aangepast; het omslag
in 1948 (links) en
1959 (rechts).
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 Voorbeeldtuin
1958.
 Zoveel mensen, zoveel smaken.

De TKC erkende dat ze meestal rekening hield met
de eerder genoemde verdeling, maar het was niet
haar bedoeling die regel als wet aan te houden,
want, zo stelde ze: “we kunnen ons best voorstellen, dat er mensen zijn die een geweldige hekel aan
grasknippen hebben”. Deze tuin was echt bedoeld
als zittuin, ofschoon de voorgestelde planten natuurlijk wel onderhoud en verzorging behoefden.
Het waren de laatste, uitvoerig toegelichte voorbeeldtuinen in de kolommen van Onze eigen tuin.
Het blad kreeg mede door de krappe financiële
middelen steeds meer het karakter van een nieuwsbrief.
Niettemin prijkte er jaren later, in 2000, nog een
voorbeeld op de achterflap, namelijk een ‘onderhoudsarme tuin’.

ZOVEEL MENSEN, ZOVEEL SMAKEN
Hoewel de TKC geen directe bemoeienis had met
de inrichting en beplanting van het openbaar
gebied, dat was het domein van de NV Vreewijk,
doorbrak het bestuur van de commissie deze gewoonte toen ze zag dat de heggen langs de paden
in het dorp een “uitermate slordige aanblik” toonden door een wisselende hoogte en breedte. Als

oorzaak noemde ze het geringe onderhoud door de
NV Vreewijk. Daarom beval ze de bewoners aan de
heggen voortaan zelf te onderhouden en een afspraak met de buren te maken over de hoogte. Als
richtlijn gaf ze mee: 1 meter hoog en 25 centimeter
breed voor een afscheiding tussen tuin en pad. De
heg tussen de tuinen onderling kon belangrijk lager
zijn. De ideale vorm was niet rechthoekig maar met
een iets smallere bovenkant zodat ook het lagere
deel goed licht kon krijgen.
Ook uitte het bestuur haar zorg over de aanblik
van de collectieve binnenterreinen. In het begin
van de jaren zestig bijvoorbeeld constateerde ze
dat de binnenterreinen moeilijk gevrijwaard bleven
van rotzooi; op pas gemaaid gras werd regelmatig
rommel en eigen tuinvuil gestort. Bloemen werden
vernield en een enkele keer zelfs gestolen. Ook
speelden er kinderen, wat kennelijk niet de bedoeling was. Ze groeven putjes en kampeerden er. De
binnenterreinen dienden nog altijd als kijkgroen;
wandelaars en omwonenden moesten ervan kunnen genieten. Het bestuur wenste netheid. Als
alternatieve speelplekken werden de Enk en de
speelweide bij het Zuiderziekenhuis genoemd.
In de jaren zeventig kantelde deze regel en kwamen

 Bloesem
domineert het
straatbeeld in de
lente.

er op de binnenterreinen speelvoorzieningen voor
de kinderen, zoals op talrijke andere plaatsen in de
stad.
Ondertussen had de onderhoudsvriendelijke of –
arme tuin aan populariteit gewonnen. Op menig
perceel was het gazon vervangen door klinkertjes
of stoeptegels in allerlei soorten en maten. In sommige gevallen moesten echter ook de borders het
ontgelden en verdween, om verschillende redenen,
desinteresse, onkunde, luiheid, gebrek aan affiniteit
met tuinieren, alle beplanting uit de tuin, op wellicht wat potgeraniums na.
Naast deze uitwassen kwam er echter ook een
andere tendens naar voren, gevoed door de toenemende belangstelling en aandacht voor ecologische tuinieren waartoe vooral Louis le Roy in de jaren zeventig een belangrijke aanzet gaf. Hij meende
dat de mens de natuur zijn gang moest laten gaan,
en slechts moest begeleiden. Van invloed waren
evenzeer de latere ‘droomtuinen’ van Piet Oudolf
met allerlei natuurlijke grassen, oude en nieuwe
plantensoorten en groeperingswijzen.
Ondanks de beperktere mogelijkheden op de veelal kleine percelen deed de natuurlijke tuin ook in
Vreewijk zijn intrede, waarbij het gazon soms werd
opgeheven ter wille van het zaaien en planten van
‘wilde’ bloemen als korenbloemen, papavers, kattenkruid, enz., waarbij ook bijen en vlinders graag
op af komen.
Daarnaast bleken er andere voorkeuren, zoals een
Japanse tuin, een sedumtuin, een watertuin of een

tuin waarbij één kleur de aanblik domineerde.
Meer dan ooit was er sprake van zoveel mensen,
zoveel smaken. Dit dwong de TKC enkele jaren
geleden haar beoordelingsregels te versoepelen.
Hoofdzaken bleven evenwel de eerste indruk, het
onderhoud van paden en perken en de aanblik van
de planten. Deze factoren, waar impliciet een min
of meer traditioneel tuinbeeld aan ten grondslag
ligt, vormen nog steeds de leidraad voor de keurders. Een ‘wilde’ tuin behoort daarom nog niet tot
de prijswinnaars.
De laatste jaren zet de commissie zich samen
met wooncorporatie Havestede, eigenaar van de
woningen van Vreewijk, in, om door middel van
voorlichting en begeleiding de tuinaanleg weer te
bevorderen, ook door mensen die dat van huis uit
niet gewend zijn. De complete tegeltuin, hoe onderhoudsarm ook, is daarom taboe verklaard, mede
met het oog op voldoende afwateringsmogelijkheden.
Alles is er op gericht Vreewijk weer de aanblik te
geven van een tuindorp, zoals het was bedoeld en
waarvoor de TKC zich al bijna honderd jaar inspant.
Een niet geringe prestatie.

TIP Als u Andere Tijden, een bezeten wereld van
13 september heeft gemist, kijk dan alsnog naar een
prachtige beelden over Vreewijk voor 1940.
https://anderetijden.nl/programma/16/Een-bezeten-wereld-Nederland-tussen-de-oorlogen/aflevering/805/Een-Bezeten-Wereld-Verheffing
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OPNIEUW KIJKEN NAAR DE RELATIE
Dat de stad Rotterdam en de rivier de Nieuwe Maas een nauwe
band met elkaar hebben, zal geen nieuws zijn voor de lezers van
dit tijdschrift. Die band tussen stad en rivier heeft in de loop van
de geschiedenis verschillende vormen aangenomen. In de diverse beschrijvingen van die geschiedenis wordt meestal de nadruk
gelegd op de veranderende economische, politieke en sociale context, die tot een veranderende relatie tussen stad, haven en rivier
hebben geleid. Minder aandacht is er voor de veranderingen in
het ‘gedrag’ van de rivier en van het hele Nederlandse rivierensysteem. Zonder die andere veranderingen tekort te doen, is het van
belang oog te hebben voor de veranderingen in het riviersysteem
– zowel veroorzaakt door de rivier zelf (hoeveelheid van de getransporteerde watermassa’s maar ook vervoer en neerslag van
sediment) als door mensenhanden (afdammingen, bedijkingen).
HAN MEYER
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Met de huidige klimaatverandering staan we opnieuw aan de vooravond van grote veranderingen
in het watersysteem van de Nederlandse delta,
die grote gevolgen kan hebben – maar ook nieuwe
kansen biedt voor de relatie tussen de stad, rivier
en haven. In dat proces speelt de wijze hoe we de
historische ontwikkeling van de relatie tussen stad,
haven en rivier interpreteren, welke aspecten en
perioden in de ontwikkeling van die relatie benadrukt en gecultiveerd worden, en welke minder,
een belangrijke rol. Dit artikel is een pleidooi om
de relatie tussen stad, haven en rivier drastisch te
herzien. Daarbij hoort ook een wat andere kijk op
de geschiedenis van de relatie tussen stad, haven
en rivier.
In de ontwikkeling van de relatie tussen stad, rivier
en haven is een aantal episoden te onderscheiden,
waarbij elke episode ingeluid wordt door een verandering in het watersysteem van de rivierendelta.

EERSTE EPISODE: DE NIEUWE MAAS
ALS NIEUWE RIVIERMONDING
Wie de oudste kaarten van Rotterdam bekijkt, ziet
een stad met een nog niet erg uitbundige relatie
met de rivier de Nieuwe Maas. De kaart van Braun
& Hogenberg van 1588 (afbeelding 1) toont een
stad die geheel door muren omsloten is. Aan de
rivierzijde, buiten de wallen, zijn schorren te zien:
aangeslibde grond, die in droge periodes gebruikt
kon worden voor functies als bleekveld en weidegrond voor grazend vee, maar bij hoge waterstanden in de rivier ook onder water komen te staan.

De stad binnen de wallen was niet veel meer dan
een verzameling huizen en werkplaatsen die zich
vooral concentreerden langs een dijk (Hoogstraat)
en een waterloop (Rotte).
Het ontstaan van dit kruispunt van dijk en waterloop was te danken aan het feit dat vanaf ongeveer
het jaar 1000 de loop van de rivieren in de delta
van Rijn en Maas begon te wijzigen. Tijdens de
Romeinse tijd stroomde het rivierwater van de Rijn
grotendeels via de huidige Oude Rijn naar zee en
bevond de belangrijkste monding van de Rijn zich
bij Katwijk.
Maar tijdens de Middeleeuwen begon de Rijn tussen Utrecht en Katwijk dicht te slibben. De Rijn
zocht een nieuwe weg naar zee en vond die via de
huidige Lek en Waal-Merwede, die via (onder andere) de Nieuwe Maas een uitweg naar zee vonden.
Deze verandering in de hoofdafvoer van het rivierwater was van doorslaggevend belang voor het
ontstaan van de stad Rotterdam. Achter de strandwallen langs de kust was een groot veengebied
ontstaan, dat in cultuur gebracht werd voor veeteelt en landbouw. Aanvankelijk speelde de Oude

TUSSEN STAD, HAVEN EN RIVIER
ning te construeren in de vorm van een dam die
bij lage rivierwaterstanden geopend kon worden
om het polderwater te lozen. Aangezien de dijk en
de waterloop tevens een rol als verkeer- en transportroutes vervulden, waren deze dammen ideale
plaatsen voor het ontstaan van nederzettingen als
Rotterdam en Schiedam. De rivier en de zee waren,
zeker in de 13e tot 17e eeuw, vooral van belang als
voedselvoorziening. In ruimtelijk opzicht was de
relatie tussen stad en rivier nog louter functioneel
en pragmatisch: er moest een mogelijkheid zijn om
schepen aan te leggen en om het polderwater te
spuien; tegelijk moest de stad beschermd worden
zowel tegen kwaadwillende buitenstaanders als
tegen hoge waterstanden. De rivierzijde zelf, met
de schorren en zandplaten die zich daar bevonden,
kregen geen bijzondere aandacht: dit aangeslibde
gebied was vooralsnog te zompig om te bebouwen.

TWEEDE EPISODE: KOOPMANSHAVEN
EN VERZANDING VAN DE NIEUWE MAAS

 Afbeelding 1.
Plattegrond van
Rotterdam, van
Braun & Hogenberg 1588.
Stadsarchief Rotterdam.

Veranderingen
in het watersysteem kunnen
grote gevolgen
hebben, maar
bieden ook
nieuwe kansen

Rijn een centrale rol in de afwatering van dit veengebied. Maar met de dichtslibbing van de Oude
Rijn en de verschuiving van de riviermond naar het
zuiden, was men gedwongen ook de afwatering via
de nieuwe riviermond te regelen. Waterlopen als
de Rotte en de Schie werden in het nieuwe afwateringssysteem de hoofdaders om het overtollige
polderwater af te voeren naar de Nieuwe Maas.
Tevens gingen deze waterlopen een rol vervullen
als transportroutes. De ontwatering leidde echter
ook tot oxydatie en inklinking van het veen, met
bodemdaling als gevolg, waardoor het veengebied gevoeliger werd voor overstroming tijdens
hoge waterstanden in de riviermonding. Om dit
probleem tegen te gaan werd omstreeks 1250 de
Schielandse Hoge Zeedijk aangelegd – nog steeds
herkenbaar in de Rotterdamse stadsplattegrond
met het traject Nesserdijk, Honingerdijk, Oostzeedijk, Hoogstraat, Korte Hoogstraat, Schiedamsedijk,
Vasteland, Westzeedijk, Havenstraat, Mathenesserdijk en Schiedamseweg. Daar waar deze dijk de
centrale waterlopen kruiste, zoals Rotte en Schie,
ontstond de noodzaak om een speciale voorzie-

Het aangeslibde land in het kaartbeeld uit 1588
kan tevens als een aankondiging van een nieuwe
episode in het ‘gedrag’ van de rivier worden gezien,
die voor Rotterdam meerdere consequenties had.
Na de Oude Rijn begon het proces van aan- en
opslibbing zich ook in de Nieuwe Maas steeds uitdrukkelijker te manifesteren. Het leidde enerzijds
tot een aanmerkelijke groei van de buitendijkse
schorren en slikken. Op dat aangeslibde buitendijkse gebied kon rond 1600 een grootschalige
uitbreiding van de stad en de haven gerealiseerd
worden. Zo kon Rotterdam optimaal profiteren van
de aantrekkende handels- en havenactiviteiten als
gevolg van de oorlog met de Spaanse troepen, die
die had geleid tot verlamming van de haven van
Antwerpen.
Zolang het sediment zich afzette op de oevers,
leverde het alleen maar voordelen op. Het nieuwe
land benut kon benut worden voor landbouw of
stads- en havenuitbreiding. Maar de keerzijde van
dit verhaal was dat ook in de rivier opslibbingen
ontstonden: steeds grotere zandbanken en platen
die bij laag water of zelfs permanent droog vielen
(en vervolgens ingedijkt werden, zoals het eiland
Rozenburg); vaargeulen werden steeds nauwer en
ondieper. Het proces van aan- en opslibbing is al te
zien op de kaart van de Maasmonding van Johannes van Keulen uit 1681 (afbeelding 2). Niet voor
niets toont hij de Oude en Nieuwe Maas in combinatie met het Haringvliet, dat in die periode steeds
belangrijker werd als hoofd-monding van Rijn en
Maas.
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De verzanding van de Nieuwe Maas leverde problemen op voor de scheepvaart, die juist in die periode
gekenmerkt werd door een bloeiperiode, mede
door de inzet van grotere en zwaarder beladen
schepen die diepere vaargeulen nodig hadden. Zij
werden steeds meer gedwongen vanaf Rotterdam
langs een omweg, door het Haringvliet of zelfs de
Grevelingen naar zee te varen, en vice versa.
De verzanding van de Nieuw Maas (tezamen met
het Scheur, aan de noordzijde van Rozenburg) betekende dat deze riviermond zich in ecologisch
opzicht ontwikkelde tot een gevarieerd estuarium
dankzij de vele overgangsgebieden tussen nat en
droog en tussen zoet en zout. In dit rijke ecosysteem kon zich een enorme soortenrijkdom van
planten, schaal- en schelpieren en vis ontwikkelen.
Aanvankelijk werd de nieuwe buitendijkse stadsuitbreiding (de ‘waterstad’) louter pragmatisch en
functioneel vormgegeven, met een systeem van kavels en kaden dat paste bij de toenmalige bedrijfsvoering van haven- en scheepvaartbedrijven. Het
rivierfront werd in eerste instantie exclusief voor de
scheepsbouw bestemd. Maar burgers van de stad
begonnen in toenemende mate er genoegen in
te scheppen vanaf deze stadsrand uit te kijken op
het landschap en op de schepen die ‘op stroom’ in
de rivier lagen te wachten. Nog in de tweede helft
van de 17e eeuw werden de scheepsbouwbedrijven
verhuisd naar de nieuwe Zalmhaven en werd de
rivierkade beplant met bomen ter veraangenaming
van het zicht en ter bescherming tegen wind, regen
en zon. De vernieuwde ‘Boompjes’-kade werd een
exclusief oord van koopmanshuizen en rederijkantoren. In nauwelijks honderd jaar tijd was de
rivierzijde van de stad veranderd van een marginale
randzone tot het meest representatieve stadsbeeld
en de flaneerkade van de stad. De combinatie van

de stad met het rivierlandschap met zijn rietgorzen
en zandplaten werd in de 18e en begin 19e eeuw
mooi verbeeld in een kaart van Rotterdam en omgeving uit 1710, waarin bijvoorbeeld de huidige
Kop van Zuid nog een onbekade aanwas is (afbeelding 3). Deze combinatie van stad en rivierlandschap vormde ook een dankbaar onderwerp voor
schilderijen, waarop burgers te zien zijn die zich in
roeibootjes vermaken met een beetje vissen en zich
laven aan het uitzicht op de stad (afbeelding 4).
Aan de overzijde van de rivier werd het dorp Katendrecht ontdekt als aantrekkelijke bestemming
voor een dagtrip en als plek voor buitenhuizen van
havenbaronnen.

DERDE EPISODE: INDUSTRIALISATIE EN
DE NIEUWE WATERWEG
Met de ontwikkeling van de stoommachine namen
de afmetingen van zeeschepen explosief toe in de
19e eeuw en daarmee ook de problemen met de
bereikbaarheid van de Rotterdamse haven. In 1863
werd het stoutmoedige plan van de jonge ingenieur Pieter Caland aanvaard om een nieuwe riviermond voor Rijn en Maas te graven, die Rotterdam
weer een directe verbinding met zee zou verschaffen. (afbeelding 5, zie pagina 16-17).
Deze ingreep had op meerdere terreinen ingrijpende gevolgen. Het meest bekende en benadrukte
gevolg is de spectaculaire groei van de Rotterdamse
haven tot de grootste van Europa en enige tijd ook
van de wereld. Naast spectaculaire economische
groei had de aanleg van de Nieuwe Waterweg echter nog een aantal andere gevolgen.
Met het graven van de Nieuwe Waterweg en de
groei van de Rotterdamse haven is het estuarium
met zijn vele ondiepten, slikken en gorzen veranderd in een gekanaliseerde waterweg met een
steeds diepere vaargeul en met louter harde randen

 Afbeeldng 2.
Kaarten van de
monding van
Rijn Maas, door
Johannes van
Keulen, 1681.
Stadsarchief Rotterdam.

 Afbeelding 4.
Gezicht op Rotterdam, gezien
vanaf de Linker
Maasoever. OP
de voorgrond de
Maasgod met de
monogrammen
van de VOC en
WIC. Anoniem,
1780. Privé collectie.

Naast hogere waterpeilen leidt de steeds verdere verdieping van de Nieuwe Waterweg tot een
versterking van de zoutindringing vanaf zee in de
riviermond. Om de zoutindringing tegen te gaan
is het steeds belangrijker geworden om de druk
van het rivierwater op de riviermonding zo hoog
mogelijk te houden. Met behulp van de Zuiderzeewerken, Deltawerken en diverse stuwdammen in
de rivieren is het Nederlandse rivierensysteem in de
loop van de 20e eeuw veranderd in een ingenieus
stelsel waarmee de verdeling van de afvoer over
de verschillende riviertakken nauwkeurig gereguleerd kan worden. Voldoende waterdruk tegen
de zouttong in de Nieuwe Waterweg is een van de
belangrijkste doelen van dit reguleringssysteem.
In periodes van droogte en weinig wateraanvoer
door de rivieren wordt via het regelsysteem in de
rivieren zoveel mogelijk water naar de Nieuwe Waterweg gestuurd.
 Afbeelding 3.
Rotterdam en
omstreken, begin 18e eeuw.
Handgekleurde
kopergravure,
uitgegeven in
1710 te 's-Gravenhage door de
weduwe Meyndert Uytwerf.

van kaden en stenen taluds. Het estuariene ecosysteem is vrijwel geheel verdwenen. Het idyllische
beeld van het 18e eeuwse deltalandschap veranderde in korte tijd in een industrieel havenlandschap.
Vooral in de naoorlogse decennia is het beeld van
dit industriële havenlandschap verbeeld en gecultiveerd , waarin een fotoboek als ‘Rotterdam Dynamische Stad’ van Cas Oorthuys (1959) en films als
‘Rotterdam-Europoort’ van Joris Ivens (1965) hoogtepunten vormden.

Privé collectie.

De stelselmatig steeds verdere verdieping van de
Nieuwe Waterweg heeft tevens geleid tot een
steeds grotere getijdeslag (het verschil tussen laag
en hoog water als gevolg van eb en vloed). In de
loop der tijd is de getijdeslag, door verschillende
verdere verdiepingen van de Nieuwe Waterweg,
met 50% toegenomen ten opzichte van de situatie
voor 1871: van 120 naar 180 cm in de Nieuwe Maas
ter hoogte van Rotterdam). Dit betekent dat ook
dat het stedelijk gebied gevoeliger is geworden
voor extreem hoge waterstanden op zee, waardoor
met name buitendijkse gebieden kwetsbaarder zijn
voor overstroming. Dit vormde aanleiding voor versterking en verlegging van de hoofdwaterkering in
de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Vooral
voor het stadscentrum en voor historisch Delfshaven heeft dit ingrijpende gevolgen gehad. Het heeft
weliswaar het overstromingsrisico van grote delen
van de stad verkleind, maar ook de rivier vrijwel
onzichtbaar en ontoegankelijk gemaakt vanuit de
stad.
Verdere dijkverhogingen zijn vooralsnog voorkomen
door de bouw van de Maeslantkering in de jaren
negentig van de vorige eeuw. Deze kering wordt
gesloten wanneer waterstanden van meer dan drie
meter boven NAP verwacht worden.

VIERDE EPISODE: NAAR EEN STEDELIJK
RIVIERLANDSCHAP
Dijkverhoging, dijkverlegging en havenontwikkeling in de 20e eeuw hebben geleid tot een moeizame relatie tussen stad en rivier. Daarnaast kampte
de stad in de naoorlogse decennia ook met een
vlucht van veel inwoners naar de suburbs. Het
feit dat het havenbedrijf zelf vanaf medio jaren
zeventig veel oude haventerreinen wilde afstoten,
betekende voor de stad een unieke kans om nieuwe
woon- en werkgebieden te ontwikkelen, die succesvol kunnen concurreren met de suburbs en kantorenparken buiten de stad.
Tegelijk is een begin gemaakt met de verbetering
van de waterkwaliteit en daarmee van het ecosysteem. Mede op initiatief van de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam is in 1976 het
Rijnverdrag tot stand gekomen, waarmee een eind
gemaakt kon worden aan de zware vervuiling door
het afvalwater van industrieën stroomopwaarts in
Duitsland en (waar het de Maas betreft) België en
Frankrijk.
Met de verstedelijking van de rivieroevers heeft
de rivier weer een centrale plaats gekregen in de
stad. Er wordt weer intensief gewoond, gewerkt en
gerecreëerd op en langs de oevers. De rivier zelf is
in toenemende mate onderdeel geworden van het
stedelijk verkeer, met watertaxi’s, waterbus en partyboten in alle soorten en maten. Maar de fysieke
toestand van de rivier is grotendeels nog steeds die
uit de periode van de industrialisatie: een gekanaliseerd rivierbed, dat kunstmatig op diepte wordt
gehouden door het voortdurend uit te baggeren, en
grotendeels ingeklemd tussen hoge kaderanden en
onderdeel van een riviersysteem dat de monding
van de rivieren kunstmatig op deze plek houdt.
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Wonen en wandelen langs de rivier is weer volop
mogelijk, maar wel op kaden van veelal vier meter
of meer boven het gemiddelde waterpeil.
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NAAR EEN VIJFDE EPISODE: DE RIVIERMONDING IN TIJDEN VAN KLIMAATVERANDERING EN ENERGIETRANSITIE
Inmiddels wordt de monding van het rivierensysteem ruim al anderhalve eeuw dwangmatig op zijn
plaats gehouden. Niet alleen de riviermonding,
in feite het gehele rivierensysteem had de vorm
aangenomen van een dwangbuis waardoor het
rivierwater geperst werd. Maar die dwangbuis viel
niet langer te handhaven. Klimaatverandering leidt
niet alleen tot zeespiegelstijging maar ook tot grotere piekafvoeren van de rivieren. De toenemende
hoeveelheden rivierwater die in extreme situaties
afgevoerd moeten worden vroegen om structurele
aanpassingen. In 1993 en 1995 ging het al bijna
mis. Het nationale programma ‘Ruimte voor de
Rivier’ (2005-2015) heeft het gehele rivierensysteem ingrijpend veranderd. In plaats van nieuwe
rivierbedversmallingen en dijkverhogingen zijn
rivierbeddingen verbreed, bypasses aangelegd en
grote polders (o.a. Noordwaard en Diepenveense
polder) overstroombaar gemaakt. De vergroting
van de veiligheid is gecombineerd met het herstel
van het voor rivieren typische ecosysteem en met
een vergroting van de ruimtelijke kwaliteit van het
rivierlandschap.
De riviermonding is in het programma ‘Ruimte voor
de Rivier’ buiten beeld gebleven, omdat dit verstedelijkte en geïndustrialiseerde gebied (het Rotter-

dam-Drechtsteden gebied) wel erg complex is.
Voor de waterveiligheid en zoetwatervoorziening
kennen we sinds 2014 een nationaal Deltaprogramma, dat voor het Rijnmond-Drechtsteden
gebied heeft vastgesteld dat de bestaande situatie
grotendeels toekomstbestendig is. Op een paar
onderdelen worden weliswaar aanpassingen nodig
geacht (met name dijkversterkingen Alblasserwaard), maar het bestaande afwateringsysteem
van de rivieren blijft gehandhaafd. Daarbij werd
ervan uitgegaan dat in het meest extreme geval de
zeespiegel zou kunnen stijgen tot 130 centimeter
in de periode tot 2100. Inmiddels is duidelijk geworden dat de zeespiegelstijging wel eens aanzienlijk meer kan zijn. Het kennisinstituut Deltares gaf
in 2018 aan dat rekening moet worden gehouden
met een twee meter hogere zeespiegel in 2100, en
met een verdere verhoging van de zeespiegel van
enkele meters in de eeuw daarna. Mede dankzij de
extreem diepe vaargeul in de Nieuwe Waterweg zal
de invloed van hoogwater in het stedelijk gebied
van Rotterdam nog groter worden.
Behalve meer extreem hoog water krijgen we ook
te maken met meer extreme droogte. De zomer van
2018 vormde daarvan al een voorproefje. Toen deed
zich de situatie voor dat vrijwel alle rivierwater
richting Nieuwe Maas gestuurd, waardoor er geen
wateraanvoer naar het IJsselmeer en naar het
Haringvliet plaats vindt. Dit betekende dat de functie van het IJsselmeer als nationale zoetwatervoorraad in gevaar kwam. Tevens kwam de doelstelling
om in het Haringvliet weer een brakwater-getijdenmilieu te realiseren (opening van een ‘kier’ in de

 Afbeelding 5.
Diorama van
de Nieuwe
Waterweg door
Jaap Gidding,
vervaardigd voor
het Rotterdams
paviljoen op
de wereldtentoonstelling te
Antwerpen in
1930. Stadsarchief
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Haringvlietsluizen) onder druk. Bij lage rivierwaterstanden moeten de Haringvlietsluizen langdurig
gesloten blijven, hetgeen tot het afsterven van het
brakwatermilieu kan leiden. Dit bleek afgelopen
jaar al noodzakelijk: de opening van de Haringvlietsluizen volgens het ‘kierbesluit’ was aanvankelijk
gepland voor september 2018, maar moest vanwege de langdurige droogte en lage waterstanden
uitgesteld worden tot januari 2019.
Vooralsnog gaat het beleid om de havens langs de
Nieuwe Waterweg bereikbaar te houden voor de
grootste tankers en containerschepen ter wereld,
onverminderd door. Onlangs nog is de vaargeul
verder verdiept van 14,5 naar 16 meter. De neerslag
van sediment (vooral door getijdestroming uit zee
aangevoerd) gaat intussen door. Om de vaargeul en
de havens op diepte te houden wordt jaarlijks ca.
drie miljoen kubieke meter slib en zand uitgebaggerd en terug in zee gedumpt.
Wanneer de Nieuwe Maas echter geen rol meer
speelt als hoofdafvoer van het rivierensysteem,
kunnen baggerwerkzaamheden drastisch verminderd en alleen nog op de meest strategische
plekken geconcentreerd worden. Opgebaggerd slib
en zand kan op andere plekken gestort worden om
de aanslibbing te versnellen. Een stormvloedkering
(een te zijner tijd naast of in plaats van de Maeslantkering nieuw te bouwen kering) kan zorgen
voor voldoende veiligheid bij extreme stormvloeden op zee.
Door het wegvallen van de noodzaak om in tijden
van droogte alle rivierwater via Nieuwe Maas en
Nieuwe Waterweg af te voeren, wordt het mogelijk

meer water richting Haringvliet en IJsselmeer te
sturen, waardoor de Haringvlietsluizen permanent
op een kier kunnen blijven staan en de aanvoer van
zoet water naar het IJsselmeer gehandhaafd kan
worden.
In ecologisch opzicht is er veel winst te halen als in
plaats van het diepe rivierbed met de hoge kaderanden een situatie komt met graduele overgangen
tussen land en water: gorzen, slikken en zandplaten, die ooit zo kenmerkend waren voor dit deel van
het rivierlandschap en die een voorwaarde vormen
voor herstel van de typische flora en fauna die bij
een estuarium horen. Het Havenbedrijf en de Gemeente Rotterdam zijn zich zelf al bewust van het
belang van het herstel van het estuarium-milieu in
de riviermonding. Samen met het Wereld Natuur
Fonds hebben zij voor dit doel het plan ontwikkeld
om van de rivier een ‘getijdenpark’ te maken. Tot
dusver zijn enkele experimentele getijden-parkjes
gemaakt, zoals bij het Brienenoordeiland en aan de
Maashaven-Oostzijde. Het is inmiddels echter tijd
voor een veel radicalere uitvoering van dit plan, die
leidt tot de omvorming van De Nieuwe Maas en
Nieuwe Waterweg tot een echt estuarium, inclusief
een verondieping van de Nieuwe Waterweg.
Voor de stad levert het herstel van Nieuwe Maas
en Nieuwe Waterweg als estuarium de mogelijkheid van de realisatie van nieuwe, ‘groenblauwe’
stadsmilieus, waarin het directe contact met het
water en het wisselend getij een nieuwe kwaliteit
zijn. In de afgelopen jaren hebben al verschillende
studieprojecten van studenten van TU-Delft en van
de Academies van Bouwkunst van Rotterdam en
Amsterdam de grote potenties laten zien van vrij-
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komende havengebieden voor stedelijke milieus die
meer op getijdenatuur zijn georiënteerd.

EEN NIEUWE UITDAGING VOOR DE
HAVEN
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Het grote bezwaar van het herstel van de Nieuwe
Maas en Nieuwe Waterweg als estuarium lijkt de
bereikbaarheid van de Rotterdamse haven te zijn.
Die bereikbaarheid van de haven vormde immers
de hoofdreden voor het graven van de Nieuwe
Waterweg in de 19e eeuw en voor de verdiepingen
in de periode daarna. De Rotterdamse haven staat
echter voor de opgave van een grondig veranderingsproces. Het Rotterdamse havengebied wordt
voor meer dan de helft in beslag genomen door
opslag, overslag of verwerking van fossiele brandstoffen, die in de komende decennia door andere
energiebronnen vervangen zullen moeten worden.
Zowel wereldwijd als op regionaal en lokaal niveau
zullen stromen van grondstoffen, half- en eindfabricaten, productiewijzen en energievoorziening
sterk veranderen onder invloed van energietransitie, automatisering en digitalisering. Tezamen met
nieuwe ontwikkelingen in de haventechnologie en
scheepvaart ligt er een opgave om het grondgebruik in de haven fundamenteel te herzien.
Al deze ontwikkelingen vragen om een geheel
nieuw perspectief voor het Rotterdamse havencomplex, in relatie met een nieuw beleid voor de
rivier en de rivieroevers, en aansluitend bij de
ambitie van het Havenbedrijf om van de Rotterdamse haven de schoonste en meest milieuvriendelijke haven ter wereld te maken.
Een mogelijke uitkomst van een dergelijk nieuw beleid ligt al voor de hand: de havens van Maasvlakte
1 en 2 en de Europoort (aan het Calandkanaal)
kunnen toegankelijk blijven voor de zeeschepen
met de grootste diepgang; de overige havens aan
de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas zullen deels
op termijn hun havenfunctie verliezen, deels alleen
toegankelijk blijven voor schepen met minder diepgang.

CULTUURHISTORISCH EN
NATUURHISTORISCH ERFGOED
In de recente stedenbouwkundige projecten op de
rivieroevers en haventerreinen is veel aandacht besteed aan de historie van deze gebieden. Met name
is aandacht besteed aan de geschiedenis van deze
gebieden als industriële havengebieden. Gerestaureerde pakhuizen en vemen, kadeconstructies
en plaveisel van kinderkopjes herinneren aan die
heroïsche periode van ruim anderhalve eeuw (ca.
1860 tot ca. 2010), die voor de groei en het typische
karakter van de stad van groot belang is geweest.
Maar het is ook een relatief korte periode geweest,
vergeleken met de totale leeftijd van de stad en

zeker van de riviermonding. Die riviermonding is
voortdurend in verandering, in een evolutionair
proces waarin wateraanvoer, sedimenttransport en
mensenhanden steeds weer de vorm van de riviermond hebben veranderd. In dit lange proces kan de
periode van de dominantie van het industriële korset als een intermezzo beschouwd worden, waarin
de invloed van mensenhanden wel erg dominant
is geworden en enige zelfoverschatting geleid
heeft tot het idee dat natuurlijke processen geheel
beteugeld en gereguleerd kunnen worden. Het is
nu tijd weer een nieuwe balans te creëren tussen
natuurlijke processen en de techniek en cultuur van
stad en haven, en de draad van de verdere ontwikkeling van de riviermond als estuarium weer op te
pakken. Dat betekent ook dat we in nieuwe rivieroeverprojecten en haventransformaties niet meer
alleen aandacht zouden moeten besteden aan de
cultuurhistorische erfenis van de laatste anderhalve eeuw, maar vooral voort moeten bouwen op de
‘longue durée’ van de riviermond als estuarium.
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 Max Gerschtanowitz en Edi
Davids op de dag
van hun huwelijk,
7 april 1938.

“Nee, dat beeld klopt zo niet!” Kort samengevat was dat de reactie
van de broers Ronnie en Max Gerschtanowitz, toen zij in het Rotterdams Jaarboekje 2018 het artikel lazen over de terugkeer van het
Tuschinski bioscoopconcern in Rotterdam na de oorlog. Vooral het
feit dat de rol van hun vader, Max Gerschtanowitz senior (19121983), in dat artikel onderbelicht bleef, vonden ze teleurstellend.
Wat ze vervolgens over hem vertelden, voegt inderdaad het nodige
toe aan het verhaal zoals dat in het Jaarboekje gepubliceerd is.

NOGMAALS TUSCHINSKI NA DE OORLOG:

OVER MAX GERSCHTANOWITZ SENIOR
ANDRÉ VAN DER VELDEN

Ronnie (1944) en Max junior (1948) zijn de kleinzoons van Hersch (Herman) Gerschtanowitz en
Chaia Ehrlich, die begin 20e eeuw vanuit Russisch
Polen naar Rotterdam emigreerden, kort nadat hun
zwager Abraham Tuschinski daar zijn eerste bioscoop opende. Hersch kwam al snel ook in de zaak.
Samen met Tuschinski en Herman Ehrlich, de broer
van Chaia en van Tuschinski’s vrouw Manja, vormde
hij jarenlang het driemanschap dat leiding gaf aan
wat tijdens de jaren tien en twintig uitgroeide tot
een van de grootste en bekendste bioscoopketens
in Nederland.
Maar toen kwam de crisis en raakte het bedrijf
financieel in de problemen. Alle hens moest aan
dek om niet failliet te gaan. En dus, zo vertellen
de broers, kreeg hun vader Max Gerschtanowitz
senior in 1935 van zijn familie te horen dat hij zijn
studie economie aan de Nederlandsche Handels
Hogeschool, voorloper van de Erasmus Universiteit,
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zetter al het Joodse personeel op straat gezet werd.
Hij redde zich door een kleine handelsonderneming
op te zetten.
Max en Edi woonden in Blijdorp, Nolensstraat 58a.
Ook nadat de beschermde status van gemengd gehuwden was opgeheven, wisten ze daar de dans te
ontspringen dankzij betrouwbare contacten van Edi
bij de Rotterdamse politie. Telkens als gevaar dreigde, werd ze getipt en kon Max tijdelijk onderduiken.
Wonder boven wonder ging dat de hele oorlog door
goed. Waar Max dan precies onderdook, weten zijn
zoons niet. Maar het was bij “bij een mevrouw die
geregeld een Duitse officier ontving. Om rond te
kunnen komen.”
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 Max Gerschtanowitz (rechts)
na de oorlog als
directeur van
het Tuschinski
concern, tijdens
een ontmoeting
met Earl Saint
John, hoofd
filmproductie bij
de Rank Organisation.

moest afbreken. Hij was nodig in het bedrijf en
leerde daar van zijn vader en zijn ooms hoe de
bioscoopbusiness in elkaar stak.
Op de crisis volgde de oorlog. De Duitsers bombardeerden alle Rotterdamse Tuschinskibioscopen
tot puin en maakten zich meester van wat elders
nog overeind stond, met als hoofdprijs het Theater
Tuschinski in Amsterdam. De familie was Joods en
werd vrijwel volledig uitgemoord. Tot de weinige
overlevenden behoorde Max senior. In april 1938
was hij getrouwd met Edi Davids. Edi – dochter
van een Joodse vader en niet-Joodse moeder – is
voor haar huwelijk in België uitgekomen (Joods
geworden). Omdat ze nergens in Nederland bij een
Joodse gemeente stond ingeschreven, wist ze aan
een schriftelijke verklaring te komen dat zij nietJoods was. En wie, zoals Max, “gemengd gehuwd”
was met een niet-Joodse partner, bleef onder het
naziregime aanvankelijk gespaard voor deportatie.
Max raakte kort na mei 1940 wel zijn baan bij het
Tuschinski-concern kwijt, toen op bevel van de be-

Toen de Maatschappij Tuschinski na de bevrijding
weer een zelfstandig bedrijf werd – tijdens de oorlog was het ingelijfd in een groot Duits concern
– meldde Max zich daar op kantoor. Hij wilde zijn
baan terug. Liever gezegd: hij claimde dat het ontslag in 1940 onrechtmatig was en dat hij zijn baan
dus gewoon nog hád. Koop Blom, de accountant die
door de financiers van de Maatschappij Tuschinski
aan het hoofd van de directie was gezet, erkende
die claim. Ongetwijfeld, aldus Ronnie en Max
Gerschtanowitz junior, omdat Blom daar belang
bij had. Immers, Blom wist als financieel specialist
niet veel van het bioscoopbedrijf. Max senior wel.
Bovendien kon hij als zoon van Hersch Gerschtanowitz het netwerk van persoonlijke contacten
aanspreken, dat zijn vader en ooms voor de oorlog
hadden opgebouwd in Hollywood, wereldwijd de
belangrijkste leverancier van films. En zonder filmaanvoer kon je nu eenmaal geen bioscoopbedrijf
exploiteren.
Eigenlijk wilde Max behalve zijn baan, ook de eigendomsrechten over het bedrijf terug. Hij kon
een hypotheekakte uit de vooroorlogse periode
overleggen, als bewijs dat toen zijn door de nazi’s
vermoorde vader mede eigenaar was geweest. Die
akte stond echter niet op naam van de erven
Gerschtanowitz en werd om die reden niet erkend
als bewijs van eigendom. Een bittere pil van het
soort dat menig overlevende van de Jodenvervolging in die jaren te slikken kreeg. En een flagrant
onrecht, als je er met de blik van vandaag naar
kijkt. Maar op dat moment kon Max weinig anders
dan zijn frustratie wegslikken. Er moest domweg
brood op de plank komen. En dus verhuisde hij met
zijn gezin naar Amsterdam om aan de slag te gaan
als directielid in loondienst van de herrezen Maatschappij Tuschinski. Niet als mede-eigenaar.
De eerste naoorlogse jaren konden Nederlandse
bioscopen hun publiek nog ruimschoots bedienen
met de vele films die in de jaren ’40-’45 door de
Duitsers waren verboden. Maar toen die inhaalslag

Toen de Maatschappij Tuschinski
na de bevrijding weer een zelfstandig
bedrijf werd, meldde Max zich daar
op kantoor. Hij wilde zijn baan terug.
En eigenlijk ook de eigendomsrechten
over het bedrijf.

 Max Gerschtanowitz met
Sophia Loren
en rechts met
Brenda Lee.

eenmaal gemaakt was, groeide de behoefte aan
nieuwe films, liefst de meest recente topproducties. Om een geregelde aanvoer daarvan zeker te
stellen, reisde Max Gerschtanowitz senior in juni
1947 naar Amerika, samen met zijn neef, Nathan
(Tannie) Ehrlich, zoon van de aan het begin van dit
artikel al genoemde Herman Ehrlich, die voor de
oorlog ook in de Tuschinski-directie had gezeten.
Hun doel was om, gebruik makend van oude relaties van hun familie met Amerikaanse studiobazen,
contracten voor exclusieve huurrechten voor films
af te sluiten. Dat lukte! Een prachtig succes, dat
uitzicht gaf op een goede verdere toekomst voor de
Maatschappij Tuschinski.
Toch hielp dit succes Max aanvankelijk niet om zijn
positie binnen de leiding van het bedrijf verder uit
te bouwen. Sterker, hij dreigde kort na het binnen-

slepen van de Amerikaanse deal op het tweede
plan raken, in de schaduw van een nieuw directielid: Frits Strengholt. Zoals in het artikel in het Jaarboekje van 2018 uit de doeken is gedaan, kwam het
namelijk in de loop van 1947, kort na de succesvolle
expeditie naar Amerika, tot een fusie tussen de
Maatschappij Tuschinski en het filmconcern Royal
van deze Strengholt, dat behalve een aantal bioscopen ook een filmverhuurbedrijf omvatte. Eind jaren
’40, begin jaren ’50 was het vervolgens Strengholt
die als de grote man van het fusie-concern TuschinskiRoyal op de voorgrond trad.
Waarom die fusie? Wat was het belang voor beide
partijen? Gezien vanuit de Maatschappij Tuschinski
kan het zekerstellen van een hoogwaardige filmaanvoer via Strengholts verhuurbedrijf nauwelijks
een overweging zijn geweest. Immers, dankzij de
Amerikaanse deal was er op dat front geen probleem meer. Had het wellicht te maken met de
bioscopen die Strengholt inbracht? Dat zou kunnen. Een aantal ervan lag in Rotterdam, waar de
Maatschappij Tuschinski sinds 14 mei 1940 vrijwel
volledig was weggevaagd van de lokale markt. Het
begin van een terugkeer kreeg kort na de oorlog
zijn beslag met de deelname van de Maatschappij
Tuschinski in noodbioscoop Lutusca, maar dat was
een samenwerkingsverband van drie ondernemingen. Bij de opening ervan eind 1946 leek het nog
jaren te gaan duren voordat Tuschinski in Rotterdam weer echt iets zou gaan voorstellen. Dankzij
de fusie veranderde dat perspectief echter radicaal:
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in juli 1947 was het TuschinskiRoyal-concern er in
één klap opnieuw de grootste speler.
Wat was er, andersom gezien, aantrekkelijk aan de
fusie voor Strengholt? Misschien de toegang tot de
merknaam Tuschinski, sinds jaar en dag een begrip
in heel Nederland. En vast ook de mogelijkheid
om het markante en beroemde Theater Tuschinski
in Amsterdam te kunnen inzetten als Nederlands
premièretheater voor de door Strengholt geïmporteerde en gedistribueerde films.
De broers Ronnie en Max Gerschtanowitz vermoeden dat er ook nog iets anders meespeelde: een
zekere vrees bij Koop Blom, hoofd van de Tuschinski
directie, dat hij – al helemaal na de succesvolle
Amerika-expeditie – overvleugeld zou worden door
hun vader Max senior, die immers in het filmbedrijf
veel beter thuis was dan Blom zelf. Wellicht om
daar een stokje voor te steken, zou Blom Strengholt
hebben willen binnenhalen. Een man die hij goed
kende, omdat hij als accountant al vele jaren nauwe zakelijke contacten met hem onderhield; én een
man die door zijn grote ego en uitgebreide ervaring
in de branche geen ruimte zou laten voor een naar
de smaak van Blom al te prominente aanwezigheid
van Max Gerschtanowitz senior binnen de concernleiding.
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 Max Gerschtanowitz met
zakenrelaties,
namen onbekend.
 Max Gerschtanowitz op
werkbezoek met
Prinses Beatrix.

Let wel: wat over de beweegredenen voor de fusie
te zeggen valt, blijft vooralsnog giswerk. Wie precies het initiatief nam, weten we evenmin. Zekerheid is er alleen over hoe het uitpakte. Kort gezegd:
het fusie-concern werd een doorslaand succes en
Max Gerschtanowitz senior kwam na een paar jaar
wel degelijk aan het hoofd van de directie te staan.
Die positie verwierf hij na de plotselinge dood van
Frits Strengholt in maart 1952. Ruim twintig jaar
bleef Max senior daarna de spil van de bedrijfsleiding, waarbij hij de nodige successen wist te
behalen. Het concern groeide gestaag, overleefde
de voor de bioscoopbranche heel lastige jaren ’60,
toen televisie zich tot een geduchte concurrent ontwikkelde, en werd een beursgenoteerde onderneming. Bovendien slaagde Max senior er in de loop
der tijd in door het kopen van aandelen alsnog een
deel van het bedrijfseigendom te verwerven, al viel
uiteindelijk de controle over het Tuschinski concern
in 1973 volledig in buitenlandse handen. De Engelse Rank Organisation– al sinds de late jaren veertig
als investeerder betrokken bij het bedrijf – kocht
toen een meerderheid van de aandelen op. Twee
jaar later legde Max senior, inmiddels kampend
met gezondheidsproblemen, zijn functie als hoofd
van de directie neer. Zoon Ronnie volgde hem op,
Max Gerschtanowitz senior zelf emigreerde naar
Frankrijk waar hij een huis bezat en tot zijn dood in
1983 bleef wonen.

ACHTER DE WACHT
GESCHIEDENIS VAN DE VAN GHENTKAZERNE
Nederland telt 50 actieve kazernes. Vroeger waren dat
er nog veel meer. Achter elke kazernenaam schuilt een
verhaal. Van bijzondere architectuur, een historische
gebeurtenis tot een heldhaftig militair. Ditmaal speciale aandacht voor de Rotterdamse Van Ghentkazerne.
Rotterdam en het Korps Mariniers zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Met een korte afwezigheid
tussen 1850 en 1869, zijn de zeesoldaten 202 jaar
aanwezig in de havenstad. Na de zogeheten De
Vledder-oproer van 1868, een opstand van arbeiders
tegen de lokale overheid, plaatst koning Willem III
de mariniers definitief over van hun garnizoen in
Vlissingen naar Rotterdam. Een militaire reserve
tegen dit soort opstootjes kan nooit kwaad.
RITMEESTER ARTHUR VAN BEVEREN
FOTO’S: NIMH

 Mariniers in
opleiding nemen
de gevechtshindernisbaan
(stormbaan) op
de Van Ghentkazerne.
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OUDE ARSENAAL
De mariniers strijken neer in hun oude kazerne
aan het Oostplein om daar tot mei 1940 te blijven.
Het monumentale pand, het arsenaal van de
Admiraliteit van de Maze uit 1660, kraakt in de
jaren voor de Tweede Wereldoorlog in zijn voegen
maar zorgt wel voor zichtbaarheid van de militairen. De marcherende mannen met de deuntjes van
tamboers en pijpers trekken altijd veel bekijks wanneer ze zich verplaatsen richting het schuttersveld
in Crooswijk. Zo ontstaat er een sterke band tussen
de ‘bokkeslingers’, de Rotterdamse geuzennaam
voor de mariniers, en de bevolking van de stad.

HAYO HOEKSTRA
In 1938 ontstaan er concrete plannen voor een
nieuwe kazerne voor 600 man in de Eschpolder
aan de rand van de stad. Het ontwerp komt van
hoofdarchitect Rijksgebouwendienst Hayo
Hoekstra. Naast het hoofdgebouw is er ruimte voor
sport en ‘pionieren’. Op hetzelfde moment is hij
bezig met een nieuw belastingkantoor aan de
Puntegaalstraat in Rotterdam. De gelijkenissen
tussen de ontwerpen zijn groot. Beide traditionalistische panden hebben gevels die zijn overkapt
met een halfrond dak. Hoekstra is ook de architect

 Het Oostplein
met rechts op
de hoek de
Marinierskazerne rond 1930. De
mariniers waren
zichtbaar op
straat aanwezig
omdat de kazerne middenin de
stad lag.

van het nieuwe Ministerie van Oorlog aan de Kalvermarkt in Den Haag dat in 1939 gereedkomt.

EERLIJK OVERSTEKEN
Het Rijk en de gemeente moeten in Rotterdam eerlijk oversteken. De oude kazerne aan het Oostplein
komt in handen van Rotterdam, in ruil daarvoor
krijgt het Rijk een terrein van zo’n 3,5 hectare voor
de nieuwbouw. Maar het gebouw in de stad is monument en dat dwarsboomt de sloopplannen van
de gemeente. Daardoor is het terrein veel minder

waard. De gemeente wil nu geld zien. Eind november 1938 is er dan overeenstemming met de staat.
De gemeente ontvangt een bedrag van 81.600 gulden. Het Rijk blijft eigenaar van de oude kazerne.

EERSTE SPADE
Snel wordt er begonnen met het bouwrijp maken
van de grond en het slaan van heipalen. Het 3-jarig
zoontje van de commandant Korps Mariniers kolonel Van Freytag Drabbe zet op 14 december 1938
de eerste spade in de grond. Een jaar later is er nog
geen beton gegoten of baksteen gemetseld. Geen
aannemer durft zijn vingers te branden aan zo’n
groot bouwproject zonder de voorwaarde dat prijsstijgingen van materiaal door mobilisatie en oorlog
worden gecompenseerd. De aanbestedingsbus
blijft leeg.

OORLOG



 De laatste
werkzaamheden
aan de Marinierskazerne aan
het Toepad in
1946.

 Het Korps
Mariniers ontvangt op de nog
kale Coolsingel de
Militaire Willemsorde 4e klasse,
welke door Admiraal C.E.L. Helfrich

aan het vaandel
wordt bevestigd.
Het is 10 december 1946 en de
mariniers keren
terug in Rotterdam. (Nationaal

In 1940 begint aannemingsmaatschappij Mosselman en Korteweg aan de bouw van het betonskelet. Vlak voor de oorlog. En wanneer die uitbreekt
zijn het de mariniers die hun eigen stad verdedigen. Bij de Maasbruggen woeden heftige gevechten. Met een precisiebombardement op 12 mei
op de kazerne aan het Oostplein wordt het Korps
in het hart geraakt. Het monumentale gebouw
ligt compleet in de as. Twee dagen later volgt het
centrum van Rotterdam. Met de capitulatie houdt
het keurkorps in Nederland op te bestaan. De in
aanbouw zijnde kazerne verliest zijn toekomstige
functie en er wordt al gesproken over het gebruik
als politiebureau of archiefgebouw. De Duitsers
drijven er mannen samen die op 10 en 11 november 1944 tijdens de grote razzia van Rotterdam zijn
opgepakt.

Archief)

MARINIERS TERUG
 Zowel het
Algemeen
Handelsblad en
de Maasbode
berichten over
de bouw van de
nieuwe kazerne.

 Duitse militaire voertuigen
passeren de platgebombardeerde
Marinierskazerne
na mei 1940.

Meteen na de oorlog wordt de bouw van de kazerne voortgezet zodat de mariniers zo snel mogelijk
terug naar Rotterdam kunnen komen. In iets meer
dan een jaar lukt dat, waardoor op 10 december
1946 om 8 uur ’s ochtends, op de 281e verjaardag
van het Korps, de Van Ghentkazerne in gebruik kan
worden genomen. Na een mars vanuit 5 verschillende plekken in de stad richting de Coolsingel,
wordt voor het stadhuis de Militaire Willems-Orde
aan het Korps uitgereikt. Ook de Mariniersweg
krijgt op deze dag zijn naam. Daarmee zijn de
mariniers na 6,5 jaar weer terug in hun thuisstad
Rotterdam.

Willem Joseph baron van Ghent tot Drakenburgh
(Winssen, 14 mei 1626 - Slag bij Solebay, 7 juni
1672) was een Nederlandse admiraal uit de 17e
eeuw.
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DE DORPEN VAN ROTTERDAM
TWEEDE DEEL VAN EEN FEUILLETON UIT HET GELIJKNAMIGE BOEK UIT 2013

KRALINGEN

ARIE VAN DER SCHOOR

Kralingen is het laatste dorp in het land ten noorden van de rivier De Maas
omstreeks 1850. Kralingen was daar met ruim 3500 inwoners het grootste
dorp, alhoewel het inwonertal maar iets uitsteeg boven dat van Delfshaven.
De gemeente Kralingen lag ten oosten van Rotterdam, en grensde in het noorden aan Hillegersberg, in het oosten aan Capelle a/d IJssel en in het zuiden
aan de rivier de Maas. Het was met ruim 1400 hectaren wat kleiner in oppervlak dan Hillegersberg, en evenals in die gemeente bestond door eeuwenlange vervening een groot deel van de oppervlakte van Kralingen, ruwweg de
noordelijke helft van de gemeente, uit water.
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De gelijknamige polder of het ambacht van Kralingen besloeg het gebied van de gehele gemeente
en in het westen nog een stukje van Rotterdam. De
grens tussen het tot plassen verveende noordelijke
deel en het zuidelijke, niet-verveende deel werd
gevormd door de Oudedijk en de ’s-Gravenweg.
Het noordelijke deel telde vier plassen: Noordplas,
Middenplas, Zuidplas en Achterplas. In noord-zuid
richting scheidden de Kortekade en de Kerklaan
deze plassen, in west-oost richting de Veenweg
waarlangs het oude dorp Kralingen lag. In het zuiden lag tussen Lange kade, Oudedijk, Kortekade en
zeedijk het polderdeel met de naam Voorpolder.1

De vervening had grote gevolgen voor Kralingen die
in de eerste helft van de negentiende eeuw zichtbaar werden.2 Het oude dorp, met de hervormde
kerk en een kleinere katholieke kerk, het ambachtsof rechthuis, het armhuis en de school, lag waarschijnlijk sedert het begin van de zestiende eeuw
aan de smalle Veenweg die in de loop der tijd door
veenplassen omgeven raakte. Door toenemende
vernatting en afnemende bestaansmogelijkheden
trokken dorpelingen al vanaf het begin van de achttiende eeuw weg naar het droge, zuidelijke deel
van Kralingen. Een populaire nieuwe vestigingsplaats aldaar was het gebied rond de zogenaamde

 Plattegrond
van het dorp
Kralingen.

 Molen De Ster
aan de Kralingse
Plas anno 2019.

een bedrijvige, groeiende gemeente die werd getypeerd als een ‘fabriekplaats’. In zo’n plaats waren
‘de verdiensten niet voortdurend, en hangen af van
het meerdere of mindere werk dat in de fabrieken
of trafieken wordt verricht. Deze gemeente heeft
reeds vele fabrieken en trafieken, en velen die in
Rotterdam werk vinden, wonen alhier’.4
Ruim 230 arbeiders vonden werk in die fabrieken
en trafieken, waaronder twee touwslagerijen, een
katoendrukkerij, een pelmolen waar het enige
stoomwerktuig stond dat binnen de gemeente in
gebruik was, twee windpelmolens, een oliemolen,
vijf korenmolens, vijf snuifmolens, een aardappelen koffiesiroopfabriek, twee fabrieken van verfwaren tevens lakmoesfabrieken, een hagelgieterij, vijf
verniskokerijen, twee loodasbranderijen*, een karottenfabriek, een loodwitfabriek*, een kalkbranderij,
een nieuwe lettergieterij, een ijzerornamentgieterij
en een vuurwerkmakerij. Een verfwarenfabriek was
inmiddels vervallen, maar daar tegenover stond dat
concessies waren verleend aan een kalkbranderij
en een stoomoliemolen. Een bijzonderheid was de
in 1852 opgerichte particuliere Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek aan de Oostzeedijk, die Rotterdam
voorzag van gas voor verlichting.

Viersprong. Hier kruisten de Oudedijk en de
’s-Gravenweg – de belangrijke verbinding tussen
Rotterdam en Gouda – de Kortekade en Hoflaan.
Aan de Oudedijk en ’s-Gravenweg in dit nieuwe
Kralingen bevonden zich toen al de zomerverblijven
van vermogende Rotterdammers die met hun buitenplaatsen en tuinen voor de nodige werkgelegenheid zorgden. Hier en elders in dit deel van Kralingen waren ook fabrieken en trafieken verrezen die
veel aantrekkingskracht uitoefenden op arbeiders
van binnen en buiten het ambacht.
Het vertrek van de bevolking uit het oude dorp aan
de Veenweg had tot gevolg dat vanaf het begin van
de negentiende eeuw achtereenvolgens de katholieke kerk, de school, het oude raadhuis en tenslotte
in 1842 de hervormde kerk verhuisden naar het
centrum rond de Viersprong. Rond 1850 bestond
het oude dorp Kralingen, anderhalf uur gaans ten
noordoosten van Rotterdam, feitelijk niet meer.
Het nieuwe Kralingen, althans het centrum van de
gemeente, was op minder dan een half uur lopen
bijna een voorstad van Rotterdam geworden.3
De toestand in dit nieuwe Kralingen was volgens
het jaarverslag over 1851 behoorlijk florissant. Men
constateerde een komen en gaan van mensen in

Ten dienste van de binnenlandse scheepvaart
liepen er op de twee Kralingse scheepstimmerwerven in 1851 twee schuiten van stapel waar vijf
arbeiders aan hadden gewerkt. De omvang van de
binnenlandse scheepvaart bedroeg 321 ton over 29
schepen. Groothandel was er niet, en evenmin een
jaarmarkt (kermis), maar zoals te verwachten viel
in een volkrijk dorp wel een bloeiende kleinhandel.

 Eerste fase
van de Gasfabriek Oostzeedijk.
 Gasfabriek
Kralingen, ca.
1969.
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De tuinbouw, en dan vooral de ‘warmoezierderij’ of
groenteteelt verschafte veel werk; in de bloem- en
boomkwekerij was minder werkgelegenheid. Er
was wat landbouw op ruim dertien hectaren in de
vorm van de teelt van onder andere rogge, gerst,
aardappelen en koolzaad. Voor de belangrijkere
veeteelt beschikte men over 550 hectaren wei- en
hooiland; de veestapel telde bijna 800 koeien.
De ooit zo belangrijke vervening was inmiddels zo
goed als beëindigd. Er werden in 1851 nog maar
twee vergunningen verstrekt tot vervening van
kleine percelen. De weinig omvangrijke jacht in
Kralingen bleef beperkt tot die op het waterwild
van de veenplassen waar ook binnenvissers actief
waren. Op de rivier liep de zalmvisserij terug, wat
zijn weerslag had op de plaatselijke zalmafslag.
Deze bevond zich in Kralingseveer, een buurt aan
de Maas die zijn naam dankte aan het daar gelegen
veer tussen Kralingen en het dorp IJsselmonde aan
de overzijde van de rivier. Met ‘slechts’ drie schokkers en een bemanning van vijftien werd er ook nog
buitengaats gevist, wat een voorheen omvangrijkere zeevisserij suggereert.
Al met al beschikte Kralingen over behoorlijke
middelen van bestaan. Voor het armwezen betekende dit dat de toestand ondanks een groeiende
bevolking niet verslechterde. Enkele honderden
dorpelingen waren afhankelijk van de bedelingen
door hervormde en rooms-katholieke armbesturen
en het burgerlijk armbestuur. Voor de 100 kinderen
van minvermogenden bestond de mogelijkheid tot

 Gemeente
Gasfabriek, het
spoorviaduct
kruist de Oostzeedijk. Stadsar-

kostenloos onderwijs, terwijl de kosten van ziekte
en overlijden met twee zieken- en begrafenisfondsen en ook nog een particulier weldadig fonds konden worden bestreden.

chief Rotterdam

Kralingen beschikte over een hervormde kerk – die
in 1842 werd gebouwd ter vervanging van de kerk
in het verlaten veendorp – met predikant en over
een rooms-katholieke kerk met pastoor en kapelaan. Het merendeel van de bevolking, ruim 2800
mensen, was hervormd. Naast ruim vijfhonderd
katholieken bevonden zich onder Kralingers zo’n
110 luthersen, dertig remonstranten en enkele
doopsgezinden en joden. De school was openbaar
en bood onderwijs voor twee- tot driehonderd
kinderen; een afzonderlijke school voor meisjes
ontbrak. Op vijf of zes kleinkinderscholen of kinderbewaarscholen van confessionele signatuur zaten
negentig kinderen. Op het gebied van vorming kende Kralingen bovendien een afdeling van de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen.5
Het voorzieningenniveau werd gedeeltelijk – vooral
waar het gemeentelijke eigendommen, veiligheid,
gezondheid en armenzorg betrof – beheerd en in
stand gehouden door het gemeentelijk apparaat
waartoe hier ook wijkmeesters* en rooimeesters*
behoorden. De eigendommen waren eigenlijk vrij
beperkt: twee-derde van het gemeentehuis, de
algemene begraafplaats – Kralingen had ook een
katholieke en joodse begraafplaats –, twee brandspuithuisjes, een asschuur, de gemeenteschool

en een onderwijzerswoning. Daarnaast stond
de enige straat, de ‘weg 2e klasse op Gouda met
verlenging de Hoflaan’, onder gemeentebestuur.
Andere wegen, voetpaden en bruggen vielen onder
het waterschapsbestuur. Alle wegen bleken goed
onderhouden, behalve de IJsselmondse of Kralingse
laan en de rijweg onderaan de zeedijk. Voor deze
wegen was volgens het waterschapsbestuur de
gemeente Rotterdam verantwoordelijk, maar onderhoud werd niet meer gepleegd. Zeedijk, kaden en
verlaten waren in uitstekende staat. De verbinding
van Kralingen met IJsselmonde via het veer bestond
dankzij provinciale subsidies nog wel, maar opheffing dreigde wanneer deze financiële ondersteuning
zou wegvallen.
De veiligheid van de Kralingers was met voldoende
brandblusmiddelen, een veldwachter overdag en
drie tot vier klapwakers ’s nachts goed verzekerd.
Een bijzondere bijdrage hieraan leverden de twee
gemeentelijke lantaarns, terwijl een Rotterdamse
lantaarn bij de zeedijk van Rotterdam naar Kralingen ook Kralingen tot nut was; rijden naar de stad
in de avonduren en ’s nachts werd hierdoor gemakkelijker.
Uit andere gemeentelijke bronnen zoals notulen
en raadsbesluiten kunnen bovenstaande gegevens
op het gebied van liefdadigheid, gezondheid en
onderwijs worden aangevuld. Zo waren er rond het
midden van de negentiende eeuw doorgaans vijf
heelmeesters, waarvan twee vroedmeesters, en
een vroedvrouw actief in Kralingen. Ze werden met
het plaatselijk armbestuur, het fonds van wijlen J.S.
Zieren en het college van Schalisten gerekend tot de
instellingen van liefdadigheid. De Schalisten nam
hierbij een bijzondere positie in als gezelligheidsvereniging van aanzienlijke dorpelingen die voor
behoeftigen geld inzamelde bij de burgerij.6 Het
fonds Zieren zorgde voor uitdelingen van wijn en
citroenen aan armen op aanvraag van geneesheren,
van wie er meestal één belast was met de medische
zorg voor behoeftigen. Zo liepen particuliere en
gemeentelijke liefdadigheid en gezondheidszorg in

elkaar over.7 Opmerkelijk vanuit een oogpunt van
volksgezondheid is in dit verband ook het gemeentelijk verbod op de oprichting van een leerlooierij in
de ‘Voddenbuurt’ bij zeedijk en Toepad in verband
met gezondheidsrisico’s voor de bevolking.8
Op het gebied van onderwijs ondersteunde de
gemeente de weduwe M. Timmers, een kleinkinderschoolhoudster aan het Kralingseveer. Toen zij
voor het huren van een groter en geschikter lokaal
meer kosten moest maken, werd haar aanslag in
de personele belasting op voorspraak van de burgemeester door de gemeenteraad enkele malen
kwijtgescholden. In diezelfde raad kwamen ook
herhaaldelijk de plannen voor, en kosten van een
nieuw schoolgebouw ter sprake.9 Voor het overige
ging het op gemeentelijk bestuursniveau vaak over
ambtelijke zaken als benoemingen, begrotingen en
belastingen. Typerend voor de tijd was de afkondiging van de uitreiking van ‘beschrijvingsbiljetten’.
Hierin werd de belastingplichtige Kralinger voorbereid op vragen over de huurwaarde van zijn huis,
het aantal deuren en vensters, de haardsteden, het
meubilair en over zijn dienstboden en paarden.10

1
2
3
4

 De Oostzeedijk nabij de Gasfabriek, schilderij
van Rochussen.
Stadsarchief Rotterdam

 Lommerrijke
vijver tussen Hoflaan en Vijverweg
anno 2018.

Teixeira de Mattos, Waterkeeringen 747-750.
Zie: Hiegentlich, ‘Viersprong’ 17 e.v.
Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek Zesde deel 630.
Zie, ook voor het navolgende: Gar, Archief gemeente Kralingen 306
(Verslag 1851).
5 Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek Zesde deel 630.
6 Zie over Schalisten bijv. Van der Schoor, Aardse ouders 116-118.
7 Gar, Archief gemeente Kralingen 108 (register raadsbesluiten
1852), 305 ( jaarverslag
1850).
8 Gar, Archief gemeente Kralingen 96 (notulen nr. 2, 28 januari 1850).
9 Gar, Archief gemeente Kralingen 96 (notulen nr. 1, 3 januari 1850
en nr. 2, 28 januari
1850).
10 Gar, Archief gemeente Kralingen 294-295 (afkondigingen 1 mei
1850).
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HET ENIG OVERGEBLEVEN ROTTERDAMSE SCHUTTERSSTUK:

‘ZEVEN OFFICIEREN EN DE WAARD
VAN DE SINT JORISDOELEN’, 1604
In de 14e eeuw zijn in het Graafschap Holland in plaatsen die stadsrechten hadden
gekregen de schuttersgilden, ook wel schutterij genoemd, ontstaan. Deze schutters hadden van oudsher de traditie om zich door bekende Hollandse schilders te
laten vereeuwigen op een groepsportret. Eenieder die op het schilderij voorkwam
betaalde hiervoor een bedrag aan de schilder. De schilderijen kwamen te hangen in
de verenigingsgebouwen van de schutters de zogenaamde “Doelen(s)”.
JACK C.J. WERELDSMA
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Er zijn naar schatting meer dan 200 Doelenstukken,
zoals deze schuttersstukken werden genoemd,
gemaakt. Hiervan zijn er 135 bewaard gebleven,
de jongste daterend uit 1686, de oudste uit 1529.
De helft hiervan werd in Amsterdam geschilderd,
waarvan de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn
de meest bekende is. Naast vier stukken in het
Zeeuwse Goes werd de andere helft in 10 Hollandse
steden gemaakt. In Rotterdam werden in de 16e en
17e eeuw een 17-tal schuttersstukken geschilderd.
Hiervan is er slechts één bewaard gebleven: “Officieren van de Sint Jorisdoele, 1604”. De naam van
de schilder is eeuwenlang onbekend geweest.

ROTTERDAMSE SCHUTTERS EN DE
SCHUTTERSDOELEN
Rotterdam ontving 7 juni 1340 blijvende stadsrechten van Graaf Willem IV. De vrije burgers (poorters)
kregen hiermee het recht om wapens te dragen. Zij
maakten daarvan dadelijk gebruik.
In de 2e helft van de 14e eeuw bestond de Rotterdamse schutterij uit 200 schutters, verdeeld over
twee gilden het Sint Joris en het Sint Sebastiaan
gilde (handboogschutters). Het Gilde van de voetboogschutters had als beschermheilige (patroon)
Sint Joris. Deze voetboogschutters hadden hun
doelen, waarop geoefend werd, staan achter de
Deltsepoort tussen Coolvest (Westvest, nu Coolsingel) en de Delftse Vaart. Daar stonden de doel- en
schiethuisjes en het doelengebouw. Voor het reilen
en zeilen van de Sint-Jorisdoele werd een doelknecht aangesteld die ook als waard fungeerde. In
1621 werd besloten een nieuw Doelegebouw neer
te gaan zetten direct aan het Haagseveer gelegen.
Inmiddels was er wat de schutterij en schutters-

gilden betrof veel veranderd. Onder andere waren in
1557 de bogen afgeschaft (men ging over op musketten) en werden de schutters van het Sint
Sebastiaans Gilde ondergebracht en samengevoegd
bij het Sint Joris Gilde. In 1581 ontkrachtte een
resolutie van de Staten de politieke invloed van de
schutterijen en gilden. Daardoor gingen de elitaire
groeperingen van voorheen langzamerhand op in de
gewapende burgerij, die als Burgerwacht de functies van de schutterij overnam. De schutters werden
hiervoor betaald uit de helft van de opbrengst van
de visafslag. Van het overgebleven geld werd de
Sint-Jorisdoele onderhouden en in 1622 vernieuwd.
In 1620 was de schutterij van Rotterdam uitgegroeid tot zes vendels van 140 man waaraan ter verlichting van de dienst in datzelfde jaar 60 waardgelders (huursoldaten) werden toegevoegd. Een vendel
of vaandel was een compagnie onder één vaandel
optrekkend krijgsvolk te voet. Elk vendel werd geleid
door een kapitein, het geheel (900 schutters) stond
onder bevel van een kolonel.
De eerste steen van de nieuwe Sint-Jorisdoele werd
23 juni 1622 gelegd. Het gebouw werd direct aan
het Haagseveer gebouwd (afb.1).
Een jaar later kon de nieuwe Sint-Jorisdoele (afb.
2) in gebruik worden genomen. De voorgevel was
voorzien van twee versierde spitse topgevels. De
ingang bevond zich onder de met hardstenen ornamenten versierde noordelijke topgevel. Boven
de ingang was onder de luifel het wapen van het
schuttersgilde aangebracht. Op de rand van de luifel
waren druivenranken te zien en stond het woord
STADS-DOELE.
Deze aanwinst voor de stad werd niet alleen als her-

 Afb.1. Detail
Kaart van Joan
Blaeu, 1649.
Rechts boven de
Delftse Poort,
rechts onder bij
126 de nieuwe
Sint-Jorisdoele
uit 1623. Het
dunne dwars verlopende watertje
daaronder tussen
Coolvest en Delftsevaart, is het
Doelwater. Deze
naam bestaat nog
steeds, direct aan
de noordkant van
het huidige Stadhuis.

berg gebruikt. Het werd de plaats waar officieren
van het schuttersgilde, de krijgsraad van de schutterij en de Admiraliteit op de Maze bijeen kwamen.
Daarnaast maakten ook andere corporaties en
gilden gebruik van de nieuwe Sint-Jorisdoele. Ook
burgemeesters en schepenen gebruikten de Stadsdoele voor diverse evenementen. In 1692 was de
ruimte te klein geworden voor al dit soort zaken en
werd besloten aan de achterzijde het gebouw met
diverse vertrekken en een grote zaal uit te breiden
(afb.3).
Deze laatste werd Krijgsraadkamer genoemd. Vanaf
1697 werden er ook concerten gegeven.
Dit voor Rotterdam belangrijke gebouw met allure
diende evenals de 17e eeuwse doelens in andere
Hollandse steden aanzien te hebben. De ruime zalen boden voldoende ruimte om te worden aangekleed met levensgrote groepsportretten, vooral van
schutters. Deze schuttersstukken of doelenstukken
waren dan ook in de Rotterdamse Sint-Jorisdoele
ruimschoots aanwezig. Uit een inventarisatie in
1770 bleek dat er 17 schilderijen gehangen moeten
hebben. Bij de stichting van het Museum Boymans
in 1849 waren daar nog maar 2 van over. Deze kregen toen een plaats in het museum.
Rotterdam is, door de eeuwen heen, zeer slordig
met zijn doelenstukken omgegaan zoals blijkt uit
een artikel uit 1915 in “Oud-Holland”, geschreven
door gemeentearchivaris Dr. E. Wiersum. Van de 17
schilderijen was in 1915, nog slechts één schilderij
van een anonieme schilder terug te vinden: “Officieren van de Sint-Jorisdoele, 1604”. Het kapitale
schuttersstuk van Ludolf de Jongh hangende in het
Museum Boijmans (Schielandshuis) was bij een
brand in 1864 verloren gegaan. Verder was van de
andere 15 schuttersstukken geen spoor terug te
vinden.

 Afb.2. De
Sint.Jorisdoele
aan het Haagseveer, links het
bruggetje over
het Doelwater.
(SA)

 Afb.3. Aanbouw aan de
achterzijde van
“De Doelen”,
grenzend aan de
Plaats, kopergravure J. de Vou,
1694. (SA)

HET ENIG OVERGEBLEVEN
ROTTERDAMSE SCHUTTERSSTUK
De directeur van Museum Boijmans F. SchmidtDegener beschreef in zijn Jaarverslag 1913 een bijzondere ontdekking die was gedaan bij onderzoek
van het schilderij: “Bij het wegnemen van het blind
geworden vernis van het schuttersstuk van 1604
bleek dat de achtergrond geheel zwart overgeschilderd was; op den lichtgrijzen fond, die voor den dag
kwam, komen de in zwart gekleede figuren thans
veel beter uit. Links kwam nog een portret aan het
licht, reeds lang geleden weg geschilderd. Te oordeelen naar den roemer wijn, die deze persoon in de
hand houdt, is dit of de kastelein van den Doelen, of
een zelfportret van den schilder”. Tevens wist hij te
melden dat: ‘Van de hand van denzelfden onbekenden kunstenaar, die voorloopig betiteld wordt als de
Rotterdamsche portrettist, is het portret van kapitein
Hartman, gedateerd 1603”.
Het Historisch Museum Rotterdam met als hoofdvestiging het Schielandshuis heeft aldaar van
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 Afb.4 “Zeven
Officieren en de
Waard van de
Sint Jorisdoelen
te Rotterdam,
1604”. (Museum
Rotterdam)

oktober 1994 tot januari 1995 een tentoonstelling
georganiseerd met als titel: “Rotterdamse Meesters
uit de Gouden Eeuw”. In het gelijknamige boek
dat daarbij werd uitgegeven (redactie N. Schadee)
beschrijft kunsthistoricus, voormalig directeur van
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Rudi E.O. Ekkart op de eerste bladzijde van
de Catalogus onder Anoniem het volgende. “Zeven
Officieren en de Waard van de Sint Jorisdoelen te
Rotterdam, 1604; Doek 145,5 x 299,5 cm. In een
langgerekte compositie zijn naast elkaar 7 staande
schuttersofficieren tot aan de heupen weergegeven; geheel links half achter een officier, is de
waard van het doelengebouw met een glas in de
hand als 8ste persoon toegevoegd.
De schuttersofficieren zijn twee aan twee met het
lichaam naar elkaar toegewend, waarbij alleen de
man aan de rechterzijde in dezelfde richting als
zijn buurman staat; teneinde deze figuur niet te
isoleren heeft de schilder zijn buurman met enigszins omgewend hoofd afgebeeld. Door deze opzet
valt de nadruk op de twee middelste figuren, van
wie de linker blijkbaar de commandant is. Elk van
de officieren heeft een partizaan in de hand, een
stokwapen met scherpe punt dat sedert de late
16e eeuw geldt als attribuut van de officiersrang

kapitein. Alle afgebeelde partizanen zijn voorzien
van nagelbeslag en van een kwast die een troetel
werd genoemd. Bovendien draagt elke officier een
sjerp over de borst, een ijzeren ringkraag onder de
gewone kraag en een rapier aan de linker zijde. Bij
de voorgestelden is naast het hoofd een leeftijd
geschilderd; de individuele officieren zijn echter
niet geïdentificeerd.
De figuur van de waard was tot 1913 geheel overgeschilderd.
Blijkens het in grote cijfers aangebrachte jaartal
ontstond dit schuttersstuk in 1604. Het toont dezelfde schilderwijze als het eveneens ongesigneerde portret van de zeekapitein Hartman uit 1603. De
leeftijdsaanduiding van de officieren van links naar
rechts: 45, 29, 46, 56, 50, 35 en 49 jaar.
De zeven afgebeelde officieren zijn waarschijnlijk
zes kapiteins van de zes vendels bestaande uit 140
manschappen, allen met de partizaan rechtop in
de hand en hun commandant (3e officier van links,
mogelijk een kolonel).
De afgebeelde waard links op het doek met een
glas in de hand is waarschijnlijk Jan Cornelisz.
Bouwman die in 1596 als doelknecht (waard) was
aangesteld.”

beroemd geworden door het portretteren van (voornamelijk) adellijke personen. Desondanks was er in
de literatuur heel weinig bekend van het curriculum
van deze schilder. Het is de grote verdienste van
Ekkart geweest dat hij in staat is geweest naadloos
aan te tonen dat de Schotse Adam de Colone en de
Rotterdamse Adam Louisz. de Colonia één en dezelfde persoon moeten zijn geweest. De schilder van het
Rotterdamse schuttersstuk “Zeven Officieren en de
Waard van de Sint-Jorisdoelen te Rotterdam” uit 1604
was Adam Louisz. de Colonia. Zijn portretten worden
onder andere gekenmerkt door inscripties die de datum en leeftijd van de persoon in een kenmerkende
kalligrafie vermelden. Zulke tekens zijn ook te zien
op diverse adellijke portretten uit de Schotse periode. Ook in boven beschreven Rotterdams schuttersstuk worden jaartal van vervaardiging en de leeftijden van de officieren op het doek “gecalligrafeerd”.

VAN “ANONYMUS” EN “ROTTERDAMSE
PORTRETTIST” NAAR SCHILDER MET EEN
NAAM: ADAM LOUISZ. DE COLONIA
De bovengenoemde kunsthistoricus Rudi Ekkart
kwam 18 jaar later zelf met de oplossing van het
raadsel wie de “Onbekende Rotterdamse Portrettist”
is geweest. In een publicatie in The Burlington
Magazine van februari 2012 met als titel “The
Scottish painter Adam de Colone identified as the
Dutch painter Adam de Colonia”, werd het mysterie opgelost. Wat bleek, in Schotland was reeds in
1974 en 75 door onderzoek van D. Thomson een
beroemde Schotse portrettist uit de jaren 1620-30 in
beeld gekomen. Zijn naam luidde Adam de Colone.
Naast een tweetal portretten van King James die hij
in 1622 in Londen had gemaakt, was hij verhuisd
naar Edingburgh. Aldaar was hij tussen 1622-1628

Nagelbeslag, een kwast die een troetel
werd genoemd, een sjerp over de borst, een
ijzeren ringkraag onder de gewone kraag
en een rapier aan de linker zijde.

Wie was deze Adam Louisz. de Colonia?
Adam Louisz. de Colonia werd geboren in Antwerpen
ca. 1572. Hij was een zoon van zadelmaker Louis
Jansz. Colonia. De werkzame periode van Adam
Louisz. was van 1593-1651, hij schilderde portretten
met olieverf en stond tevens bekend als makelaar.
Hij huwde in 1593 in Rotterdam Beatrys Dircksdr.
van Beyeren. Zij kregen twee zonen Isaack Adamsz.
de Colonia die in 1611 in Rotterdam werd geboren
en Jacob de Colonia die later apotheker en tegelbakker zou worden. Naast Rotterdam heeft deze
reislustige portretschilder op meerdere plaatsen in
binnen- en buitenland gewerkt.
Hij begon te schilderen in Rotterdam en is daar
bekend geweest vanaf 1593. Van 1598-1611 heeft
hij zowel in Dordrecht als in Rotterdam gewerkt.
Hij maakte in Rotterdam in die tijd het portret van
kapitein Hartman (1603) en het schuttersstuk van
het Sint-Jorisgilde (1604). Vanaf 1630 tot aan zijn
dood in 1651 heeft hij (na zijn buitenlandse periode)
zeer waarschijnlijk in Rotterdam verder geleefd en
gewerkt. Hij overleed in augustus 1651 in Rotterdam
en werd op 19 augustus 1651 begraven in de Groote
Kerk (St. Laurenskerk) in het “Noort Pandt” onder
grafzerk “No. 206”.
Het Rotterdamse 415 jaar oude schuttersstuk, met
afbeelding van zeven officieren van de Burgerwacht,
is opgeslagen in het depot van Museum Rotterdam.
Het is een wonder dat dit schilderij vier eeuwen
heeft overleefd en dat het nog in goede staat blijkt
te zijn. Het schilderij had in 2017 een prominente
plaats op de tentoonstelling ‘Coolsingel’.
Het zou geweldig zijn als de Rotterdamse bevolking
dit schilderij met zijn bijzondere geschiedenis blijvend zou kunnen bewonderen. Rotterdam past dan
weer binnen het kader van steden die trots zijn om
hun schuttersstukken te tonen.
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AGENDA

TIPS
VERSCHENEN

21 OKTOBER 2019
Roterodamum Café
met Carrie & Abdelkader Benali
Locatie: MUSEUM Rotterdam
Rodezand 26 3011 AN Rotterdam
maandag 21 oktober, inloop vanaf
18.00 uur, aanvang 18.30 uur met
aansluitend borrel, einde 20.00 uur

21 NOVEMBER 2019
Roterodamum Café
over de Rivièrahal, Blijdorp
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In de Maand van de Geschiedenis zijn
te gast in het Roterodamum Café, de
Rotterdamse columniste en advocate
Carrie (bekend van Radio Rijnmond
en het AD) en Abdelkader Benali,
schrijver en columnist. Beiden geven
hun prikkelende visie op het thema
ZIJ/HIJ van de landelijke Maand van
de Geschiedenis. De sprekers worden
geïnterviewd door Patrick van der
Klooster, voormalig directeur van AIR.
Behalve de columns van Carrie en
Abdelkader zullen ook een tweetal
korte films vertoond worden.
Kijk voor meer informatie over dit
thema ZIJ/HIJ op
www.maandvandegeschiedenis.nl

Locatie: Rivièrahal, ingang via de
‘oude’ entree aan de Van Aerssenlaan.
inloop vanaf 17.15, lezing van 18.00
tot 19.00, aansluitend borrel, einde
20.00 uur.
Op donderdag 21 november wordt
het Roterodamum Café georganiseerd op een plek, waar elke Rotterdammer, jong en oud, herinneringen
aan heeft: de eens zo prachtige
Rivièrahal. Tijdens de bijeenkomst
zullen verschillende presentaties
worden verzorgd door o.a. Erik Zevenbergen, directeur van Diergaarde
Blijdorp, over de ambitie voor de renovatie van de Rivièrahal, Kees Rouw,
over de architect S. van Ravensteyn
en tot slot een vertegenwoordiging
van de Familie der Vogels van het
Rotterdams Studenten Corps (RSC),
een genootschap dat van oudsher
nauwe banden heeft met Diergaarde
Blijdorp en deze weer opnieuw wil
aanhalen.

28 NOVEMBER 2019
Uitreiking Rotterdams
Jaarboekje
Locatie: Willem de Kooning
Academie, Wijnhaven 61
Van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Op donderdag 28 november zal de
presentatie van het Rotterdams
Jaarboekje plaatsvinden in het
auditorium van de academie.
Meer informatie over het volledige
programma verschijnt in de digitale nieuwsbrief van oktober.

Een eeuw Kleiwegkwartier 		
door Henk Koetsveld
‘Het enige wat niet is veranderd, zijn
de mensen. Die blijven altijd hetzelfde’ In opdracht van de Bewoners
Organisatie Kleiwegkwartier heeft
Henk Koetsveld een rijk geïllustreerd
boek samengesteld met medewerking van tal van bewoners en ondernemers, met mooie verhalen en
prachtig vormgegeven door A10plus,
eveneens gevestigd in het Kleiwegkwartier. Een absolute aanrader voor
bewoners en oud-bewoners en verkrijgbaar bij o.a. kinderboekhandel
Ver van Hier en boekhandel Maximus
in Hillegersberg.

VERWACHT
Rotterdamse kooplieden, reders
en bestuurders
Fréderic en Antoine Plate 18021927
door Len de Klerk
Samen met andere vernieuwers richtten vader en zoon Plate bedrijven en
sociale en culturele instellingen op. Ze
omarmden de vrijhandelsgedachte en
versterkten de economisch-geografische positie van Rotterdam door de
aanleg van havens en spoorlijnen. Het
boek zal in november verschijnen bij
Uitgeverij Verloren.

AUTEURS IN DIT NUMMER
Dr. G.M. Andela			
Tuinen van Vreewijk
Gerrie Andela (architectuurhistoricus)
publiceert en adviseert op het gebied
van architectuur, stedenbouw, landschap en cultureel erfgoed. Ook is ze
docent aan de Hogeschool Rotterdam.

Arthur van Beveren
Geschiedenis van de Van Ghentkazerne

Vier eeuwen
Rotterdam Waterstad
door historisch onderzoeksbureau
Stad en Bedrijf
Het boek Vier eeuwen Rotterdam Waterstad schetst de geschiedenis van
een van Rotterdams oudste stadskernen. Dankzij een bloeiende handel
in haring en wijn, ontwikkelde het
gebied rond Haringvliet, Leuvehaven,
Wijnhaven en Boompjes zich tot een
levendige koopmansstad. Met de
komst van steeds grotere stoomschepen aan de kaden en het opzichtige
luchtspoor verloor Waterstad geleidelijk haar aantrekkingskracht voor
bewoners. Op grond van de stille vlakte die het bombardement van 1940
had achtergelaten, groeide Waterstad
opnieuw uit tot een imposant stadscentrum en geliefd woongebied. Het
rijk geïllustreerde boek (188 pagina’s)
is vanaf 20 november verkrijgbaar bij
de betere boekhandels en via Bol.com.

De Nacht van het onhoorbare
Rotterdam vormt op vrijdag 25 en
zaterdag 26 oktober het middelpunt
van de Nederlandse en Vlaamse literatuur. Dan vindt tot in de late uren
de Nacht van het onhoorbare plaats:
de vierde editie van Festival Woordnacht. Ook dit jaar zijn er tientallen
auteurs, performers en artiesten te
zien op diverse podia in het stadshart
o.a. Arminius, TENT, V2, Goethe-Instituut en Tsjechisch Centrum, Boekhandel Donner, Theater Rotterdam, Chabot Museum, Maaspodium, Het Witte
Huis en De Schouw. Voor tickets en
meer informatie: www.woordnacht.nl
en via Facebook/ Instagram/ Twitter.

Na de School voor
Journalistiek werkte
Arthur van Beveren
(33) als freelance
journalist en fotograaf. Op dit moment
is hij in dienst als
officier-redacteur bij het Ministerie van
Defensie. Hij heeft een grote interesse
in geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder.

Prof.dr.ir. V.J. (Han) Meijer			
Relatie stad, haven en rivier
Han Meyer is emeritus hoogleraar stedenbouwkunde (TU
Delft). Na zijn afstuderen als stedenbouwkundige aan
de TH Delft (1979)
was hij ruim 10 jaar in verschillende
functies werkzaam bij de Projectorganisatie Stadsvernieuwing van de Gemeente Rotterdam. Vanaf 1990 was hij aan de
TU Delft verbonden, eerst als universitair hoofddocent, van 2001 tot 2019 als
hoogleraar, waarbij hij aandacht heeft
besteed aan stedelijke ontwikkeling
in deltagebieden. Hij is (co)auteur van
meer dan 20 boeken en 100 artikelen in
vak- en wetenschappelijke tijdschriften.
Binnenkort verschijnt van zijn hand
(met coauteurs MaartenJan Hoekstra en
John Westrik) bij uitgeverij VanTilt ‘Stedenbouw: kern en perspectieven’.

Dr. A. (Arie) van der Schoor
Kralingen, uit de Dorpen van
Rotterdam
Arie van der Schoor studeerde maatschappijgeschiedenis aan de EUR, waar

hij in 1992 promoveerde op
het ontstaan van de middeleeuwse stad Rotterdam.
Schreef onder andere Stad
in aanwas over de geschiedenis van Rotterdam tot 1813 en de
Dorpen van Rotterdam over de dorpen
die door de stad werden geannexeerd.
Hij is werkzaam als wetenschappelijk
adviseur bij het Stadsarchief Rotterdam
en sinds 2012 ook redactiesecretaris
en eindredacteur van het Rotterdams
jaarboekje.

Dr. A.W.T. (André) van der Velden
Over Max Gerschtanowitz
André van der Velden is
docent mediageschiedenis aan de Universiteit
Utrecht. En Rotterdammer. Hij publiceerde
diverse artikelen en bijdragen aan boeken over
de geschiedenis van het uitgaansleven
in de stad, met als speciaal aandachtspunt het Rotterdamse bioscoopbedrijf.
Daarnaast doet hij samen met buurtbewoners onderzoek naar de geschiedenis
van het Nieuwe Westen en Middelland.

Dr. J.C.J. (Jack) Wereldsma
Het laatste Schutterstuk van
Rotterdam
Geboren en getogen
in Rotterdam, maar
studeerde Geneeskunde in Utrecht.
Opleiding tot chirurg in Rotterdam.
25 jaar als (oncologisch) chirurg werkzaam geweest in het
Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam.
In 2002 met pensioen, sindsdien meer
dan 50 historische verhalen geschreven
voor de Nieuwsbrief van de Grote of Sint
Laurenskerk, over de kerk en Rotterdam,
wat resulteerde twee boeken: “Laurenskerk Rotterdam, Geschiedenis-Citaten–
Memorabilia” (2014) en “Vestingstad
Rotterdam en haar Stadspoorten, 13401940” (2017).
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DE BIJENKORFSTEEN
KOMT TERUG!
Het Historisch Genootschap Roterodamum heeft samen met
fotograaf Jan Sluijter (foto) het initiatief genomen om deze beeldengroep – ruim 60 jaar na de sloop van de oude Bijenkorf – weer
op de Coolsingel te herplaatsen.
In deze maanden vindt overleg plaats met de diverse gemeentelijke diensten om dit te realiseren. Na restauratie zal de beeldengroep in 2020 terugkeren op de Coolsingel.
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