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Cholera, tyfus en water
Hoe de Leuvebrug inspireerde
Villa Van Waning
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Erasmusbrug
Geef hem een naam, vernoemd de zoon
die bruggen sloegen met woorden
(we bewaren zijn manuscripten
in zuurvrije kamers); geef hem
een bijnaam, zwaan kleef aan
de oevers van de Maas: staalstijve

Rien Vroegindeweij
Deel 2 van vier delen uit poëzie en
kunst De brug, uitgegeven door
Gemeentewerken Rotterdam in
samenwerking met NAI Uitgevers
ter gelegenheid van de opening van
de Erasmusbrug en tentoonstelling
in de Kunsthal Rotterdam in
september 1996.
Begin september is het
25 jaar geleden dat de
Erasmusbrug werd geopend

foto Judith van Gilst
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Zeus met geknikte knieën, als de
wind in je kabels blaast, zing dan
voor de schepen, zing voor Rotta.
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In 2022 bestaat Historisch Genootschap Roterodamum
75 jaar. We gaan daar volgend jaar uiteraard aandacht
aan besteden met verschillende acties en evenementen.
In dit nummer van de Kroniek vast een beetje nostalgie.
In april 1974 verscheen het eerste nummer van de
Kroniek. De eerste uitgave werd geïntroduceerd als
experiment met als aanleiding de alsmaar oplopende
druk- en portokosten van de correspondentie met de
leden.
De tekst in dit eerste nummer bestond voornamelijk
uit mededelingen van het bestuur over onder andere de verspreiding van de Jaarboekjes, een aankondiging voor een excursie naar Voorne en Putten en
een verhaal over de oprichting van de Stichting
Historische Publicaties.
In de jaren die volgden zou de Kroniek een aantal
keren een gedaanteverwisseling ondergaan. In het magazine werd
steeds meer aandacht besteed aan artikelen over historisch interessante
onderwerpen.
Met de komst van een eigen website en later de digitale nieuwsbrief ging een
nieuw tijdperk in. Momenteel organiseert Roterodamum haar Roterodamum
Cafés zelfs online. Uiteraard is Roterodamum ook te volgen op Instagram,
Facebook en Twitter: voor leden en niet-leden.

Voorzijde: Villa Van Waning,
foto’s Vincent Taapken/Stadsarchief
Rotterdam, Judith van Gilst
Kopij voor de Kroniek 2021
nummer 29 moet uiterlijk 18 mei
2021 binnen zijn bij de redactie.

U DE
 ONTVANGT
DIGITALE NIEUWSBRIEF
VAN ROTERODAMUM
NOG NIET?
Ga naar roterodamum.nl/nieuwsbrief en meld u aan, dan plaatsen
we u op de verzendlijst.
En heeft u onze facebookpagina
al eens bezocht? www.facebook.
com/Roterodamum. Ook kunt u
Roterodamum op Twitter volgen
@HGRoterodamum of Instagram
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KRIJG DE KLERE
CHOLERA, TYFUS EN WATER

JACQUES VAN MARKEN EN ‘DE CERCLE
DER MEZEN’
SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP
DANKZIJ ROTTERDAMS KAPITAAL
STADSONTWIKKELAAR MET EEN
PASSIE VOOR INDUSTRIEEL ERFGOED
DE GESCHIEDENIS VAN VILLA
VAN WANING
2021: HET HUGO DE GROOTJAAR
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Wereldwijd wordt koortsachtig gewerkt om de geheimen
van corona bloot te leggen. Cholera en tyfus kennen we
al veel langer. Daarvan weten we inmiddels dat die ziekten vaak via vervuild drinkwater worden verspreid. Bij dat
soort epidemieën is het dus zaak om te zorgen voor veilig
drinkwater.
Maar anderhalve eeuw geleden, bij de stichting van het
Rotterdamse waterleidingbedrijf (1874), was die kennis
nog geen gemeengoed. Het waterleidingbedrijf dankt
zijn ontstaan niet aan de wens om besmettelijke ziekten
te voorkomen. Gebrekkige kennis op dat vlak droeg er
zelfs toe bij dat de stad in 1903 werd getrakteerd op een
tyfus-uitbraak die, schrik niet, werd verspreid via de
Rotterdamse waterleiding.
DOOR JAN VAN DEN NOORT
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Na de feestelijke viering van 750 jaar Dam in de
Rotte (2020) weet iedereen dat Rotterdam zijn
naam dankt aan een dam in de Rotte en dat die
dam in de Hoogstraat ligt. Rotterdammers woonden aanvankelijk vooral op die dam, maar vrij snel
werd ook achter de dam gebouwd en gewoond.
Omstreeks 1600 werd dit deel van de stad omsloten door twee flinke grachten: de stadsvesten.
Samen met de dam vormden ze de voor Rotterdam
zo karakteristieke ‘stadsdriehoek’.
In de zeventiende eeuw werden de slikken voor de
dijk in gebruik genomen en van kaden voorzien.
Deze nieuwe wijk werd ‘Waterstad’ genoemd en
onderscheidde zich van de ‘binnenstad’ achter
de dijk doordat eb en vloed buitendijks vrij spel
hadden en steeds nieuw, schoon water werd aangevoerd.
Dat had zo zijn voordelen omdat het Rotterdamse
afval toen overwegend in de grachten belandde.
Toen Rotterdam een klein stadje was, viel daar
nog mee te leven, maar in de negentiende eeuw
groeide de bevolking snel. De hoeveelheid afval in
de grachten nam sterk toe en verspreidde daar een
afschuwelijke stank. Omdat deze open riolen annex
drijvende afvalstortplaatsen de belangrijkste bron
voor het stedelijke drinkwater waren, fungeerden
zij tevens als doorgeefluik voor allerhande besmettelijke ziekten.

EEN FRAAI AANGEKLEED OPEN RIOOL
Als ergens sanering nodig was dan was het in de
propvolle binnenstad, maar dat leek vooralsnog
een kansloze onderneming. Raadslid van Rijckevorsel vatte dat pessimisme kernachtig samen. Hij
hield het er op dat het water ‘waar het nu in die
sloten stilstaat zal sypelen en waar het nu sypelt
zal vloeijen; gebrekkig zal het steeds blijven.’ Het
stadsbestuur stak zijn energie daarom liever in de
waterhuishouding van de ‘polderstad’, het gebied
buiten de Stadsdriehoek waar sjieke nieuwbouw
was voorzien.
Het water van de binnenstad werd ververst met
behulp van de sluizen in Schielands Hoge Zeedijk.
De afvoer via Rotte en Schie leverde over het algemeen weinig problemen op, maar de wens om bij
vloed schoon Maaswater in te laten en daarmee de
sloten en grachten van de binnenstad te reinigen
stuitte op de almacht van het Hoogheemraadschap
van Schieland. Dit college ging over de waterhuishouding in de polders en wilde eerst en vooral de
afvoer veilig stellen. Het werd de stad Rotterdam
daarom maar mondjesmaat toegestaan de sluizen
bij vloed te openen en extra water aan te voeren
via Rotte en Schie. De grote hoeveelheid water die
‘s winters moest worden uitgemalen maakte een
instroom van Maaswater vrijwel onmogelijk. Ook
‘s zomers was er onvoldoende gelegenheid tot

 Aan de singels
van het Waterproject verrezen
fraaie villa’s. De
bewoners van de
singels moesten
tot hun schrik
ervaren dat deze
hoofdafvoer van
het stedelijk
rioolstelsel niet
helemaal aan de
verwachtingen
voldeed. De
stank was er
veelal ondraaglijk. foto Stadsarchief Rotterdam,1862

 De stedelijke
waterhuishouding van Rotterdam omstreeks
1850. tekening Jan
van den Noort

 Het Waterproject van W.N.
Rose en J.A.
Scholten anno
1854. tekening Jan
van den Noort

verversing van de binnenwateren. ‘Indien het maar
eens sterk geregend heeft, dan reeds kan men van
Schieland geen vergunning tot doorspuijing verwerven’, klaagde burgemeester Hoffmann.
De oplossing is er niet zonder slag of stoot gekomen. Maar in 1854 werd toch een knoop doorgehakt en koos het stadsbestuur voor een stelsel dat
onder de naam Waterproject bekendheid kreeg.
Het was ontworpen door W.N. Rose, stadsarchitect
van Rotterdam, en J.A. Scholten, fabriek-landmeter
van het Hoogheemraadschap van Schieland.

Bij water denken we al gauw aan drinkwater, maar
laat u niets wijs maken, het Waterproject was in
essentie een fraai aangekleed open riool. De goede
gewoonte om afvalwater met ondergrondse riolen
af te voeren kwam pas veel later in zwang.
Bij het Waterproject werd schoon Maaswater in
Westvest en Oostvest opgeslagen zodat dat naar
believen in de polderstad kon worden geleid. Daarbij werd dankbaar gebruikgemaakt van het hoogteverschil tussen de vesten en de polderstad.
Als het spoelwater zijn reinigende werk in de polderstad had gedaan stroomde het uit in enkele
nieuw aangelegde singels. Die liggen er nog steeds,
ten westen van de stadsdriehoek de Wester- en
Spoorsingel, ten oosten daarvan de Boezem-,
Crooswijkse- en Noordsingel. Met behulp van twee
stoomgemalen werd het spoelwater vervolgens
vanuit de singels teruggepompt in de rivier.
Tuinarchitect Jan David Zocher tekende voor de
aankleding van de singels, reden voor Rose om trots
te verklaren ‘Er zullen dan in ons vaderland maar
enkele steden zijn die meer rij- en wandelwegen
aanbieden.’ Men zou Rotterdam niet meer kunnen
verwijten ‘dat het geene environs heeft, en van die
zijde beschouwd, weinig genoegen oplevert.’

DE BALLETJES HEBBEN DE MAAS
NOOIT BEREIKT
Alle enthousiasme ten spijt, de eerste bewoners
van dit nieuwe stuk Rotterdam waren allesbehalve
tevreden over de waterhuishouding in hun polderstad. De singels waren gegraven om het afvalwater
af te voeren, maar bij eb werd nog steeds zo weinig
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spoelwater aangevoerd dat de singels nauwelijks
stroomden. Het afval kon bezinken nog voor het de
gemalen had bereikt.
De bewoners van de chique panden langs de fraai
beboomde singels klaagden steen en been over
de afgrijselijke stank die daarvan het gevolg was.
‘De aandacht kan er niet genoeg op worden gevestigd: dat er tot nog toe geen eigentlijke afvoer
van faecale stoffen in de Maas heeft plaats gehad,
slechts verplaatsing binnen de stad’, hield raadslid
G.M. Kam zijn collega-raadsleden voor. ‘De bouillon
(om het plastisch uit te drukken) van de soep is tot
nog toe alléén met het beperkt stoomvermogen
van het westelijk stoomgemaal naar de Maas opgepompt; maar de balletjes hebben de Maas nooit, of
bij uitzondering sporadisch bereikt.’
Stank was niet alleen onaangenaam. Tot in de
tweede helft van de negentiende eeuw werd stank
ook gezien als de hoofdoorzaak van besmettelijke
ziekten. De kwalijke dampen die uit de grachten
opstegen werden miasmen genoemd en die werden vooral veroorzaakt door fecaliën. Nu was er in
Rotterdam wel een verbod op de lozing van fecaliën
in sloten en grachten, maar dat verbod was weinig
effectief.
De directeur van de kersverse dienst Gemeentewerken, W.A. Scholten (1855-1861; niet te verwarren
met genoemde J.A. Scholten van het hoogheemraadschap), was niet geneigd om energie te steken
in de handhaving van dat verbod. Hij zag het lozen
van fecaliën als een ‘fait accompli’ en zocht naar
manieren om die stankverwekkers zo snel mogelijk
weg te spoelen.

 De Westersingel, een van
de singels van
het Waterproject. foto Judith van
Gilst, 2019

In 1858 bracht hij een werkbezoek aan de stad
Hamburg om zich te oriënteren over het stelsel
van waterverversing dat daar werd toegepast. In
een uitvoerig rapport, waarin ook de ervaringen in
Londen, Parijs, Berlijn, Milaan, Turijn, Tottenham,
Leicester, Brussel en Algiers werden opgetekend,
schreef hij hoe ‘uitnemend’ het Hamburgse systeem voldeed. ‘Deze stad met eene bevolking van
ongeveer 200.000 zielen, gelegen aan de rivier de
Elbe, ontlast al haar afval door de riolen aan het
beneden einde der stad in de Elbe.’
Scholten vond dat Rotterdam het Hamburgse
voorbeeld kon en moest volgen en dat de Nieuwe
Maas daarbij een even krachtige helpende hand
zou bieden als de Elbe aan Hamburg. Het bestaande rioolstelsel moest dan wel worden verbeterd én
Rotterdam moest kunnen beschikken over ‘eene
groote hoeveelheid water ... om deze riolen door te
spuijen en vooral om het gezwavelde waterstofgas
opgelost te houden’. Op die manier kon het afval
veilig en volledig uit de stad worden verwijderd en
naar zee afgevoerd.

SPOELEN, SPOELEN EN NOG EENS
SPOELEN
In navolging van Hamburg diende de directeur van
Gemeentewerken een voorstel in om stroomopwaarts, ten oosten van de stad, een waterspaarbekken aan te leggen. Daarmee zou de stad voldoende
Maaswater hebben voor het spoelen van de stedelijke riolen. Een watertoren zorgde voor het noodzakelijke hoogteverschil om het spoelwater via buizen
naar de stad te kunnen leiden.

 De stedelijke
waterhuishouding van Rotterdam anno 1874,
op basis van de
voorstellen van
directeur Gemeentewerken
W.A. Scholten
anno 1858.
tekening Jan van den
Noort

 Het sproeien
van de Rotterdamse straten.
foto Stadsarchief
Rotterdam

Vandaag de dag produceert het waterleidingbedrijf
hoofdzakelijk drinkwater, maar bij de opzet van het
bedrijf zag men dat als niet meer dan een prettige
bijkomstigheid. Directeur van Gemeentewerken
Scholten gaf grif toe dat het Rotterdamse drinkwater ‘veelal in een walgelijken toestand’ verkeerde én
dat men het eigenlijk alleen nog dronk dankzij ‘de
alvermogende kracht der gewoonte’.
Uit een oogpunt van gezondheid zou de aanvoer
van vers water in een behoefte voorzien. De Hamburgse ervaring leerde dat zo’n waterleiding wel
meer voordelen had. Door de aanvoer van water
werd bijvoorbeeld ook de brandveiligheid verhoogd
waardoor de verzekeringspremies omlaag konden.
Ook de ‘gelegenheid tot besproeijing der straten in
den zomer, tot reiniging in den winter’ was in Hamburg verbeterd én goedkoper geworden, en de stad
en haar bewoners beschikten voortaan over ‘een
kracht accumulator ... die zij tot alle doeleinden des
noods dienstbaar kunnen maken’.
Kortom, als het drinkwater niet meer uit de sloten
maar uit de Maas kwam, dan zou dat een zegening
zijn voor Rotterdam. Niettemin was Scholtens waterleiding eerst en vooral bedoeld om de riolen te
spoelen.

SCHRIK VOOR URINOIRS
Kort na het lanceren van zijn voorstel overleed
Scholten vrij plotseling aan tyfus (1861), een ziekte
die hij zelf door middel van zijn spoelstelsel wilde

bestrijden. Hij werd opgevolgd door de voormalig
hoofdopzichter van de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij C.B. van der Tak, die in zijn
rapportage aan de commissie Plaatselijke Werken
de lijn-Scholten voortzette, want men moet ‘water
ter beschikking hebben en wel in ruime mate, om
van een rioolstelsel gunstige resultaten te kunnen
verwachten.’
De raad ging daarin mee maar was nogal sceptisch
over de mogelijkheid om zo’n waterleidingbedrijf
winstgevend te exploiteren: ‘Hier ... is drinkwater
in overvloed; het moge ... niet best of minder goed
wezen, maar vele minder gegoeden zullen nog lang
de voorkeur aan dat water geven, dan voor goed en
beter water geld te betalen.’ Het was nog maar de
vraag of een particulier zich aan deze onderneming
zou wagen.
Dat bleek niet het geval. Bij gebrek aan geschikte
particuliere kandidaten nam de gemeente uiteindelijk zelf het voortouw, een mogelijk financieel
debacle voor lief nemend. In 1869 stemde de raad
in met het voorstel van B & W om de waterleiding
in eigen beheer aan te leggen en gemeentelijk te
exploiteren.
De kosten voor het spoelen van de stedelijke riolen
zouden erg hoog zijn, maar wie weet kon de gemeente door de verkoop van leidingwater nog een
deel van de investeringen in het waterleidingbedrijf
terugverdienen.
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De vrees dat de exploitatie van het waterleidingbedrijf wel eens nadelig kon uitpakken voor de
gemeentelijke financiën droeg ertoe bij dat het
thema verspilling veel aandacht kreeg. Sommige
raadsleden wezen op lekkende kranen en boenende
dienstmeiden: ‘’t is eigenaardig dat de meeste waterverspilling betrekkelijk plaats heeft bij de kleinste huizen. Men besproeit daar stoep en trottoir of
straat en gevel met een woede waarvoor niets veilig is en waardoor zelfs de voetgangers gehinderd
worden. Vele dienstboden hebben het verschrikkelijk op onze drinkwaterleiding voorzien.’
Het verspillen van water werd daarom streng verboden en wie de kraan onnodig open liet staan of
water aan anderen gaf, liep de kans dat de directie
gebruik maakte van haar bevoegdheid om de geabonneerde ‘dadelijk den watertoevoer te ontnemen’.
Ook het verbruik door gemeentelijke instellingen
werd kritisch bezien. Rose en Van der Tak veronderstelden dat de gemeente ongeveer een tiende van
de waterproductie nodig had voor eigen gebruik.
Zij berekenden dat ongeveer de helft daarvan zou
worden benut als spoelwater voor de urinoirs.
De vrees dat de stedelijke rijkdom via de urinoirs
zou worden weggespoeld ontlokte raadslid H.V.B.
Molenaar de uitspraak: ‘Voor onze drinkwaterleiding is er niets dat mij zoveel schrik aanjaagt als
juist die urinoirs.’ Een paar dagen tevoren was er
een proef genomen waaruit bleek dat door een
opening van 5 millimeter in 42 minuten één kubieke meter water stroomde. Molenaar rekende voor
dat deze aanslag op de gemeentekas ƒ 4,20 per dag
kostte en hij concludeerde verontwaardigd: ‘Dat
365-maal genomen, is een vrij aanzienlijke som.’
Het peperdure leidingwater was slechts bedoeld
voor een select gezelschap. De meeste Rotterdammers zouden het voorlopig niet kunnen betalen.
Niettemin bracht dat selecte gezelschap, tegen
alle verwachtingen in, zoveel geld in het laadje dat
het waterleidingbedrijf in financieel opzicht een
vliegende start kende en die investering een hoog
rendement had.

STRIJD OVER EEN BREED FRONT
De Engelsman John Snow stelde al in 1854 vast dat
cholera wordt veroorzaakt door het drinken van
besmet water, maar die gedachte kon in Nederland
nog op heel weinig bijval rekenen.
Tot ver in de negentiende eeuw ging vrijwel iedereen ervan uit dat besmettelijke ziekten veroorzaakt
werden door schadelijke dampen. Niet het drinken
van verontreinigd water, maar de walm die eruit
opsteeg werd gezien als de belangrijkste oorzaak
van allerhande ziekten.
Als de negentiende-eeuwse gemeentelijke overheid
al een beleid op het vlak van de volksgezondheid

“BOENEN EN SCHROBBEN”
De heer van Gennep. Mijnheer de Voorzitter. Het verheugt mij, doch
uitsluitend voor ditmaal, dat wij hier als vrije mannen onder elkander zitten en dat de gewoonte dat ook vrouwen onze vergaderingen
bijwonen of als leden daarvan zitting nemen, nog niet in onze zeden
is doorgedrongen. Ik zou anders niet met zooveel vrijmoedigheid als
thans mijn hart durven uitstorten over eene zoo teedere aangelegenheid, als het “boenen en schrobben”, dat door het amendement
van den heer Muller is ter sprake gebragt. Ik voor mij moet bekennen een bepaalde afkeer te hebben van dat eeuwige geboen en
geschrob, waarmede men de straat bederft en ongenietbaar maakt,
onder voorwendsel van ze te reinigen. Ik zie er het nut niet van in,
en geloof ook niet dat men er eenig nuttig doel mede beoogt. Eer
geloof ik dat wij hier te doen hebben met een regtzinnige overlevering, met een verouderd overblijfsel uit een afgesloten tijdperk,
toen ene goede huisvrouw zich onteerd zou gerekend hebben, indien
zij er niet haar zondagsche kamer, haar zondagsche muts en haar
zondagsche - kleine steentjes op nahield. Het zij verre van mij dat
ik iets zou hebben tegen de reinheid; reinheid acht ik een deugd en
een groote deugd zelfs, maar iedere deugd kan door overdrijving
tot een ondeugd worden. Zoo wanneer geloof in fanatisme, liefde
in hartstogt, reinheid in - boenwoede ontaardt. En dat wij hier niet
voor de deugd maar voor hare overdrijving, de ondeugd staan, valt
gemakkelijk te bewijzen - met een beroep op dezen Raad zelf. Wie
toch heeft ooit gehoord dat deugden bij openbare verordeningen
worden tegengegaan en verboden? Met ondeugden is dit wel het
geval. Welnu, in 1854 is het schrobben van de straat door dezen
Gemeenteraad bij openbare verordening verboden. Nu is men wel
in 1858 althans gedeeltelijk op dit besluit terug gekomen en heeft
men tot een zeker uur weder vrijheid om te boenen verleend, doch
niet uit overtuiging, maar, zooals de heer Hoffmann heeft medegedeeld, omdat men gebogen heeft voor den storm die van buiten
was opgestoken. Het staat vast dat wij hier te doen hebben met een
waterverbuik, dat weinig sympathie verdient ... Dat men de openbare straat boenen en schrobben en besproeijen mag, volgt uit de verordening van 1858, doch waaruit volgt ... dat men zulks doen mag
met het water der Drinkwaterleiding?

had, dan werd dat vrijwel zeker beheerst door de
gedachte, dat op de eerste plaats de afvoer van vuil
stadswater moest worden verbeterd om zo het ontstaan van schadelijke dampen tegen te gaan. Al zou
iedereen kunnen beschikken over een waterleiding,
dan nog zouden de grachten en riolen hun verderfelijke stank blijven verspreiden en zou het risico op
epidemieën voortduren.
Volgens de toen heersende opvatting kon het gemeentebestuur dus niet volstaan met de aanvoer
van drinkwater. Het regelmatig spoelen van de
stedelijke riolen was essentieel voor de stankpreventie en daarmee prioriteit nummer één voor de
stedelijke volksgezondheid.
Daarmee is overigens niet gezegd dat het gemeentebestuur geen heil zag in de aanvoer van schoon
drinkwater. De strijd tegen epidemieën moest over

 Van Gennep
(Handelingen)
Gemeenteraad
Rotterdam 26
april 1877, 40.

een breed front worden aangepakt. De maatregelen die het gemeentebestuur nam naar aanleiding
van de in 1866 uitgebroken cholera-epidemie, ‘tot
reiniging van het water en den dampkring’, zijn illustratief voor de kijk die de gemeentelijke overheid
had op de openbare hygiëne. Zij omvatten onder
meer het ledigen van de straatgoten en riolen, het
uitbaggeren van de sloten en het desinfecteren
van de inhoud met chloorkalk, de reiniging van de
privaten van openbare scholen met een oplossing
van ijzervitriool. De instellingen van weldadigheid,
gestichten, scholen enz. werden aangespoord om
hetzelfde te doen. Aan de ondernemers die het
ophalen van fecaliën hadden gepacht werd gratis
chloorkalk verstrekt. Het begraven van choleralijken
werd zo veel mogelijk bespoedigd. Zowel de kermis
als de bloemenmarkt op tweede pinksterdag werden geschorst.
Gemeentearbeiders boenden bedsteden, kasten,
vloeren, wanden en zoldering van de huizen van
cholerapatiënten, berookten de kamer met chloor
en witten de muren met kalk. De overgrote meerderheid van de slachtoffers was overigens niet gediend van deze gemeentelijke hulpvaardigheid en
hield de deur stijf gesloten.
Daarnaast werd op zeven punten in de stad, van ‘s
morgens zeven tot ‘s avonds zeven, vers Maaswater
verstrekt voor een halve cent per emmer en werden
de openbare scholen voorzien van waterfilters. Vóór
de oprichting van het waterleidingbedrijf bestond
dus al een gemeentelijke drinkwatervoorziening
voor noodgevallen.

 De Noordsingel in volle
glorie. foto Judith
van Gilst, 2019

 Het Vuilvishuisje aan de
Boezemsingel.
foto Joop Reijngoud,
1998

Ook na de totstandkoming van het waterleidingbedrijf werd tijdens epidemieën water verstrekt.
Omdat aansluiting aan de waterleiding aanvankelijk nog slechts voor enkelen was weggelegd, tapte
de gemeente emmers water uit de kranen van het
waterleidingbedrijf. Daarvoor werden zelfs twintig
openbare kranen geplaatst.
Nog vrij lang was er sprake van een gemeentelijke verstrekking van water. Er is goede grond voor
de veronderstelling dat het stadsbestuur de waterverschaffing met emmers in het kader van de
bestrijding van epidemieën als een voldoende en
afdoende maatregel zag. Daarvoor hoefde dus geen
waterleidingbedrijf te worden gesticht.

ALS EEN DRENKELING OP DE OCEAAN
De raad boog zich in 1869 over de vraag of het
water dat de gemeentelijke waterleiding zou gaan
produceren al dan niet extra moest worden gezuiverd. In de plannen was een filtrering van het
Maaswater voorzien met behulp van zandfilters.
Maar was dat wel voldoende? Zou Rotterdam het
water wellicht ook chemisch moeten reinigen?

Gemeentearbeiders boenden bedsteden,
kasten, vloeren, wanden en zoldering van de
huizen van cholerapatiënten, berookten de
kamer met chloor en witten de muren met kalk

9

10

Het idee dat verontreinigd drinkwater een rol
speelde in de verbreiding van besmettelijke ziekten
kon in de loop van de jaren zestig rekenen op een
toenemende belangstelling. Maar van algemene
instemming was nog lang geen sprake.
Raadslid G.H. Wolvekamp was althans zeer sceptisch: ‘Vroeger wanneer er over cholera werd
gesproken, werd er ook gedacht aan miasmen,
atmospherische en andere invloeden; doch van dit
alles hoort men nu niets, maar men is in de laatste
jaren langzamerhand er aan gewoon geraakt om de
oorzaak van de verspreiding der épidemie eenig en
alleen te willen zoeken in het drinkwater’.
Cynisch voegde hij daaraan toe: ‘Ik kan het mij ook
zeer goed begrijpen dat wanneer men eindelijk
iets gevonden heeft, waarop men meent te kunnen
staat maken, men dat met beide handen aangrijpt,
even als de drenkeling op den Oceaan zich aan
eene plank vastklemt en in het eerste oogenblik
waant een volkomen reddingsmiddel gevonden te
hebben.’
De raad besteedde ruime aandacht aan de kwestie,
maar viel niet voor de nieuwe inzichten en voelde
er ook om financiële redenen weinig voor de suggesties op te volgen. Met vrijwel algemene stemmen ging de raad akkoord met het achterwege
laten van een chemische zuivering.
Op 30 juli 1874 kon wethouder Hoffmann de raad
meedelen dat de waterleiding bijna gereed was:
‘Gisteren is bij het persen van water in de buizen
gebleken, dat men op een der verste punten van de
leiding, in het huis van mijnheer den Burgermeester, behoorlijk water kreeg, evenals gisteren ochtend in de Goudsche Straat waar het met toepassing van een brandslang boven de derde verdieping
der woonhuizen opspoot.’ Op korte termijn zouden
de abonnees van een geregelde levering verzekerd
zijn.

TYFUSHAARD IN DE WATERTOREN
Bij het uitbreken van de tyfusepidemie van 1903
begon de Rotterdamse Gezondheidscommissie een
intensieve zoektocht naar de veroorzaker van de
ziekte. Tegenwoordig zouden we dat een bron- en
contactonderzoek noemen. Aanvankelijk leek de
ziekte door het drinken van melk te zijn overgebracht, reden om alle melkslijters in Rotterdam en
wijde omgeving te controleren.
Daarna werd de zoektocht op het drinkwater
gericht en op 8 december 1903 werd een tyfuspatiëntje ontdekt op het adres Honingerdijk 245.
Dat was schrikken, want dat adres lag op het waterleidingterrein. Groot Alarm: ‘De 9den December
namen wij dadelijk krasse maatregelen. Het bleek
ons, dat een kind der bewoners van de watertoren
al geruime tijd ziek was geweest en den medicus
den 2den December typhus had geconstateerd.

Het kind werd terstond naar het Kinderziekenhuis
overgebracht en alles krachtig gedesinfecteerd. Het
kind was waarschijnlijk reeds 3 weken ziek en heeft
dus vanaf half November tot 2 December zonder
desinfectie faecalie en urine gedeponeerd.’
Veearts-bacterioloog Poels bezocht honderden
woningen om vast te stellen of de bacterie ook in
het drinkwater kon worden aangetoond. Op 18
januari werd onomstotelijk vastgesteld dat het
Rotterdamse drinkwater besmet was. Het gemeentebestuur wilde daar echter niet aan. Waar maakt
de Gezondheidscommisie zich eigenlijk druk over?
De gemeentebacterioloog die ook proeven nam,
had immers geen bacteriën gevonden en de dienst
Gemeentewerken had geen lekkages aangetroffen.
De gezondheidscommissie liet zich daardoor echter niet van de wijs brengen en gaf opdracht om
het haventje waarin het riool van de watertoren
lag, leeg te pompen. Het riool bleek door middel
van een scheur in directe verbinding te staan met
de waterreservoirs, waardoor de tyfusinfectie een
ongekende verspreiding kreeg.
Daarna werd nog heel lang geschoven met de
schuld, maar de directeur van het waterleidingbedrijf en zijn scheikundige voelden zich gedwongen
om ontslag te nemen en het waterleidingbedrijf
onderging een flinke reorganisatie. Sindsdien heeft
de veiligheid van het drinkwater de hoogste prioriteit.

 In de gemeenteraadscommissie voor
Plaatselijke
werken werden
de waterleidingbesluiten voorgebakken. De
commissie liet
zich omstreeks
1900 door fotograaf E. Mögle
portretteren.
In het midden
troont Jan Hudig
die van 18991910 wethouder
voor Plaatselijke
Werken was.
Geheel rechts zit
directeur van Gemeentewerken
G.J. de Jongh. foto
E. Mögle, ca. 1900

* Een uitgebreide en geannoteerde versie van dit artikel is te vinden in Jan van den Noort, ‘Een quaestie van geloof: Waterproject
en waterleiding’, Rotterdams Jaarboekje 1999, 215-254.

 Watertoren
van de Drinkwaterleiding. foto
Stadsarchief Rotterdam, ca. 1875
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DOOR BEP KASTELIJNS

In het jaar 2020 werd de wereld getroffen door een besmettelijke
ziekte, Covid 19. Mijn moeders familie is in de oorlog getroffen
door een andere besmettelijke ziekte: tuberculose. Er was veel
materiaal in ons familiearchief over dit onderwerp: ansichtkaarten, familiefoto’s en familieverhalen en een dagboek van mijn
moeder over haar verblijf in het Zeehospitium in Katwijk. Een van
de kinderen kreeg een fotoalbum van een verpleegster van het
Zeehospitium. Reden genoeg ons te verdiepen in deze familiegeschiedenis.

TUBERCULOSE IN DE FAMILIE
TUBERCULOSE OVERWONNEN
Honderd jaar geleden was tuberculose (eeuwenlang een dodelijke ziekte) volksziekte nummer één.
Tbc kwam op het platteland en in de steden voor.
Arbeiders woonden in kleine, slecht geventileerde
woningen. Rond 1900 stierven jaarlijks ongeveer
10.000 mensen aan tuberculose. Tot er met de
komst van antibiotica een behandeling mogelijk
werd. Tegenwoordig zijn er wereldwijd weer meer
slachtoffers. Jaarlijks overlijden nu anderhalf miljoen mensen aan tbc, terwijl er medicijnen zijn.
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BESMETTING DOOR CONTACT
 Verspreidingsschema tbc.

 Het familiehotel in Paterswolde 1942.

Longtuberculose is de meest voorkomende vorm
van tuberculose. Besmetting is het gevolg van het
inademen van vochtdeeltjes met daarin de bacteriën. Een tbc-patiënt is besmettelijk wanneer er
afwijkingen zijn in de longen met een open verbinding naar de luchtwegen: ‘open tuberculose’.
Met de ademhaling kunnen bacteriën in minuscule
druppeltjes (aerosolen) in de lucht worden verspreid door hoesten en niezen. De bacteriën kunnen in de ruimte blijven hangen, afhankelijk van de
ventilatie van de ruimte. Hoe groot de kans is dat
anderen geïnfecteerd worden is afhankelijk van hoe
vaak je iemand hebt gezien, en in welke ruimte dit
was. Daarom werden de mensen onderzocht die
intensief contact hadden gehad met de persoon
met tuberculose, de directe huisgenoten. In 2020
noemen wij dit het bron- en contactonderzoek.

DE EERSTE BEHANDELMETHODE, RUST,
REINHEID EN REGELMAAT
In de begintijd was het enige wat men kon doen de
patiënt veel laten eten, rusten en goede hygiëne,
soms in een sanatorium. De longen moesten rust
krijgen en dus moest je platliggen. De patiënten
lagen een deel van de dag in open lighallen in de

frisse lucht. Door toepassing van röntgenstraling,
een ontdekking van Wilhelm Röntgen in 1895, werd
het mogelijk om tuberculose in een vroeg stadium
op te sporen. Plekken in de longen konden zichtbaar worden gemaakt. Zo was de kans kleiner om
andere mensen te besmetten.

De dagindeling in de sanatoria was er een van rust,
reinheid en regelmaat. De regels waren streng. Een
Rotterdammer vertelde: “De essentie van het kuren
was absolute bedrust, je werd vastgebonden in bed
en met bed en al, als het goed weer was, naar buiten gereden, in de zon.”

TOENAME
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Voor de Tweede Wereldoorlog daalde het aantal
patiënten dat stierf aan tuberculose. Tijdens de
oorlog nam het aantal toe. Er was geen plaats in de
sanatoria en zo besmetten nieuwe patiënten hun
omgeving. Ook was er een groep oud-patiënten die
opnieuw ziek werd door hun verminderde weerstand, door slechte voeding en door schaarste. Men
besmette elkaar bij gedwongen evacuaties in volgepakte treinen en in de rij voor de gaarkeuken. In
gezinnen waar de huisvrouw bedlegerig was, moest
voor een hulp in de huishouding gezorgd worden.

TBC IN ROTTERDAM
Rotterdam liep begin vorige eeuw voorop als het
ging om de bestrijding van tbc. Nu weten we dat
het een infectieziekte is. Vroeger dacht men dat het
een erfelijke ziekte was. In Rotterdam overleden
aan het begin van de 20e eeuw jaarlijks 500 mensen aan de ziekte, ongeveer acht procent van de
sterfgevallen in de stad. Rotterdam kreeg in 1903
als eerste Nederlandse stad een Vereniging tot
bestrijding ter tuberculose. Een consultatiebureau
werd geopend, om de ziekte te kunnen opsporen,
en om voorlichting te geven over hoe besmetting in
het gezin en op het werk kon worden voorkomen.
Een controleur ging bij tbc-patiënten op huisbezoek
en keek of mensen zich hielden aan de voorgeschreven maatregelen. Er werd in die jaren heel
anders tegen regels en privacy aangekeken dan nu
anno 2020/21.

 Zeehospitium
Katwijk. Foto’s
uit het album;
verpleegsters en
patiënten aan
zee en binnen en
buiten de barakken.

HET ZEEHOSPITIUM IN KATWIJK
Tbc-patiënten werden in sanatoria in de bossen en
aan de kust verpleegd in de hoop dat rust, goede
voeding, zon en schone lucht verbetering kon brengen. De Stichting Rotterdams Zeehospitium kreeg
in 1906 van de gemeente Katwijk toestemming een
sanatorium voor tuberculosepatiënten te bouwen.
Op 4 april 1908 opende Koningin-moeder Emma
het sanatorium met plaats voor 100 patiënten.
Vanaf 1916 werd daar aan de kinderen onderwijs
gegeven. De directeur de heer Warns vertelde, dat
hij van het kuren veel ellende had gezien. Mensen

die aan deze ziekte leden werden nagewezen en
als een besmet iemand beschouwd. Gezinnen werden uit elkaar gesleurd en kinderen verwaarloosd,
doordat vader of moeder langdurig verpleegd werd.
Voor veel patiënten was het een van de meest ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. De periode
in het sanatorium werd gekenmerkt door heimwee,
er mocht maar heel weinig bezoek komen, door
kou, de buitenlucht was een van de pijlers van het
kuren en door verveling, liggen op de rug in bed
was geen pretje.

HET VERHAAL VAN MIJN FAMILIE
Het begon met mijn oma. Zij kreeg als eerste tuberculose, in de Tweede Wereldoorlog. Oma scheen
open tbc opgelopen te hebben in het contact met
de benedenbuurvrouw en is een paar jaar uit huis
geweest. Voor haar heel verdrietig, zolang van haar
gezin gescheiden te zijn. In de tijd dat mijn oma uit
huis was, kwam er soms een hulp in huis.

BOEZEMBARAKKEN
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Vanaf 1929 stonden langs de Boezembocht de Boezembarakken. Dit was een quarantaine-inrichting
in Crooswijk. De “Barakkenbrug” over de Boezem
leidde naar de barakken waar de patiënten met
besmettelijke ziekten werden verpleegd. Buiten
onder een afdak werden bedden opgesteld, waar
met mooi weer de patiënten konden vertoeven.
Hier werd mijn oma opgenomen, voor ze naar

VERSLAG VAN DOKTER WARNS,
1942
Als besmettingsbron van de patiënten werd
meestal de moeder genoemd. De meeste
patiënten waren Nederlands Hervormd, dan
Rooms-Katholiek en gereformeerd. De meeste
kinderen kwamen uit Rotterdam en waren
tussen de 7 en 10 jaar. De kinderen kregen
citroensap, melkpoeder, gecondenseerde melk,
levertraan en vitamine C-tabletten.

 Evacuatie
van de patiënten
vanaf station
Leiden naar
Paterswolde in
november 1942.

“Een van de zonen
herinnerde zich dat
de kinderen naar hun
moeder zwaaiden,
die achter het glas
te zien was”
Sonnevanck in Harderwijk ging. Een van de zonen
herinnerde zich, dat de kinderen naar hun moeder
zwaaiden, die achter het glas te zien was. Begin
jaren 70 werden de Boezembarakken afgebroken.
De Barakkenbrug is er nog steeds.

DE KINDEREN
Zes van de zeven kinderen van mijn oma kregen
tbc in de oorlog en verbleven in het Zeehospitium
in Katwijk. Mijn moeder Nel schreef een dagboekje
over deze tijd. Ze was 15 jaar toen ze naar Katwijk
moest, 3 juli 1942. Ze noemde in haar dagboek het
personeel en een aantal namen van kinderen.
Samen met alle andere patiënten en het personeel
werden ze op 20 november 1942 met de trein naar
het Familiehotel in Paterswolde vervoerd, omdat
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de Duitsers het gebied nodig hadden voor de Atlantikwall. Een lange stoet auto’s reed om zeven uur
’s morgens naar Leiden, de trein kwam aan om vier
uur ’s middags aan op de plaats van bestemming.
Mijn moeder schreef in haar dagboekje dat het een
leuke reis was, in de trein kregen ze pannenkoeken,
limonade en snoepjes. De 158 patiënten met de
50 personeelsleden reisden met een speciale trein
vanuit Leiden naar Paterswolde. Er werden 80 patiënten liggend vervoerd, ‘28 gipsbedden inbegrepen’. Rodekruis-vrijwilligers begeleidden de evacués
en zorgden voor “verversingen”, voor een warme
maaltijd op een tussenstation.
In Paterswolde had mijn moeder, liggend in het
paviljoen, uitzicht op het Paterswoldsemeer. Ze
heeft zes maanden en vier dagen liggend moeten
doorbrengen en heeft in Paterswolde schoollessen
gevolgd. Nel, mijn moeder, is 25 maart 1943 terug
naar huis gegaan, waar alles versierd was met lichtjes en slingers. De kinderen waren van juli 1942 tot
maart 1943 weg van huis. Nel vertelde hoe zwaar
het leven in het sanatorium was, ze moesten ’s
avonds vroeg stil zijn en dat terwijl ze 15 jaar was.
Maar de zussen praatten met elkaar in de vorm van
gebarentaal.
Mijn oma en haar zes kinderen zijn gelukkig zelfs
tijdens de Tweede Wereldoorlog genezen van de
tbc.

 Paviljoen in
Paterswolde.
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HOE DE LEUVEBRUG INSPIREERDE
 Figuur 1:
Lois Kapr (1922)
‘Oude haven
Rotterdam’.

De afbeelding “Oude Haven Rotterdam” LOIS KAPR (1922)
De kunstschilder Lois Kapr verhuisde in zijn eerste
is omstreeks 1930-1940 op board gelevensjaar naar Nederland. Zijn vader was een
schilderd door Lois Kapr, zoon van een
Praagse graficus en schilder. Op zijn 12e jaar kreeg
Tsjechische schilder die in 1922 naar
Lois al les van Hendrik Adriaan van der Wal (18821963) en later ook van Paul van der Ven (1882Nederland emigreerde. De recente aanschaf op een veiling van dit werk vormde 1972). De voorliefde voor fijn geschilderde stadsgezichten zal hij van hen hebben meegekregen. Op
de start van een bijzondere zoektocht
zijn beurt inspireerde deze fijnschilder de abstracte
naar de oorsprong ervan. Allengs werd
kunstenaar Jan Tervoort, die tijdens het Amsterdam
Light Festival een ode bracht aan zijn zo geliefde
duidelijk dat Kapr niet de enige was die
deze brug over de Leuvehaven in Rotter- leermeester Lois Kapr.
In de afbeelding van de Oude Haven zijn de Laudam schilderde.
renskerk en de in de oorlog weg gebombardeerde
DOOR NIEK EXALTO

Lutherse Kerk herkenbaar. Het verwarrende is dat
die gebouwen niet kloppen met de huidige Rotterdamse Oude Haven waaraan het zo karakteristieke
Witte Huis is gelegen. Om dat te begrijpen moeten
we terug in de geschiedenis van de Rotterdamse
haven.

Kapr schilderde in 1930 de
bruggen ogenschijnlijk en kan
deze niet zelf hebben gezien.
Wat was zijn voorbeeld?
DE GESCHIEDENIS VAN
DE ROTTERDAMSE HAVEN
De eerste haven in Rotterdam bestond uit een kleine kreek die Loeve, Loewe en Leuve werd genoemd.
De naam komt al voor op rekeningen in de 15e
eeuw. In de 16e eeuw kreeg de stad het gebied in
eigendom en in 1594 gaven de Staten van Holland
en West-Friesland toestemming om de kreek te
vergroten en uit te diepen. Op 2 juni 1606 werd de
bouw van de Leuvebrug aanbesteed. De haven zelf
kwam gereed omstreeks 1609, waarna grote schepen tot aan de Leuvebrug de haven konden invaren
en aanmeren. De bouw van de Nieuwe Leuvebrug
in 1848 bij de ingang van de haven vanuit de Maas
bij De Boompjes maakte dat onmogelijk.
Op de afbeelding van Kapr is de zuidkant van de
Oude of Lange Leuvebrug zichtbaar. Links komt
de brug uit op de Leuvebrugsteeg die in de oorlog
is verwoest. In het verlengde daarvan ligt de voor
Rotterdam zo bekende Witte de Withstraat. Achter
de Leuvebrug is de Kleine Wijnbrug zichtbaar aan
het begin van de Wijnhaven. Deze brug is eind 19e
eeuw afgebroken en verdween daarmee uit het
stadsbeeld. De houten Leuvebrug daarentegen
werd omstreeks 1887 vervangen door een ijzeren
draaibrug met stenen pijlers. Kort na de Tweede
Wereldoorlog werd deze Leuvebrug gesloopt en
niet meer herbouwd.
De geschiedenis maakt duidelijk dat Kapr in 1930
op 18 jarige leeftijd de bruggen ogenschijnlijk schilderde en deze niet zelf kan hebben gezien. Wat was
zijn voorbeeld?
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TOEVAL?
Enkele maanden later werd bij een andere veiling
een vergelijkbaar schilderij van de Leuvebrug aangeboden. Een koperen plaatje op de lijst vermelde
de naam van J.C. Greive en de tekst 1837- Ec. Hol.
– 1891. De afbeelding toont een opvallende gelijkenis met het schilderij van Kapr.
Na raadpleging van internet, musea en archieven
werden meerdere vergelijkbare afbeeldingen van
de Leuvebrug aangetroffen en bleek deze aanblik
voor meerdere schilders attractief. De oudste en
waarschijnlijk eerste afbeelding van deze serie is
een gravure van Jan Weissenbruch uit 1849 die bij
een steendrukker in Den Haag werd gemaakt.


 Figuur 2. De

Leuvebrug over
de Leuvehaven
in 1910 met
links de Wijnhaven. Stadsarchief
Rotterdam


 Figuur 3:
Figuren bij ophaalbrug Rotterdam, toegeschreven aan Johan
Conrad Greive
(1837-1891).

 Figuur 4:
Gravure van
Jan Weissenbruch 1849,
Ottema-Kingma.
Stichting, Leeuwarden
Ontzameldepot

Jan Weissenbruch (1822-1880) was een Haagse
stadschilder, aquarellist, lithograaf en etser. Een
Neef van Jan, de bekende schilder Jan Hendrik
Weissenbruch (1824-1903), schilderde 10 jaar later
in 1859 dezelfde brug.
Het tegelplateau dat J. Van Hulst in de laatste
kwart van de 19e eeuw maakte lijkt ook gebaseerd
op de gravure van Jan Weissenbruch.
Dit tegelplateau staat echter bekend als een afbeelding naar Jan Hendrik Weissenbruch maar de details, zoals de huifkar op de brug, de schipper op de
afgemeerde boot en het hondje op de kade tonen
wel een erg opvallende gelijkenis met de gravure
van Jan Weissenbruch. In het schilderij van Kapr
ontbreken deze details evenals in het schilderij van
Jan Hendrik Weissenbruch. De huifkar en de schipper zien we wel terug in het schilderij van Greive
maar niet het hondje. Het blauwe dak van de toren
van de Laurenskerk in het tegelplateau zullen we
maar een artist impression noemen.
Eveneens in 1849, het jaar van de gravure van Jan
Weissenbruch, verscheen er een vergelijkbare afbeelding van de hand van Kasparus Karsen. Ook
in deze tekening zijn de huifkar het hondje en de
schipper afgebeeld.
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Op een schilderij van Andries Scheerboom (18321880) zien we, hoewel gemaakt vanuit hetzelfde
standpunt, veel meer bedrijvigheid. Het lijkt niet
echt waarschijnlijk dat dit schilderij is nageschilderd van een Weissenbruch afbeelding. De huifkar
ontbreek en het brugwachtershuisje lijkt vernieuwd. Gezien de stand van de windvaantjes komt

 Figuur 6:
Tegelplateau
met gezicht op
de Leuvehaven,
J. Van Hust (naar
Jan Hendrik
Weissenbruch.
Lakenhal Leiden

 Figuur 7:
tekening van
Kasparus Karsen
(1810-1896),
Stadsarchief Rotterdam

 Figuur 5:
Gezicht op de
Leuvenhaven en
de Leuvebrug,
Jan Hendrik
Weissenbruch
(1824-1903),
Museum Rotterdam

 Figuur 8:
Gezicht op de
Leuvehaven,
naar het noorden gezien,
A, Scheerboom
(1832-1880),
datering 18631870. Museum
Rotterdam

de wind uit het westen en niet, zoals in de meeste
andere afbeeldingen, uit het oosten.

DE BEWONDERING VAN KAPR
Lois Kapr woonde in Castricum en schilderde voornamelijk in Amsterdam. Wat was de drijfveer van
Kapr om de Rotterdamse Leuvebrug te schilderen,
een brug die in 1930 immers in zijn oorspronkelijke
vorm al meer dan 40 jaar niet meer bestond?
Eind 19e en begin 20e eeuw kwam het vaker voor
dat dat schilders zich door elkaar lieten inspireren
en doeken naschilderden. In 2019 was in het van
Gogh museum te zien hoe Jean-François Millet
op realistische wijze het boerenbestaan in beeld
bracht en hoe zijn schilderijen een voorbeeld
vormden voor vele andere schilders. Voor van Gogh
stonden de De Zaaier, De vlakte van Chailly en Een
Schapenscheerder van Millet model voor zijn schitterende uitvoering van deze werken.
Het lijkt erop dat Kapr een bewonderaar was van
Jan Hendrik Weissenbruch en zijn schilderij als

voorbeeld nam. De huifkar, het hondje op de kade
en de schipper in de boot ontbreken immers zowel
bij Weissenbruch als bij Kapr. Toch schildert Kapr
veel gedetailleerder en de horizontale strepen op
de witte brug komen wel overeen met de gravure
van Jan Weissenbruch en de tekening van Karsen
maar niet met het schilderij van Jan Hendrik Weissenbruch. Doet dat vermoeden dat Lois Kapr werd
geïnspireerd door de gravure van Jan Weissenbruch
en deze brug in Amsterdam heeft geschilderd? We
zullen er nooit helemaal achter komen maar het
lijkt dat Kapr de afbeelding bewonderde, zich goed
in de details verdiepte en het mogelijk als een oefening beschouwde, waar ook wij nu nog intens van
kunnen genieten.
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JACQUES VAN MARKEN
EN ‘DE CERCLE DER MEZEN’
SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP DANKZIJ ROTTERDAMS KAPITAAL
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Eind negentiende eeuw kust Jacques van Marken met zijn vrouw Agneta
Matthes het ingeslapen stadje Delft wakker. De ambitieuze domineeszoon begint er de Gistfabriek en later Calvé. Een slimme ondernemersvisie - ‘verzoenen
van Arbeid en Kapitaal’ - zorgt ervoor dat zijn ondernemingen bloeien en ook de
arbeiders er de vruchten van plukken. Hij regelt pensioenen, tal van verzekeringen, zelfs een ‘dividend van de arbeid’ en laat in 1884 een idyllisch fabrieksdorp
bouwen: het Agnetapark. Van Marken wordt in de pers bejubeld als ‘de God van
Delft’, maar heeft veel te danken aan zijn familie in Rotterdam, de bankiersfamilie Mees. Door het huwelijk van zijn tante Margaretha met Rudolf Mees behoort Jacques tot de ‘cercle van Mezen’ en bezoekt hij jaarlijks de familiereünie
op buitenplaats ‘Maaslust’ in de Muizenpolder. Daar ontmoet hij zijn ‘neven’ 1
die een sleutelpositie in de financiële wereld bekleden en hem zullen helpen
zijn hemelbestormende ideeën te realiseren.

DOOR
JAN VAN DER MAST

Het zijn de broers Rudolph, Jan en Marten Mees die
alledrie de functie van president-commissaris bij de
Gistfabriek vervullen en dat doen over een periode
van 33 jaar. De kassiersfirma R. Mees en zonen fungeert als huisbankier van de fabriek die hoogwaardige bakkersgist produceert en met slimme marketing (‘Koningsgist’) de West-Europese gistmarkt
verovert. Bovendien is er de vierde broer, Willem, die
Van Marken op het gist-spoor brengt. Dat gebeurt
in 1868 in het woonhuis van Willem Mees (18181884), op dat moment president-directeur van De
Nederlandsche Bank. De pas afgestudeerde technoloog, 23 jaar oud, heeft luid verkondigd dat hij zich
‘nuttig wil maken voor de maatschappij’. Neef Willem tipt Jacques om goede bakkersgist te maken.
Daarmee zou hij het Nederlandse volk een goede
dienst bewijzen, omdat de Schiedamse brandersgist
die bakkers doorgaans gebruiken matig is van kwaliteit. De tweede tip van Willem is ook goud waard. In
Wenen is een nieuw gistprocedé
(Presshefe) ontwikkeld waarmee duurzame, hoogwaardige bakkersgist wordt geproduceerd. Van
Marken maakt twee studiereizen naar Wenen, bestudeert er dit proces en schrijft aan zijn verloofde
Agneta dat hij ‘rijp’ is om zijn zaak te beginnen. Als

startkapitaal heeft hij 150.000 gulden nodig voor de
Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek NV. De jonge
directeur moet flink leuren met aandelen (‘scheurpapier’), omdat niemand vertrouwen heeft in de
industrie. Het zijn vooral familieleden (de Mezen),
vrienden en kennissen die hem te hulp schieten. Op
dinsdag 23 maart 1869 vindt de eerste vergadering
van de NV plaats op het kantoor van R. Mees en Zn.
aan de Rotterdamse Blaak. Jacques meldt de vergadering dat voor 5.000 gulden een weiland in Delft is
gekocht – 1,25 hectare groot – dat gunstig is gesitueerd aan het water en de spoorlijn Den Haag-Rotterdam. Hij overhandigt trots 99 voorlopige aandelen
aan de vijf commissarissen. Zijn eerste jaarsalaris
als directeur wordt bepaald op 2000 gulden.

EERSTE ONDERNEMER MET
PENSIOENEN
Van Marken is hemelbestormend in zijn drang
het lot van de werkman te verbeteren, maar hij
is ook een praktische industrieel die met grondig
reken- en denkwerk zijn projecten voorbereidt en
onderbouwt, waardoor hij bijna al zijn dromen weet
te realiseren. Hij bezit de gave van het woord en
weet met veel overtuigingskracht en bravoure de
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bevriende commissarissen te bewegen zijn ingrijpende hervormingsplannen te steunen. Een mooi
voorbeeld hiervan is de pensioenvoorziening die hij
in 1879 realiseert. Hij overrompelt in de aandeelhoudersvergadering voorzitter Rudolf Mees – zijn
neef (!) – met zijn voorstel, dat hij gloedvol beargumenteert: ‘Is de nijverheid, die maatregelen voor
voorzorg neemt voor de slijtage van haar gebouwen en machines, verantwoord, wanneer zij gelijksoortige maatregelen verwaarloost ten opzichte
van de mensen die hun beste levensjaren aan haar
hebben toegewijd? (...) Zolang ondergetekende de
eer zal hebben uw onderneming te leiden, zullen
geen “oude paarden” zonder voer op stal worden
gezet.’ Zowel aandeelhouders als commissarissen
zijn verrast door zijn voorstel. Na een lange stilte
vraagt voorzitter Rudolf Mees: ‘Maar, Van Marken,
hoe dikwijls was ge niet in de laatste tijd bij mij, en
gij hebt mij van dat alles geen woord gerept!?’ Het
antwoord van Jacques is: ‘Ik zweeg opzettelijk totdat ik mijn plannen deugdelijk had ontwikkeld. Had
ik u onvoorbereid mijn voornemen medegedeeld,
ik zou zeker de wind van voren hebben gekregen,
en dan zou het moeilijk voor mij geweest zijn, mij
tegen uw waarschuwing in, aan het werk te zetten.’

Hoewel de meeste aandeelhouders niet warmlopen voor het voorstel, stemt iedereen – wanneer
het erop aankomt – voor. En zo wordt besloten om
voortaan 10 procent van de winst ter beschikking
te stellen voor dit doel. Statutair wordt vastgelegd
dat, mits de middelen het toelaten, voor ieder personeelslid voor een bedrag van 7 procent van zijn
in dat jaar genoten vaste loon, een lijfrente wordt
gekocht ingaande op zestigjarige leeftijd en nog
eens 2 procent voor een levensverzekering ten behoeve van vrouw en kinderen. Rudolf Mees spreekt
zijn jonge neef na afloop van de vergadering lovend
toe: ‘Ik huiver van uw stoute plannen, maar ik moet
toegeven er valt veel voor te zeggen.’ Dat de aandeelhouders overstag gaan, heeft zeker te maken
met de gunstige bedrijfsresultaten. Het jaar 1879
levert hun een dividend van 24,4 procent op, terwijl
de verwachtingen voor 1880 zelfs nog beter zijn. De
toekomst van de NG&SF ziet er rooskleurig uit.
Van Marken is blij met deze nieuwe sociale voorziening: ‘Heerlijk vooruitzicht! Geen zorgen meer voor
de oude dag!’ Hij koopt bij de Nationale Levensverzekeringsbank (Rotterdam) pensioenverzekeringen,
lijfrentepolissen op naam van de 148 personeelsleden van de NG&SF.

 Jacques en
Agneta aan het
werk in de studeerkamer van
Rust Roest in het
Agnetapark.

FEESTARRANGEUR ‘OKKIE’ OKHUIJSEN
UIT ROTTERDAM
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De Van Markens stimuleren de kinderen van het
personeel hun ‘kennis te vergroten’ en richtten een
ambachtsschool op, waar zonen worden opgeleid
om in de voetsporen van hun vader te treden en
Gistfabrieker te worden. Voor de meisjes wordt een
brei- en haakschool ingesteld. De bewaarschool
in het Agnetapark krijgt de naam ‘De hoop der
toekomst’. Jaarlijks wordt er een groot kinderfeest
georganiseerd waar zij, die het minste op school
hebben verzuimd, worden beloond met premies .
Dit intieme kinderfeestje wordt in de loop der jaren
uitgebouwd tot een grootschalig Winterfeest dat
plaatsvindt rond de kerstdagen. Vanaf 1876 huurt
Van Marken de Rotterdamse ‘feestarrangeur’ en
goochelaar Okkie Okhuijsen (1848-1929) in om
de kinderbijeenkomsten en personeelsfeesten te
verluchtigen. Okhuijsen die ook de partijtjes van
prinses Wilhelmina op Het Loo organiseert, wordt
bij de Gistfabriek ingezet als Kerstman, Sinterklaas
of ceremoniemeester op personeelsavondjes. ‘Die
Okhuijsen: enig, onbetaalbaar!’ schrijft directeur
Van Marken enthousiast. ‘Wat zou ons feest zijn
zonder hem? Welk een handigheid in het goochelen, wat radde tong!’ Jacques is een groot fan van
hem –‘pour la grap zou Okhuijsen zeggen’ – en
probeert zijn arbeiders ervan te overtuigen dat
de Rotterdamse kunstenaar ‘nuttig werk verricht,
verdienstelijk, ja onmisbaar in de maatschappij, zo
goed als dat van ons’.

OPTISCHE RECLAME IN ROTTERDAM
Okkie is een creatieve geest, die zich specialiseert
in optica. Zo verzint hij in 1897 een plan om in de
Rotterdamse binnenstad in de open lucht reclame
te projecteren en zoekt bedrijven die willen instappen. Hij gaat naar Jacques om zijn ‘Optische Reclame’-plan uit te leggen. In het centrum van Rotterdam heeft hij een herenhuis op het Haagseveer
gehuurd om daar ’s avonds gevelbreed op een
doek te kunnen projecteren. Okhuijsen, nooit erg
gelukkig in zakelijke deals, heeft voor dat pand een
huursom van 1000 gulden per jaar betaald én dat
voor een periode van tien jaar. Tot zijn grote opluchting vindt Jacques het een origineel idee en doet
spontaan de volgende toezegging: ‘Mij kun je alvast
permanent krijgen, tegen 5 gulden per avond.‘
Behalve de Delftsche Nijverheid besluiten ook Lips
(brandkasten), Gebr. Dobbelmann (cocos rozenzeep) en twee andere firma’s mee te doen, zodat
Okhuijsen 25 gulden per avond zal verdienen. Van
de Rotterdamse burgemeester S.A. Meinesz krijgt
hij toestemming om tussen 19 en 23 uur te projecteren. De openluchtvoorstellingen zijn meteen een
daverend succes. De Rotterdammers komen er massaal op af en staan rijendik op het Haagseveer, de

 Okkie Okhuijsen (18481929).

Delftse Vaart en langs het Hofplein om een glimp
van de geprojecteerde reclames te kunnen opvangen. Per dag groeit de belangstelling. Dat levert
levensgevaarlijke situaties op: een groepje kinderen
dat op een oliebollenwagen klimt om het beter te
kunnen zien, zakt door het dak heen. Door de toegestroomde mensenmenigte komt het verkeer in
het centrum lam te liggen. Na vijf succesvolle avonden komt een bode van het stadhuis Okhuijsen
melden dat de burgemeester de vergunning voor
het evenement intrekt. Voor Okhuijsen, die tien jaar
huur zal moeten ophoesten zonder dat er inkomsten tegenover staan, is het een ‘ribbenslag’. Wanneer hij in zijn wanhoop verslag gaat uitbrengen in
Delft, heeft Jacques goed nieuws. Hij heeft met zijn
reclameafdeling een bijzonder promotieplan ontwikkeld en wil graag gebruikmaken van Okhuijsens
expertise op optisch gebied. Een projectiewagen zal
langs de Nederlandse dorpen trekken en met toverlantaarnplaatjes in de open lucht tonen wat er bij
zijn fabrieken wordt geproduceerd. Zo reist Okhuijsen een paar maanden na het Rotterdam-debacle
met de fraaie houten wagen, getrokken door twee
paarden, van dorp tot dorp. Op de wagen is over de
breedte het silhouet van Delft geschilderd met de
rokende fabrieksschoorstenen van de Gist, Calvé en
de Lijmfabriek. Van Marken heeft er hoge verwachtingen van: ‘Wij menen, zonder grootspraak, veilig
te mogen zeggen, dat zulk een wijze van reclame
maken geheel nieuw is en inderdaad de beste mag
worden geacht.’ De wagen, vergezeld door een


 Projectiewagen uit 1897
in depot Louwmanmuseum
(Raamsdonksveer).
 Optische
reclame Haagscheveer (1897)
Tekening uit
‘Okkie vertelt
van z’n lange
leven’ (1927).

oliebollenwagen, vertrekt begin augustus om in
het nabijgelegen Westland de eerste dorpen aan te
doen: Wateringen, Naaldwijk, ’s Gravenzande, Monster en Poeldijk. Op het marktplein aldaar wordt
een gratis voorstelling gegeven. Exact om half negen, wanneer honderden toeschouwers verwachtingsvol staren naar een op een houten raamwerk
gespannen doek, begint de voorstelling. Bovenop
de wagen staat Okhuijsen, die de toverlantaarn
bedient, en ze als een ‘explicateur’ van commentaar
voorziet. Het zijn beelden van het Agnetapark, de
fabrieken, de kinderfeesten, maar ook humoristische tekenseries. ‘Bijna elke plaat wordt met
gejuich begroet. Men leest de opschriften hardop;
het is een gemurmel van stemmen. Bij humoristische series als ‘Bakkerstoneelspel’ en ‘De gelukkige
visser’ klinkt luid gejuich onder de honderden toeschouwers.’ Na afloop van de voorstelling wordt in
het naburig koffiehuis door een verkoopagent de
koopwaar uitgestald en kunnen de bezoekers zich
vergapen aan producten als de Delftse veekoek, de
gedroogde spoeling, Koningsgist, Delftse slaolie,
Delftse snelkokers of de alcolinelamp. Twee jaar
lang trekt deze reclamekaravaan avant la lettre
door Nederland. Okhuijsen, ook uitvinder van beroep, bedenkt een oplossing wanneer hij ontdekt
dat het maanlicht soms de projectie overbelicht:
een zilverparaplu.

COUPE: DILEMMA VOOR MARTEN MEES

 Projectiewagen met
bovenop Okkie
Okhuijsen, die
de toverlantaarn
bedient.

Van Marken, in de pers geroemd als ‘modelondernemer’, wonend in zijn ‘modeldorp’, lijkt deze jaren onaantastbaar. In werkelijkheid is hij al jaren
verslaafd aan morfine, bezoekt hij buitenlandse
kuuroorden en experimenteert volop met nieuwe
afkicktherapieën. Tevergeefs. Hij zal tot zijn dood in
1906 verslaafd blijven, daarbij soms dagelijks 180
mg morfine onder de huid spuitend. Echtgenote
Agneta houdt hem uit de wind. Voor de buitenwereld wordt het verslavingsprobleem gemaskeerd.
Mensen in zijn directe omgeving weten wel beter.

In 1896 wordt Marten Mees president-commissaris
van Gistfabriek. In zijn memoires schrijft hij later
dat ‘Van Marken zeer sterk de eerste tekenen van
aftakeling vertoonde’. De bankier, die een groot
bewonderaar is van het sociale ondernemerschap
van zijn ‘neef’, raakt betrokken bij de machtsstrijd
die op de Gistfabriek woedt. Terwijl Van Marken
op internationale podia en congressen successen
oogst met zijn verlichte, baanbrekende ideeën over
herverdeling van de welvaart, is het mede-directeur
Frans Waller, die een coupe voorbereidt. Waller,
een volle neef en beoogd kroonprins, is degene die
ervoor zorgt dat de Gistfabriek technisch voorbeeldig loopt en een grote expansie kent. In 1901 is
Waller het zat: het ruimhartige sociale beleid van
zijn oom ondermijnt de concurrentiepositie van
de fabriek. Waller wil dat zijn zieke, verslaafde en
vaak afwezige oom zijn functies neerlegt en zet de
commissarissen voor het blok: zijn oom eruit, of hij!
De commissarissen – Marten Mees en industrieel
Willem Stork – staan voor de lastige beslissing om
de stichter op een nette, discrete wijze zijn congé
te geven. Hoe zal de ‘God van Delft’ reageren wanneer ze hem bedanken voor bewezen diensten en
als troostprijs een adviseursrol aanbieden? Waller
dreigt met vertrek en laat de commissarissen weten dat hij heeft gesolliciteerd bij de Gasfabriek in
Amsterdam. De commissarissen, die Jacques zo
lang gesteund hebben, beraden zich snel over de
kwestie. ‘Ik heb nog eens nagedacht over wat
Waller u verteld heeft,’ schrijft Mees aan Stork.
‘De zaak is erg lastig, maar juist daarom moet dit
flink onder de ogen gezien worden en moet er niet
gedraald worden om een oplossing te vinden. Ook
wij als R. Mees & Zonen hebben er groot belang bij,
daar wij dikwijls grote voorschotten (tot 150.000
gulden) moeten geven aan de Gist & Spiritusfabriek. Een ding staat bij mij vast, dat wij W. niet
mogen laten gaan. Moet er gekozen worden, dan
kies ik W. ver boven Van M. Zonder Van M. zou de
zaak kunnen marcheren, zonder W. niet.’ Mees, die
onomwonden de grote financiële belangen van
zijn eigen firma noemt, heeft zijn keuze gemaakt.
In het onderonsje tussen de commissarissen voegt
hij eraan toe: ‘Persoonlijk houd ik veel van Van M.;
hij is de stichter van de zaak. De regeling moet dus
op de meest delicate wijze gebeuren. De gebreken
die Van M. heeft, wat dweepzucht, wat ijdelheid en
vrees betreft, worden altijd erger hoe ouder men
wordt. Ik geloof dat er geen andere uitweg is dan
dat Van M. zich wat terugtrekt, een welverdiende
rust gaat nemen en als consulterende directeur
aanblijft, maar de leiding overgeeft aan W.’ In zijn
brief schrijft Mees dat het belangrijk is om, vóórdat
Van Marken op de hoogte wordt gesteld, de zaak
met Waller af te kaarten. Daarom doet hij het voorstel dat Stork en Waller samen naar zijn kantoor
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 Buitenplaats
Maaslust, bewoond door
Rudolf Mees
en zijn tweede
echtgenote
Margaretha van
Marken.
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in Rotterdam komen voor een onderhoud. In een
postscriptum voegt hij eraan toe: ‘Als gij wilt kunt
gij deze brief aan Waller laten lezen.’ Mees wil dus
graag dat Waller weet dat hij volledig gesteund
wordt door het bestuur. Van Marken moet de eer
aan zichzelf houden en aftreden; Waller moet president-directeur van de NG&SF worden.
Waller wijst echter het aanbod voor een bespreking
in Rotterdam af, en schrijft over ‘een nieuwe complicatie’. Jacques is ernstig ziek en verblijft inmiddels in een sanatorium voor zenuw- en geesteszieken op de Veluwe. De geneesheer-directeur aldaar
is van mening dat hij Jacques van zijn zenuwpijnen
af zou kunnen helpen, mits deze zich voor onbepaalde tijd – minimaal één jaar – onder zijn behandeling stelt. Alleen dan is het mogelijk om nog van
een goede oude dag te genieten. Waller schrijft:
‘Wanneer v. M. zich aan deze behandeling wil
onderwerpen en een meer hygiënische leefwijze
volgen, acht ik dit niet onmogelijk, gegeven zijn van
nature sterke constitutie.’ Omdat Jacques bereid
lijkt de behandeling te ondergaan, laat Waller de
zaak rusten. Het duurt dan nog vier jaar tot Jacques
het bijltje erbij neergooit. Dat gebeurt na een opname in Berkenoord, een kliniek voor welgestelde
zenuwpatiënten. Dit nieuws wordt op 6 mei 1905
naar buiten gebracht. De pers reageert geschokt
en meldt dat ‘tot groot leedwezen van de Nederlandse natie’ de directeur zijn ontslag heeft moeten
nemen. Van Marken treedt niet meer naar buiten,
maar verschijnt een half jaar later nog wel op een
bruiloft in de familiekring der Mezen, maar lijkt
‘door ziekte en verdovingsmiddelen geheel uitge-

doofd’. Het is Marten Mees die de zorgwekkende
conditie van zijn ‘neef’ beschrijft, maar eraan toevoegt dat Jacques – keuvelend met een oude man
– opeens een student met de naam Mees herkent,
de ‘deftige persoonlijkheid links laat liggen’ en op de
jongeman afstapt om ruim een half uur herinneringen op te halen aan de goede oude tijd en de Mezen
die hij gekend heeft: ‘Door het horen van de naam
Mees scheen zijn benevelde geest weer geheel fris
geworden en was het verleden in helle kleuren weer
voor hem herrezen.’
Een kleine drie maanden later overlijdt Van Marken,
zestig jaar oud. Hij ligt opgebaard in villa Rust Roest,
waar de arbeiders afscheid van hem kunnen nemen.
Op 6 januari 1906 krijgt hij een ‘koninklijke’ begrafenis in Delft. Een stoet van duizend mensen, voorafgegaan door de Harmoniekapel, brengt hem dwars
door de stad naar de begraafplaats Jaffa. Daar is een
lange rij mannelijke sprekers die Jacques loven als
industrieel èn mens, en sommen beurtelings zijn
grote verdiensten op. Commissaris Marten Mees,
staande naast het graf, roemt ‘zijn neef’ als de idealist die getracht heeft harmonie te brengen tussen
leiding, kapitaal en arbeid.
Jan van der Mast schreef de biografie van Jacques van
Marken, de eerste sociaal ondernemer van Nederland. Het
boek is verschenen in 2019 bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.
1 Bankier Rudolf hertrouwt in 1832 met Margaretha van
Marken. Zij wordt stiefmoeder van elf kinderen uit het eerste
huwelijk. Hoewel ze officieel geen familie van elkaar zijn, noemen de gebroeders Mees en Jacques elkaar ‘neef’.

STADSONTWIKKELAAR
MET EEN PASSIE VOOR
INDUSTRIEEL ERFGOED
Hoe kijken de Roterodamum-leden
over 100 jaar naar de bijdrage die
Vincent Taapken levert aan het
behoud van erfgoed in de stad Rotterdam? Treedt hij in de voetsporen van
degene wiens erfgoed hij restaureert
en transformeert? Zelf richt Taapken
zich op de kansen die de rijke geschiedenis van de panden bieden voor de
ontwikkeling van de stad. Geen toekomst zonder verleden.
DOOR JUDITH VAN GILST
						
				

De industriële gebouwen waarvoor hij met respect
voor het verleden nieuwe gebruikers zoekt, zorgen
in de omgeving voor een aanzuigende werking
van bedrijvigheid, wonen, werken, winkelen en
ontspannen. Zo gaat alles wat hij, met zijn bedrijf
New Industry Development, onder handen neemt
een nieuwe toekomst tegemoet. Als stadsontwikkelaar en innovator richt hij zich met extra passie
op de Linker Maasoever ofwel Rotterdam Zuid. Dat
Rotterdam zijn stad is, wordt tijdens een gesprek in
Villa Van Waning onmiddellijk duidelijk.

 Januari 2021,
Vincent Taapken
voor de entree
van Villa Van
Waning. foto Frans
Meijer

Vincent Taapken werd in 1974 geboren in het Ikazia
Ziekenhuis op Zuid. Zijn liefde voor de stad was er
al jong en werd sterker toen hij als kleine jongen
samen met zijn opa ging kijken in de bouwputten
van de stad. In het centrum werd ook eind jaren
tachtig en negentig natuurlijk volop gebouwd
aan tal van grote projecten, zoals de ontwikkeling
rondom het Weena en de aanleg van de Koopgoot.
Kijken door een speciaal gemaakte opening in de
schutting, een gewoonte, waarmee elke rechtgeaarde Rotterdammer is opgegroeid. Niet iedere
kijker wordt zo door steden bouwen gegrepen, dat
het een passie en later zelfs zijn vak wordt. Via de
oude Maasbruggen bracht zijn moeder hem van
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IJsselmonde naar de Rotterdamse Schoolvereniging
RSV op de Schiedamsesingel. Na de middelbare
school op het Johannes Calvijn ging Vincent bedrijfskunde studeren aan de Erasmus universiteit.
Geen studie architectuur, maar wel de juiste studie
om de creatieve genen van moederszijde en de zakelijke inbreng van zijn vader ten volle te benutten.
Met de keuze voor zijn afstudeeronderwerp, publieke private samenwerking in de stadsontwikkeling,
gaf hij in 2000 meteen richting aan de start van
zijn werkzame leven.
Na een aantal jaren gewerkt te hebben als zakelijk
leider bij architectenbureau Mecanoo en projectontwikkelaar OVG, begon hij bij de start van de
kredietcrisis in 2009 zijn eigen bedrijf New Industry
Development. Met New Industry laat hij een nieuw
geluid laten horen in de doorgaans vooral financieel gedreven vastgoedbranche. Het restaureren en
transformeren van industrieel erfgoed vraagt om
geduld, precisie en een lange adem. Bij het maken
van nieuwe plannen voor monumentale panden is
het belangrijk dat goed gekeken wordt naar aanwezige kwaliteit en potentie voor de plek en omgeving. Stedelijk erfgoed is vaak een aanjager voor
gebiedsontwikkeling.
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Het Historisch Genootschap Roterodamum speelt
regelmatig een rol richting gemeente als het gaat
om de monumentale waarden te benadrukken en
de gemeente aan te zetten tot beheer en behoud
van een gebouw.
Zo ook bij de Villa van Waning, het bijna sprookjesachtige pand dat eenzaam en fier overeind staat
aan de Nijverheidstraat op het eiland van Feijenoord met zicht op de Nassauhaven en de oprukkende skyline van de stad. Tegenover het pand drijven
sinds vorig jaar de waterwoningen. In 1898 verhuisde Jacob Isaac van Waning met zijn bedrijf van
Delfshaven naar het gebied waar Pincoffs met zijn
Rotterdamsche Handelsvereeniging de aanzet had
gegeven tot het aanleggen van de havens. Dit vond
plaats ten tijde van de industriële revolutie eind negentiende eeuw en de locatie bood mogelijkheden
om het bedrijf uit te breiden tot een voor die tijd
moderne onderneming. Van Waning was met zijn
onderneming in bouwmaterialen van cementsteen
en beton een vernieuwer net als Pincoffs. Producten werden direct via de naastgelegen Nassauhaven vervoerd naar andere delen van het land.
Oprichter Jacob Isaak Van Waning was een veelzijdig ondernemer en ook architect van verschillende
gebouwen, waaronder zijn eigen kantoorpand aan
de Nijverheidstraat. Daar in de voorkamer naast
de deur had Jacob zijn kantoor. Zo kon hij iedereen
zien binnenkomen. In de ruimte achter zijn kantoor

 Tekening van
het bedrijf Van
Waning aan de
Nijverheidstraat
eind 19e eeuw.

 Eerste schets
voor het plan
van Vincent
Taapken voor
Villa van Waning
uit 2010.

 In 2014 komt

het pand plots in
de vrije verkoop,
die gelukkig
op het laatste
moment weer
wordt afgelast.

De herontwikkeling
van dit gebouw met een
horecabestemming
kan een enorme impuls
betekenen voor dit
vergeten stukje Zuid
 Januari 2020.
Start van renovatie; de geveltekst
wordt in ere
hersteld.

 Begane grond

waar de troggewelven duidelijk
zichtbaar zijn.

 De lange
bedrijfshallen
naast het kantoor.

bevond zich de fabriek met werkplaatsen. De plafonds in dit deel zijn gemaakt van troggewelven,
halve rioleringsbuizen waar Van Waning beroemd
mee is geworden. In vele andere Nederlandse huizen, die in die tijd gebouwd zijn aan de singels is dit
bouwsysteem ook nog steeds te vinden. Met zijn
cementstenen rioleringsbuizen mocht Van Waning
& Co ook de riolering van paleis het Loo aanleggen.
Als erkenning daarvoor mocht het bedrijf nadien
trots het predicaat Koninklijk voeren.
Dit was zichtbaar door het Koninklijke wapen dat
sinds 1903 boven aan de gevel van het bijzondere
pand mocht hangen. Diezelfde gevel presenteerde
zich eigenlijk aan de voorbijgangers als een soort
‘toonzaal’ voor alles wat mogelijk was met deze
nieuwe producten als cementsteen en beton. Het
waren deze bijzondere details die ook door Jacob
van Waning zelf ontworpen zijn, die maakten dat
Vincent Taapken er meteen op viel. Hij zag potentie
in het door de toenmalige eigenaar (gemeente Rotterdam) ernstig verwaarloosde pand. De herontwikkeling van dit gebouw met een horecabestemming
kan volgens Taapken een enorme impuls betekenen
voor dit vergeten stukje Zuid.
In maart 2010 benaderde Vincent de gemeente
met zijn plan voor de grondige restauratie en herbestemming van het rijksmonument ‘Villa Van
Waning’ , zoals hij het voormalige kantoorpand
noemt. Wat volgt is een hele lange weg van doorzetten, volhouden en de moed niet opgeven. Soms
tegen beter weten in, maar altijd met het eindbeeld voor ogen: een bruisende plek in het park
voor lekker eten en drinken. Villa Van Waning wordt
na dertig jaar verwaarlozing weer een parel, die
zorgt voor de beoogde spin-off in dit gebied. Dit
stoere stukje stad waar het stratenpatroon voortkomt uit de voormalige industriële spoorlijnen.
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Net als toen het gebouw in 1898 gebouwd werd,
zijn bij de renovatie opnieuw de allerlaatste technieken gebruikt, die voorhanden waren. De beelden
van de kat en hond, die vanaf de dakrand uitkeken
over de straat hebben met 3D printtechniek een fris
uiterlijk gekregen. Het in 2017 ontvreemde wapenschild aan de voorgevel is vervangen door een nagenoeg gelijk exemplaar uit dezelfde tijd. De dieven
hoefden slechts de steigers te beklimmen om er
met de trofee vandoor te gaan. De steigers met
daaroverheen een groot zeil waren aangebracht
nadat Roterodamum met enkele deskundigen ter
plekke een inspectie naar de toestand van het pand
had verricht. Na een brandbrief aan de gemeenteraad volgde de actie tot behoud. Behalve het
faciliteren van de dieven had het ‘inpakken’ van het
gebouw nog een vervelend gevolg. Het gebouw had
door het zeil niet kunnen ademen, hetgeen de toch
al deplorabele toestand geen goed gedaan had.
Nu een jaar na de start van de restauratie, die begon met het verwijderen van een flinke hoeveelheid
asbest, is de afronding een kwestie van tijd. Net als
alle andere ondernemers in Rotterdam heeft dit
project ook last van de coronacrisis omdat er nog
geen zicht is wanneer de horeca weer open mag.
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Tijdens een rondleiding door het gebouw waar nog
overal bouwvakkers aan het werk zijn, kan je als
bezoeker en liefhebber van erfgoed niet anders dan
enthousiast worden. En de ide ligging in het stadspark aan de Nassauhaven is prachtig. Hier kunnen
in de nabije toekomst mooie maaltijden worden
genoten, vergaderingen worden georganiseerd
en wellicht vele interessante Roterodamum Cafés
gehouden worden. En dan te beginnen met eentje
waarbij Vincent Taapken de leden van Roterodamum in zijn eigen woorden nog eens vertelt hoe
hij dit kunststukje geflikt heeft. Een korte toelichting en rondje door Villa van Waning smaakt zeker
naar meer. Nu nog een horecaondernemer, die net
als Vincent Taapken tijdens de vorige crisis, een
bedrijf start met lef en visie. Een Rotterdammer
die Villa Van Waning een nieuwe toekomst geeft.
Pas dan is de missie, die Vincent Taapken in 2010
begon, volbracht.

 Februari
2021. De voorgevel
en de entree van
Villa van Waning
zijn betoverend.
Aan de ruimte op
de begane grond
wordt de laatste
hand gelegd.
Foto’s Vincent Taapken
en Judith van Gilst

OOST-SIDELINGE
In 2020 heeft Roterodamum dringend aandacht
gevraagd voor het dreigend verloren gaan van
waardevolle beeldbepalende panden en straatbeelden, zoals onder andere in de Wiekstraat, waarvan
de sloop nu is begonnen. Wij vroegen het College
meer tijd te nemen voor besluitvorming.
Op de foto van een sleutelwerk uit de bedrijfsgeschiedenis van Van Waning, Oost-Sidelinge, dat
Roterodamum nog steeds hoopt te redden.
In een volgende Kroniek besteden wij breder aandacht aan dit onderwerp tegen het licht van de vele
cultuurhistorische verkenningen en de nieuwe Erfgoedverordening, die na intensief overleg in januari
door de gemeenteraad is aangenomen.

 De buitenkant
van de Villa schittert in de winterzon.
In het trappenhuis
en op de bovenste
etage wordt nog
hard gewerkt om
alles op hetzelfde
hoge niveau als de
rest van het pand te
renoveren.

 Bouwoverleg
van de architecten
Wijmer & Breukelman bij de OostSidelinge.
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Op 22 maart 2021 is het precies 400 jaar
geleden dat Hugo de Groot (1585-1645) ontsnapte uit Slot Loevestein. Deze ontsnapping
in een boekenkist is de meest spectaculaire
uit de Nederlandse geschiedenis. Hugo de
Groot groeide uit tot een historisch icoon en
zijn ontsnapping spreekt bij velen tot de verbeelding. Rotterdammers kennen hem wellicht als voormalig raadspensionaris van de
stad. Veel minder bekend maar juist van veel
groter belang is het gedachtegoed dat hij naliet. Zijn ideeën over vrede, vrijheid en recht
veranderden de wereld en zijn nog altijd actueel. Vanwege het speciale jubileum organiseert Loevestein het Hugo de Grootjaar.
ANNABEL DIJKEMA, HOOFD MUSEALE ZAKEN LOEVESTEIN

2021: HET HUGO DE GROOTJAAR
HET WONDER VAN HOLLAND
Hugo de Groot, in het buitenland ook wel bekend
als Grotius, werd in 1583 in Delft geboren. Al snel
verbaasde hij iedereen met zijn intelligentie en kennis. Op zijn achtste kon hij al dichten in het Latijn
en op zijn elfde startte hij met een studie rechten
aan de Universiteit van Leiden. Hij promoveerde als
vijftienjarige in de rechten. Door zijn begaafdheid
mocht hij in 1598 met Johan van Oldenbarnevelt
mee op zakenreis naar de Franse koning. Die stond
zo versteld van zijn uitzonderlijke kennis en noemt
hem le miracle de la Hollande, het wonder van Holland.

CARRIÈRE EN VERWIKKELINGEN
 Hugo de Groot,
Michiel Jansz.
Mierevelt, 1631,
olieverf op paneel,
Collectie Loevestein

 Slot Loevestein

Hugo de Groot begon zijn carrière in 1600 als advocaat in Den Haag. Daar promoveerde hij in 1607
tot advocaat-fiscaal van de Hoge Raad van Holland,
Zeeland en West-Friesland. In 1613 volgde hij Johan
van Oldenbarnevelt op als Raadspensionaris van
Rotterdam. Zodoende groeide hij in korte tijd uit
tot iemand met veel invloed op de politiek en de
rechtsspraak.
Hugo de Groot leefde en werkte tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621); een wapenstilstand tus-

sen de Republiek en Spanje tijdens de Tachtigjarige
Oorlog. Door het staken van de strijd was er meer
aandacht voor binnenlandse publiek. Al snel bleek
hoe fragiel de onderlinge samenhorigheid was.
Zo ontstonden er diepe tegenstellingen, vooral op
religieus gebied. Remonstranten en contraremonstranten raken in conflict over het bestaan van de
vrije wil. Remonstranten, zogenaamde ‘rekkelijken’
menen dat mensen invloed hebben op hun leven
en hun hiernamaals. Volgens contraremonstranten,
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‘preciezen’, is dat niet het geval en liggen levensloop en eindbestemming - de destinatie - in handen van God. Dit conflict over predestinatie liep zo
hoog op, dat de politiek zich ermee ging bemoeien.

VONNIS
Doordat er sprake was van ernstige onrust zag Prins
Maurits, zoon van Willem van Oranje, zich genoodzaakt tot ingrijpen en organiseerde een kerkvergadering. Tijdens de Synode van Dordrecht in 1618
werd bepaald dat het rekkelijke standpunt verwerpelijk is en moest worden verboden. Hugo de Groot
en Johan van Oldenbarnevelt hadden eerder hun
steun uitgesproken voor de rekkelijken. Hierdoor
zag Prins Maurits in hen een grote bedreiging voor
de eenheid in het land en besloot ze uit de weg te
ruimen. Johan van Oldenbarnevelt werd onthoofd
en Hugo de Groot gearresteerd. Hugo de Groots
vonnis betekende een levenslange gevangenisstraf
in staatsgevangenis Loevestein, ver weg van Den
Haag.

 Hugo de
Groot in de boekenkist vanuit
Slot Loevestein
naar Gorinchem
gevaren, 18001850, Amsterdam,
Rijksmuseum

 Wambuis of
kolder van Hugo
de Groot, 15751621. Museum
Rotterdam

Tijdens zijn gevangenschap had Hugo de Groot
verschillende privileges: zo mochten zijn vrouw
Maria van Reigersberg en hun dienstmeisje Elsje bij
hem wonen. Toch klaagde hij over de omstandigheden in zijn cel: het is er koud, vochtig en donker.
Tijdens zijn gevangenschap las Hugo de Groot veel
en schreef verschillende boeken. Hiervoor werden
stapels boeken gebracht en gehaald in een grote
boekenkist. De inhoud van de kist werd door bewakers nauwgezet gecontroleerd. Zij troffen echter
nooit iets verdachts, waardoor na verloop van tijd
hun aandacht voor de inhoud van de kist verslapte.
Maria en Elsje zagen hun kans schoon en bedachten een list.

ONTSNAPPING
In de ochtend van 22 maart 1621 kroop Hugo de
Groot in de boekenkist. Die werd zoals gebruikelijk
opgehaald door twee bewakers en met een bootje
naar de overkant van de rivier naar Gorinchem gebracht. Elsje begeleidde de zending. Na twee lange
uren arriveerde de kist in de winkel van familie
Daetselaar te Gorinchem. Daar vermomde Hugo
de Groot zich als metselaar en ontvluchtte de stad.
Het mestelaarsjasje dat hij droeg wordt bewaard in
de collectie van Museum Rotterdam..
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 De boekenkist waarin
Hugo de Groot
verstopt zit,
wordt in Slot
Loevestein naar
de roeiboot
gedragen, 18001850. Amsterdam,
Rijksmuseum

LEVEN IN BALLINGSCHAP
Hugo de Groot vluchtte naar Parijs, waar hij werd
gesteund door de koning van Frankrijk. Met diens
goedkeuring verzocht hij de Staten van Holland om
zijn vrouw en kinderen naar Frankrijk te laten komen. Dat verzoek werd ingewilligd, op voorwaarde
dat hij nooit meer naar Nederland zou terugkeren.
In Frankrijk bekleedde hij eervolle posities. Zo werd
hij in 1634 benoemd als ambassadeur voor de koningin van Zweden in Frankrijk. Desondanks blijft
hij vurig verlangen naar een terugkeer naar zijn
geliefde vaderland. Zo ver kwam het tijdens zijn
leven niet: in 1645 leed zijn schip op een terugreis
uit Zweden schipbreuk. Hij stierf aan de gevolgen
van deze ramp. Zijn lichaam werd bijgezet in de
Nieuwe Kerk te Delft, vlakbij de man die hem had
verbannen, prins Maurits.

BASIS VAN ZIJN GEDACHTEGOED
Hugo de Groot leefde tijdens verschillende oorlogen, waaronder de eerder genoemde 80-jarige oorlog en de 30-jarige oorlog (1618-1648). Hierin zag
hij waartoe oorlogvoering leidt die niet aan regels
is gebonden, namelijk chaos. Het uitgangspunt
van De Groots betoog op alle terreinen is dat chaos slecht is voor de mens, de mens streeft te allen

tijde naar vrede. Ook geloofde hij ten diepste in de
kracht van de rede. Mensen moeten zelf in staat
zijn om dingen te bedenken en uit te leggen aan
anderen, in de hoop dat die inzien en actie ondernemen.
In al zijn werken gaat De Groot uit van het zogenaamde natuurrecht. Hij meende dat het recht
voortkomt uit morele eigenschappen die de mens
zijn aangeboren. Door deze natuurlijke oorsprong,
zou volgens Hugo de Groot het recht in stand blijven ook als God niet zou bestaan. Dat is in zijn tijd
een revolutionaire uitspraak. Gods wetten en de
bijbel beschouwde hij als goede raadgeving bij het
naleven van het recht, maar niet als bron. Volgens
hem hangt dit systeem samen met moraal. Hierin
is de goede trouw en vrijwilligheid essentieel. Volgens hem moeten akkoorden worden nageleefd.
Dat wat je afspreekt, daar moet je je aan houden.
Deze inzichten lopen als een rode draad door zijn
gedachtegoed.

ZIJN OEUVRE
Hugo de Groots oeuvre is buitengewoon veelzijdig
en omvangrijk. Zo schreef hij poëzie, over filosofie
en natuurwetenschappen, klassieke filologie, internationaal recht, diplomatie, internationale politiek,

Hugo de Groot:
“De zee verbindt alle
volken met elkaar”
geschiedenis, rechtsgeleerdheid, godsdienstpolitiek
en theologie. Ook schreef hij verschillende theatervoorstellingen en duizenden brieven.
Zijn meest bekende en meest invloedrijke werken
zijn Mare liberum (over de vrije zee) en De iure belli
ac pacis (over het recht van oorlog en vrede). In
Mare liberum verdedigt Hugo de Groot de vrije zee,
die zich volgens hem niet leent voor inbeslagname.
Zoals zo vaak ging De Groot bij het schrijven opportunistisch te werk en sloot hij aan op de actualiteit.
Hij schreef het werk in opdracht van de V.O.C., zodat

 Standbeeld
van Hugo de
Groot aan de
Coolsingel. foto
Judith van Gilst

die aansprak kon maken op de lucratieve specerijhandel met Indië. Omdat hij het werk schreef in
hun opdracht, wordt het echter ook wel gezien als
legitimering van kolonialisme en slavernij.
Het Mare liberum-principe bleef eeuwenlang het
heersende principe als het ging om internationale
handel op zee. Het VN-zeerechtverdrag uit 1994
luidt: ‘de volle zee is open voor alle staten, ongeacht of deze kuststaat of staat zonder zeekust zijn
(...). In het werk benoemt De Groot voor het eerst
het concept van een mondiale gemeenschap: ‘de
zee verbindt alle volken met elkaar.’ Een revolutionair inzicht, waarmee hij de basis legde voor het
huidige internationale recht en het volkenrecht.
Zijn ideeën over internationale regels en afspraken
liggen aan de basis de Verenigde Naties. Dat zou De
Groot waarderen. Een van zijn grootste idealen was
dat staten afspraken met elkaar zouden maken.
Dit streven komt ook naar voren in De iure belli ac
pacis, dat hij schreef in ballingschap. De Groot leefde tijdens verschillende oorlogen. Hij constateerde
dat oorlogvoering die niet aan regels is gebonden
tot totale chaos leidt. Met dit werk creëerde hij een
rechtssysteem voor gewapende conflicten. Hij vond
oorlog toelaatbaar als middel tegen onrecht of gevaar, maar de strijd moet wel proportioneel zijn en
mag geen onschuldige mensen treffen. Deze principes vormen de basis van het moderne oorlogsrecht.

HET HUGO DE GROOTJAAR
Ondanks dat Hugo de Groot werd opgesloten omwille van zijn ideeën, laat de geschiedenis zien dat
gedachten zich niet laten opsluiten. Omdat zijn
gedachtegoed nog altijd actueel is en van invloed
op onze moderne samenleving, stelt Loevestein
dit centraal tijdens het Hugo de Grootjaar, dat op
22 maart 2021 van start gaat. Op Loevestein en
erbuiten zijn er verschillende activiteiten om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met
Hugo de Groots ideeënwereld. Op Loevestein is een
expositie over zijn ontsnapping, leven en gedachtegoed. Hier kunnen bezoekers niet alleen in zijn kist
kruipen, maar ook een kijkje nemen in het hoofd
van één van Nederlands belangrijkste geleerden. De
laatste zaal, de ruimte van de voormalige staatsgevangenis, is ingericht als een ‘universum van
gedachten’. Hierin worden de belangrijkste werken
van Hugo de Groot getoond. Bij die werken vertellen verschillende experts over de actuele relevantie
van De Groots ideeën. Gedurende het jaar zijn er
vele activiteiten, waaronder filmvertoningen in het
kasteel, wandeltochten, gezinsactiviteiten en lezingen. Ook is er veel online content, waaronder podcasts en korte films. Veel instellingen in het land
zijn gevraagd om activiteiten rondom De Groots
ontsnapping en gedachtegoed te organiseren. Deze
worden verzameld op www.hugodegroot.nl.
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DE TIJD
DRINGT
VOOR HET
RAZZIA
MONUMENT
ROTTERDAM
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 Mannen
lopend in de
Burgemeester
Lefèvre de
Montignylaan
op weg naar de
verzamellocatie
in de tramremise
HillegersbergSchiebroek.

Sinds 2007 worden er jaarlijks herdenkingen georganiseerd in
Stadion Feyenoord, dat tijdens de razzia van november 1944 een
verzamellocatie was. Helaas is er geen toegankelijk, centraal herdenkingspunt in Rotterdam waar familieleden en geïnteresseerden heen kunnen gaan om te herdenken en deze dramatische
gebeurtenis niet te vergeten.
René Versluis en Jan Willem Cleijpool zijn allebei zoons van slachtoffers van de razzia. Tijdens de herdenking van november 2019,
hebben zij besloten Stichting Razzia Monument Rotterdam op
te richten met als doel: Het realiseren van een respectvol monument op een prominente locatie in de stad ter herdenking van de
slachtoffers van de Razzia van Rotterdam en Schiedam.
DOOR JAN-WILLEM CLEIJPOOL & RENÉ VERSLUIS

HET MONUMENT
De doorlooptijd voor het project is ambitieus, maar
bewust kort gehouden. De jongst afgevoerde mannen waren in 1944, slechts 17 jaar en zijn inmiddels
94 jaar oud. Idealiter zijn nog zoveel mogelijk van
deze mannen bij de beoogde onthulling van het
moment: 11 november 2021. De stichting werkt
samen met onder andere de Commissie Gedenktekens van de gemeente Rotterdam en het Bureau
Kunsten in de Openbare Ruimte Rotterdam. Ook
RTV Rijnmond moedigt het plan aan en besteedt
volop aandacht aan dit onderwerp. Daarnaast is
het in de landelijke pers niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels wordt hard gewerkt aan het vinden
van een geschikte locatie. Tegelijkertijd is het selectieproces voor kunstenaars opgestart. Er worden
hoge eisen gesteld aan uitvoering en duurzaamheid, het monument moet recht doen aan het leed
van de 52 duizend gedeporteerden en hun naasten.

BEGIN NOVEMBER 1944 WORDT
ROTTERDAM ONTWRICHT
Terug naar 10 en 11 november 1944 in Rotterdam
en Schiedam. 52 duizend mannen tussen de 17
en 40 jaar worden weggerukt van hun geliefden.
Zij werden onder dramatische omstandigheden in
schepen en wagons afgevoerd als dwangarbeider
naar Duitsland. De mannen moeten daar levensgevaarlijk werk doen, worden slecht behandeld, lijden
honger en kou en krijgen geen medische hulp. Ook
voor de verschrikte achterblijvers is het leed enorm.
Zij hebben geen idee waar hun geliefde, vader of
zoon naartoe is gebracht en wanneer (en of) ze
weer thuiskomen. Stagnerende post maakt contact
niet of nauwelijks mogelijk. Hele families zitten in
angst. En de al zo geteisterde Rotterdamse samenleving wordt aan de vooravond van de aanstaande
hongerwinter, steeds verder ontwricht. Want onder
de gedeporteerden bevinden zich ook bijvoorbeeld

AGENDA
brandweerlieden, artsen, politieagenten, bakkers en zelfs geestelijken.
Zij die het geluk hadden uiteindelijk
terug te keren, kwamen pas weken
of zelfs maanden na de bevrijding
thuis. Ruim 500 mannen overleefden de ontberingen niet, kwamen
om bij bombardementen, of ongevallen tijdens het levensgevaarlijke
werk.

VERGETEN HOOFDSTUK
Na de bevrijding herrees Rotterdam langzaam, maar er was geen
aandacht voor de verhalen van
de teruggekeerde mannen. Velen
kregen zelfs het verwijt niet te zijn
ondergedoken. Of erger nog, ze
werden beschuldigd van collaboratie. Ondanks dat de razzia onnoemelijk veel leed heeft veroorzaakt,
werd het een collectief verzwegen
onderwerp. Een vrijwel vergeten
hoofdstuk in onze geschiedenis.

Een waardig monument kost
wel minstens enkele tonnen.
De uiteindelijke kosten zijn
uiteraard afhankelijk van de
gekozen locatie, de kunstenaar
en de materialen. Omdat de
stichting een officiële Culturele ANBI-status heeft, kunnen
schenkingen door bedrijven en
particulieren fiscaal aantrekkelijk worden gedaan.
Meer informatie over de
Stichting Razzia Monument
Rotterdam is te vinden https://
razziamonument.nl/

 Uitzicht van-

18 MEI 2021
ROTTERDAM EEN ATTRACTIE?!
TIJDENS OPBOUWDAG ZEKER!

af de Euromast
richting Coolhaven. Ary Groeneveld, Stadsarchief
Rotterdam, 1964

HISTORIE OPBOUWDAG
U weet het ongetwijfeld, Opbouwdag valt op 18 mei. De Rotterdamse
feestdag werd in 1947 ingevoerd en
tot 1970 jaarlijks gevierd. De datum
was symbolisch: vier dagen na het
bombardement op 14 mei 1940 kreeg
stadsarchitect W.G. Witteveen de
opdracht om een wederopbouwplan
te maken. Toen, zo kan men zeggen,
is de wederopbouw begonnen daar
waar het voorbereidend werk moest
worden gedaan: in het studeervertrek
en op de tekentafel. Opbouwdag was
altijd een feestelijke dag: de wederopbouw van de stad werd gevierd en
het was dus zeker geen herdenking
van het bombardement en de vernietiging van de stad. Rotterdam keek
vooruit in plaats van stil te staan bij
de nare gebeurtenissen. Initiatiefnemers waren burgemeester P.J. Oud en
voorzitter van de Kamer van Koophandel ‘K.P.’ van der Mandele.

Er waren uiteenlopende activiteiten
op Opbouwdag. Meestal werden er
enkele eerste palen geslagen, monumenten onthuld, een tentoonstelling
geopend, lezingen en concerten
gehouden of een publicatie gepresenteerd. Soms kwam een lid van het
koninklijk huis naar de stad voor een
plechtigheid. Als 18 mei op een zondag viel, werd uitgeweken naar een
datum erna of ervoor. De wederopbouwbusritten langs alle bouwplaatsen waren ongekend succesvol.
Toch veranderden de mores. De lofzangen op de wederopbouw maakten
plaats voor kritiek. De nieuwe stad
zou zakelijk en ongezellig zijn. Met
de manifestatie C’70 werd een eerste poging gedaan de binnenstad
leefbaarder te maken. Opbouwdag
verdween als evenement, Binnen-
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AGENDA
 Dames van de VVV
leiden toeristen door
de stad. Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam, 1971

De komst van het Eurovisie Songfestival tijdens Opbouwdag zorgt voor
een mooie verbinding. Want welke
stad is al sinds het bombardement
een kei in het organiseren van grote
publieksevenementen? Denkt u aan
Ahoy’, E’55, Floriade, C’70 maar ook
de Wereldhavendagen, de Marathon,
het Zomercarnaval en nu het Songfestival. Het resultaat: een historische
feestelijke reis langs 81 jaar toeristische trekkers in een expositie en
mediawandproductie/film ‘Rotterdam
een attractie?!’.
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stadsdag kwam er in 1976 voor terug
maar wordt tegenwoordig niet meer
gevierd.
Het koppelen van een feestelijk evenement aan een historische gebeurtenis vergroot op een laagdrempelige
wijze het historisch besef, beleving en
geloof in de toekomst van de stad.

UIT DE AS HERREZEN
In 2016, 75 jaar na de eerste wederopbouwwerkzaamheden, kreeg de
wederopbouw hernieuwde positieve
aandacht. Gedurende het hele jaar
werden activiteiten georganiseerd
onder de noemer: Rotterdam viert de
Stad!. Ook Opbouwdag werd herdacht
en beleefde een bescheiden doorstart
onder aanvoering van oud-medewerker van de Kamer van Koophandel en
voorzitter van Stichting Aan den Slag!
Kees Vrijdag. Terecht, want Opbouwdag is in het rijke palet van feestelijke
evenementen in de stad, één van de
weinige met een duidelijk Rotterdamse historische markering, die bovendien appelleert aan de liefde voor de
stad, de veerkracht en daadkracht van
de Rotterdammers. Sinds 2018 organiseert Stichting Aan den Slag! samen
met Platform Wederopbouw Rotterdam de hernieuwde feestdag. Het
tandem Kees Vrijdag en Inge Hagenbeuk kiezen elk jaar een bijzondere

wederopbouwlocatie en zorgen voor
een gevarieerd programma met bezichtigingen, rondleidingen, voorstellingen, wederopbouwritten, lezingen
en een door het Historisch Genootschap Roterodamum georganiseerd
Roterodamum Café. ‘Opbouwdag 2.0’
slaat een brug tussen de herdenking
van het bombardement en de Rotterdamse architectuur die enkele dagen
later in de Rotterdamse Architectuur
Maand (RAM) gevierd wordt.

2021: ROTTERDAM EEN
ATTRACTIE?!
In 2021 is de bijzondere hoofdlocatie
bij de Euromast. Vorig jaar bestond
de mast zestig jaar, tevens het jubileumjaar van de allereerste Floriade.

No other city in The Netherlands,
maybe not a single one in Europe yet,
is able to present the unique spectacle
of the activity, connected with a
reconstruction on such a large scale.
Tourist Development Association
Rotterdam, mei 1947
De expositie wordt gehouden in de
Laurenskerk en de mediawandproductie in Theater Rotterdam. Beide
locaties zijn gedurende een maand
geopend, exacte data zijn afhankelijk
van de coronamaatregelen.
In een gunstig COVID-scenario kunt u
op dinsdag 18 mei vanaf de Euromast
deelnemen aan een wederopbouwwandeling eindigend met koffie in

OPROEP
Voor de tentoonstelling Rotterdam
een attractie?! zoekt Platform
Wederopbouw Rotterdam kleurenbeelden van de manifestaties E55
en Floriade. Heeft u toevallig oude
prentbriefkaarten of kleurenfoto’s
van deze evenementen in uw bezit
die we mogen scannen? Laat het
ons weten voor 19 maart 2021 en
stuur een berichtje naar Inge
Hagenbeuk: inge@wederopbouwrotterdam.nl

een verrassend wederopbouwpand
met mooi uitzicht op de Euromast of
een historische parkwandeling. Bij
een heel gunstig scenario rijden er
wederopbouwbusritten van stichting
RoMeO en natuurlijk kunt u ook een
bezoek aan de Euromast brengen
waar voor de gelegenheid de historische bouwfilm getoond wordt.
Mocht dit alles nog niet mogelijk
zijn vanwege de coronaregels, dan
kunt u vanuit de huiskamer in ieder
geval meegenieten van de virtuele
wederopbouwtour door de Park- en
Coolhaven.

18 MEI 2021
Roterodamumcafé
via Live Stream
Vanaf 17:00 uur organiseren het
Platform Wederopbouw, StADS! en
Roterodamum een programma dat
vanaf de Euromast online gestreamd
zal worden.
U wordt getrakteerd op een verhaal
van directeur Souad el Hamdaoui over
de Euromast, de plannen voor ‘Het
Park’ door Wim Pijbes van Stichting
Droom & Daad en de lezing over meer
dan 80 jaar toeristische trekkers in
Rotterdam door architectuurkenner
en publicist Paul Groenendijk.
Wilt u op de hoogte blijven van alle
activiteiten op Opbouwdag en waar
u zich aan kunt melden? Kijk dan op:
https://wederopbouwrotterdam.nl/
opbouwdag

18 MAART 2021
digitaal Roterodamum Café
over Abraham Tuschinski
Tijdstip 17.00 tot 18.00 uur
via YouTube
Voor dit café is samenwerking gezocht met de Stichting Tuschinski
Rotterdam in de persoon vaan Gea
van der Spek, bestuurslid en de kunstenares Anne-Mercedes Langhorst.
Deze stichting is bezig met de realisatie van een kunstwerk in nieuwe
Tuschinskipark bij de woonwijk
Little C. met zicht op de Coolhaven.
Na de inleiding van Paul van de Laar
zullen beide dames ons alles vertellen over dit eerbetoon aan Abraham
Tuschinski en de voortgang van het
project.
Arie van der Krogt, die in 2018 een
heel programma heeft gewijd aan
het werk en leven van Tuschinski, is
gevraagd om twee nummers uit dat
programma te zingen.
Als je om 17.00 uur via de link
https://youtu.be/rXHR_VkqSP4
naar die pagina gaat, telt het programma automatisch af tot de
start van de bijeenkomst. Het is ook
mogelijk om via dezelfde link op een
later moment te kijken.
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 Pompenburgsingel met het
Grand Theatre.
Abraham Tuschinski stichtte hier
Rotterdams eerste
avant-gardebioscoop Studio 32.
Stadsarchief Rotterdam

BOEKENTIPS
Records. Nergens ter wereld werd zo
uitvoerig over cafés in een grote stad
geschreven als in Rotterdam.
Het boek ( 24 x 34,5 cm; fullcolour) is
uitsluitend verkrijgbaar bij boekhandel Snoek (Meent). Het boek is tevens
rechtstreeks met flinke korting bij de
auteur/uitgever te bestellen: www.
rotterdamsecafes.nl. Prijs: € 39,75
(inclusief verzendkosten).

Rotterdamse Cafés, deel 5
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Joris Boddaert
Uitgegeven in eigen beheer
Prijs € 39,75
Eind vorig jaar verscheen in salontafelformaat: Rotterdamse Cafés, deel 5,
van journalist-historicus Joris
Boddaert. In het boek wordt andermaal het bruisende Rotterdamse caféleven van vroeger en nu uitgebreid
voor het voetlicht gebracht. Niet
alleen via gedetailleerde beschrijvingen, maar ook met maar liefst 500
(!) illustraties. De auteur kon de hand
leggen op veel tot nu toe onbekende
caféfoto’s van de collectioneurs Arnoud Voet, Arnold Tak en Rob Kanaar.
Verder kreeg hij er vele van oudgedienden uit de Rotterdamse horeca.
De foto’s, voornamelijk zwart-wit en
gedrukt op mooi satiné papier, zijn
indrukwekkend. Ze beslaan vooral
de jaren vijftig tot en met tachtig,
die velen zullen aanspreken. Aan het
huidige Rotterdamse caféleven wordt
uiteraard ook aandacht besteed. De
voorkeur gaat daarbij uit naar de
knusse ‘huiskamers’, die een intieme
sfeer uitstralen.
Tevens worden een aantal bladzijden
gewijd aan restaurants. In een lang
‘Naschrift’ komen nog tal van andere
Rotterdamse zaken aan de orde. Wie
Boddaert een beetje kent, weet dat
hij dit doet met een scherpe, oplettende pen.
Het boek eindigt bij de tweede café-lockdown, in oktober 2020. Is dit
boek het slot van de cyclus? Joris
meldt dat hij vóór 1 juni a.s. uitsluitsel zal geven. Voorlopig kan hij met
zijn serie zo in The Guiness Book of

Dr. Hendrik Muller Wereldreiziger
voor het vaderland [1895-1941]
Uitgeverij Querido
Auteur Dik van der Meulen
Prijs 32,99
Misschien kon hij gewoon te veel.
Hendrik Muller (1859-1941) gold als
een uitstekende handelsman, een
bevlogen diplomaat en een voortreffelijk schrijver. Bij leven was hij een
bekende Nederlander, die vooral van
zich deed spreken tijdens de Tweede
Boerenoorlog, toen hij consul-generaal was van de Zuid-Afrikaanse
Boerenrepubliek Oranje Vrijstaat.
Bovenal was hij een reiziger. Hij zou,
in de voetsporen van Livingstone, alle
bewoonde continenten van de wereld
bereizen, met uitzondering van Australië.
Wat had Muller kunnen bereiken als
hij zijn bezigheden minder had versnipperd? Hij kon zich nooit binden
aan één bezigheid of werkkring, en
zelfs voor het huwelijk bleek hij ongeschikt: zijn openlijk samenleven

met twee vrouwen – bekend als de
‘zomervrouw en de wintervrouw’ – ervoeren zijn naasten als uitgesproken
ongepast. Zijn grillige loopbaan ten
spijt vergaarde Muller een aanzienlijk
kapitaal, dat in 1941 de basis werd
van het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, dat nog altijd bestaat.
Dik van der Meulen beschrijft op
een beeldende manier het leven van
dr. Muller. Het karakter van Muller
schetst hij op een gedetailleerde en
anekdotische manier. Regelmatig
moet je glimlachen om de statige
Muller die zo was gesteld op roem en
aandacht van hooggeplaatste personen. Zijn bijna uitputtende reislust
wekken verbazing en ook bewondering op en je zou bijna al zijn brieven
willen lezen. Omdat het boek een
periode beslaat van het laatste kwart
van de 19e en de eerste helft van de
20e eeuw, leer je terloops veel over
onder andere de strijd in Zuid-Afrika
en de opkomst van het fascisme en
nazisme. Maar het is vooral de figuur
Muller en zijn vele contacten, ook de
persoonlijke, die dit boek zo aantrekkelijk maakt voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis.

Genealogische familiekroniek
Lagendijk-Bierens
Uitgeverij U2pi Den Haag
Auteurs Jan C. Lagendijk. Lars P.
Roobol & Femke P. Roobol-Lintelo.
Prijs € 29,00 verkrijgbaar bij de boekhandel
Van Rotterdamse Havenbaronnen,
spionage, scheeprampen, loodswezen
en vrijmetselarij tot de Baronnen van
Bierens van Baarlo.
Deze kroniek is samengesteld door
J.C. Lagendijk met als doel het vastleggen van bijzondere vondsten, gebeurtenissen, feiten en gegevens van
de families Lagendijk en Bierens, zijn
echtgenote. In 1985 werden de eerste
gegevens voor zover binnen de familie
aanwezig verzameld en later via publicaties en in nauwe samenwerking
met Jan Lagendijk hebben dr. Lars

Roobol en drs. Femke Roobol-Lintelo
van Family Affairs (gekwalificeerd
genealogisch onderzoeksbureau) de
resultaten van al deze jaren onderzoek verwerkt tot dit boek, dat in
2018 is verschenen.

ROTTERDAM
(vernieuwde uitgave)
Kick Uitgevers Rotterdam
Auteurs: Jan Oudenaarden &
Rien Vroegindeweij
Prijs € 49,95
Momenteel is het boek uitverkocht
Het finale boek over de stad die in
het hart werd getroffen, zichzelf weer
opbouwde en zijn trots herwon.
In 1940 zou de stad Rotterdam zijn
zeshonderdjarig bestaan vieren. Maar
feest zou het niet worden. Op 14 mei
veranderde een formatie van 54 Duitse Heinkel 111 bommenwerpers de

binnenstad in een helse vuurzee. Wat
in eeuwen was gegroeid, werd in een
ogenblik verwoest. De grens tussen
voor en na was voorgoed getrokken.
Het puin werd geruimd, een nieuwe stad gebouwd naar de moderne
inzichten van stedenbouw en architectuur. De generatie die toen werd
geboren en opgroeide, is nu net zo
oud als de vernieuwde stad zelf. Niet
zonder aandacht voor de voorafgaande eeuwen wil dit boek in woord en
beeld het verhaal vertellen van het
Rotterdam-van-na-de-oorlog.
Wie waren de mannen en vrouwen
die de stad na 1940 opbouwden,
de puinruimers, de beslissers, de
uitvoerders, de ondernemers, de werkers? Hoe verging het de volgende
generaties die opgroeiden in een stad
die zijn trots en elan terugkreeg en
zelfbewust de moderne tijd tegemoet
trad.
Rotterdam: een metropool van glas en
beton, maar vooral een stad met een
eigenzinnige bevolking die een smeltkroes van culturen is, door alle tijden
uitgebreid met migranten van overal
ter wereld, aangetrokken door zaken
als vrijheid van godsdienst, economische ontwikkelingen, scheepvaart en
scheepsbouw, grote werken, industrie
en ‘vreemdelingen’ die zich binnen de
kortste keren Rotterdammer voelden.
“Als iedereen ergens vandaan komt, is
niemand een vreemde.”

ROTTERDAMMERS EN HUN
EXLIBRIS
Ton Rechtuijt
Uitgegeven in eigen beheer
Prijs € 19,50
Het exlibris heeft altijd gefungeerd
als een sierlijke manier om het boekenbezit te voorzien van de naam van
de eigenaar.
Ton Rechtuijt, verzamelaar van het exlibris, is op zoek gegaan naar exlibris
uit Rotterdam. Dat waren in eerste instantie de exlibris met een afbeelding
van bijvoorbeeld Erasmus of de toren
van de Grote of Sint-Laurenskerk,
maar ook die met een bekende naam

uit de handel of de haven. Toch waren
het niet alleen de bewoners van Kralingen en Hillegersberg die een exlibris bezaten, ook de ‘vleeschhouwer’
op de Bergweg en een timmerman
bleken er een te hebben. Het exlibris
drukte immers ook trots op het bezit
van boeken uit en boeken betekende
vooruitgang.

Achter elk exlibris schuilt een verhaal.
Van honderd exlibris zijn deze verhalen achterhaald en beschreven in
Rotterdammers en hun exlibris.
Het leverde een bont palet van inwoners op, maar ook van de kunstenaars,
die aan de Academie van Beeldende
Kunsten en Technische Wetenschappen hun opleiding hebben gevolgd.
Rotterdammers en hun exlibris verschijnt in maart en zal € 19,50 kosten.
Het boek kan worden besteld bij de
auteur via www.tonenboek.nl, maar
zal ook bij de boekhandel zijn te verkrijgen.
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HET IDEE VOOR DE AANLEG VAN DE BERGSINGEL VERSCHEEN
IN 1903 VOOR HET EERST IN DE UITBREIDINGSPLANNEN VOOR
ROTTERDAM VAN G.J. DE JONGH (DIRECTEUR GEMEENTEWERKEN
ROTTERDAM). DE SINGEL WERD IN 1916 GEGRAVEN EN PAS IN
1922 KWAM DE VERBINDING MET DE NOORDSINGEL TOT STAND.
BEIDE SINGELS WAREN BEDOELD ALS GROEN LINT TUSSEN DE
WIJKEN MET ARBEIDERSWONINGEN, ZOALS DE AGNIESEBUURT
EN HET LISKWARTIER. DE SINGELS ZIJN ALTIJD EEN LUST VOOR
HET OOG GEWEEST MET DE KARAKTERISTIEKE MONUMENTALE
KASTANJEBOMEN. IN DE WINTER VAN 2021 KON MEN BEHALVE
WANDELEND OOK OP DE SLEDE EN SCHAATS VOLOP VAN DE
SINGELS GENIETEN.
foto Roland Vonk
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