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College van Burgemeester & Wethouders    
van de gemeente Rotterdam 
Postbus 70012 
3000 KP ROTTERDAM 
        

Rotterdam, 25 januari 2020 
 

Onderwerp:  
Aanvraag monumentenstatus voormalige manufacturenhandel met opschrift 
 “UW ADRES IS HET WONDER”, Noordmolenstraat 76 & 78, 3035 RM Rotterdam 
 
        
 
 
Geacht College, 
 
Historisch Genootschap Roterodamum vraagt hierbij op grond van artikel 3 lid 1 van 
de Monumentenverordening Rotterdam 2010, de status van gemeentelijk 
monument aan voor twee naastgelegen winkelpanden aan de Noordmolenstraat 76 
& 78.  Op de wijze van (voor)bescherming komen wij aan het slot van deze brief 
terug.  Het complex is kadastraal geregistreerd onder nummer Rotterdam X 4490. 
 
De winkelpanden, waar nu Zeeman bezig is met een verbouwing, zijn planologisch 
niet beschermd. Wel heeft de gemeente Rotterdam als staand beleid dat met zorg 
wordt omgegaan bij aanpassingen aan historische gevelpuien van winkels en sluit 
daarmee aan op de doelstellingen van de Erfgoednota. Bij de recente verbouwing 
werd een opmerkelijke vondst gedaan: een geveltekst over de volle breedte van de 
twee winkelpanden luidend: “UW ADRES IS HET WONDER”. Achter deze nu poëtisch 
aandoende tekst (Eeva Liukku), gaat een bijzonder schrijnende geschiedenis schuil. 
(zie AD, Peter van Drunen 24.1.2020) 
 
De levensgeschiedenis in een aantal feiten 
 
Het Stadsarchief kent de geschiedenis van de eigenaren van deze winkel, de heer 
Israël Levi de Winter, die als zoon van een koopman in 1908 in Rotterdam is 
geboren. In 1931 begint hij zijn eigen manufacturenhandel aan de Hoogstraat in 
Vlaardingen. Na zijn huwelijk met Henriëtte van Biene in 1933 gaan zij daar boven de 
winkel wonen. Eind 1934 vertrekken zij naar Goes, waar in mei 1937 hun dochter 
Grietje, vernoemd naar Israëls moeder wordt geboren.  
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In 1938 keert het gezin terug in Rotterdam en betrekt daar een bovenwoning op het 
adres Noordmolenstraat 86A. Kort daarna openen zij de manufacturenhandel in de 
Noordmolenstraat 76 & 78, met Israël Levi in de rol van directeur. De verwondering 
over deze eigen prestatie: een nieuw begin en een nieuwe winkel klinkt door in de 
koptekst boven de winkel.  
 
De levensgeschiedenis van deze ondernemende joodse eigenaren van de 
winkelpanden aan de Noordmolenstraat, die deze week letterlijk aan het licht is 
gekomen bij de verbouwing van de winkelpanden, eindigt in 1942 in Auschwitz. 
Zij bereikten de leeftijd van 33 jaar, hun dochtertje werd niet ouder dan 5 jaar.  
 
 
Sociaal-economische en maatschappelijke context 
 
De hierboven sec in data weergegeven levensgeschiedenis moet geplaatst worden 
tegen de achtergrond van een tijdsgewricht getekend door crises, armoede voor 
velen en maatschappelijke instabiliteit. Zowel arbeiders als kleine ondernemers 
raakten op drift in een zoektocht naar bestaanszekerheid. Dat Samuël Levi de Winter 
en zijn vrouw Henriëtte na omzwervingen in de jaren vlak voor het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog het openen van een winkel aan de Noordmolenstraat als een 
wonder beschouwden, is goed te begrijpen.  
 
De omvang van de ontwrichting door gerichte razzia’s en moord op de joodse 
Nederlanders tijdens de eerste oorlogsjaren kennen wij, maar blijft tot op grote 
hoogte onbegrijpelijk. Dat verhaal moet keer op keer verteld worden opdat wij niet 
vergeten. 
 
 
Cultuurhistorische waarde  
 
De symboliek van dit tijdsgewricht zien wij terug in het werk van Hendrik van den 
Eijnde, die voor de opening van De Bijenkorf in 1930 in opdracht van Goudsmit een 
beeldengroep vervaardigde, waarin de waardevolle bijdragen van allen aan het 
welbevinden van de maatschappij gelijkelijk tot uitdrukking wordt gebracht. Dudok 
voegde er een dimensie aan toe door met een stabiele balancerende ophanging aan 
de dragende constructie van het gebouw het wankel evenwicht tot uitdrukking te 
brengen.  
 
De zware symboliek bij een groot warenhuis vindt zijn tegenhanger in het persoonlijk 
beleefde wonder van de manufacturenhandelaar aan de Noordmolenstraat.   
Belettering, tekst en boodschap zijn direct, krachtig en kwetsbaar. De tekst leidt tot 
een glimlach om de verwondering, maar raakt daarna de diepere emotionele laag. 
Het visuele beeld werkt als een geheugenanker.  
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Stedenbouwkundige waarde 
 
Rotterdam staat voor de opgave het historisch besef in de stedenbouwkundige 
ontwikkeling zichtbaar te houden en waar mogelijk te herstellen. De oude 
winkelstraten staan onder druk door het economische proces. De Noordmolenstraat 
was een bijzonder levendig centrum met een breed areaal aan winkels. Het is van 
groot belang visueel waar mogelijk het verleden van deze straat te behouden en de 
achterliggende geschiedenis zichtbaar te maken. Het mag ook nu nog een klein 
wonder heten dat de firma Zeeman op ditzelfde adres in het Oude Noorden de 
handel voortzet en zorgt voor continuïteit in het stedelijk landschap. Waarschijnlijk 
worden dit jaar nog Stolpersteinen geplaatst, mogelijk in de nabijheid van het 
woonhuis. 
 
Monumentenstatus  
 
Cultuurhistorische dubbelbescherming voor de winkelpui is zeer voor de hand 
liggend. Wij achten dat in dit geval niet voldoende en verzoeken u de ongekend 
grote waarde en betekenis tot uitdrukking te brengen in een monumentale status 
van het gebouw met geveltekst. De tekst op de winkelpui geeft toegang tot een 
diepere betekenislaag en is een baken van herinnering en herdenking. Wij 
vertrouwen erop dat de gemeente Rotterdam in dit bijzondere geval een gepast 
beschermingsregime als gemeentelijk erfgoed zal weten te vinden. 
 
Bovendien stellen wij u voor de levensloop van onze Rotterdamse joodse inwoners 
Samuël Levi de Winter, Henriëtte de Winter-van Biene en hun dochtertje Grietje (zie 
onderwijsproject “Jij hoort in onze klas”) op te nemen in de Collectie echt 
Rotterdams erfgoed van Museum Rotterdam. Daarmee benut u de unieke kans het 
stedelijk landschap één met zijn bewoners te maken.   
 
Historisch Genootschap Roterodamum verzoekt u in nauwe samenwerking met 
Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument, de procedure tot aanwijzing van 
Noordmolenstraat 76 & 78 in werking te stellen. Gezien de eerste reactie van de 
huidige firma is voorbescherming wellicht niet nodig en is in goed overleg behoud te 
realiseren.  
Wij verzoeken u de ontvangst van deze brief te bevestigen en zijn graag bereid tot 
een gedachtewisseling over het cultuurhistorisch belang van dit ensemble. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Frank Roos, voorzitter    Frank van Gelderen, secretaris 
Historisch Genootschap Roterodamum Stichting Loods 24 en  Joods 

Kindermonument 
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