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The hill we climb

For while we have our eyes 
on the future, 

History has its eyes 
on us.

Want terwijl wij kijken 
naar de toekomst,

Kijkt de geschiedenis 
naar ons.

Amanda Gorman, 
20 januari 2021
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omdrotterdam.nl 
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11 - 12 sept

NIEUWE ROTTERDAMSE TIJD  
DOOR MARIANNE KLERK

Vanuit mijn raam in Sofia Kinderziekenhuis zie ik de tekenen van de nieuwe Rotterdam-
se tijd: hectische kranen, hemeldwingende woontorens, metershoge urenteller voor 
Eurovisie Songfestival. De spiegelbol van het Depot geeft extra glans aan de fonkelende 
stad van de toekomst. 
Met mijn pasgeboren zoon in mijn armen vraag ik me af wat overblijft van het Rotter-
dam van zijn ouders en grootouders. En waar hij straks het Rotterdamse verleden kan 
opzoeken. Ik kijk naar het Museum Boijmans van Beuningen, langdurig dicht wegens 
verbouwing na gênant getouwtrek tussen gemeente, museum en Droom & Daad. In de 
verte ligt het Museum Rotterdam, gesloten op last van de gemeente na een negatief 
Cultuurplanadvies, maar werkelijk na het museum decennialang laten aanmodderen in 
onwerkbare locaties met structurele tekorten. 

Een maand voor zijn geboorte programmeerde ik een Vers Beton-talkshow over wie 
beslist wat ons erfgoed is. Hiervoor schreef ik over de beperkte visie op wat erfgoed is: 
het triomfverhaal van de wederopbouw dat andere verhalen uitsluit en door de focus 
op gebouwen de geschiedenis ontmenselijkt. En over wie dat beslist. Rotterdams erf-
goed blijkt grotendeels in handen van seniorenclubs waar het wederopbouwverhaal 
het eigen verhaal is. Terwijl onderzoekers juist opperen om elke burger stadscurator te 
maken, want lokaal erfgoed verbindt maar dan moet het wel van iedereen zijn. Bij de 
gemeente werken niet langer (kunst)historici maar voornamelijk citymarketeers die met 
bovenstaand verhaal een “rauwe, no-nonsense” arbeidersstad verkopen aan de door 
hun gewilde architectuurtoeristen en young potentials. 

Toch heb ik hoop. Grotere erfgoedinstellingen willen de deuren openen voor burgers 
en in de stad graven grassrootorganisaties andere verhalen en stemmen op. Achter de 
schermen zijn nu een kwartiermaker en marketingexpert bezig met respectievelijk de 
toekomst van Museum Rotterdam en De Rotterdamse erfgoedcollectie. Laten we deze 
krachten bundelen voor een volwassen erfgoedbeleid waar iedere Rotterdammer cura-
tor van is en dat past bij de eeuwen geschiedenis en meer dan 170 nationalitieten die 
Rotterdam rijk is. Opdat Rotterdammers zoals mijn zoon weten waar ze vandaan komen 
als ze hun weg zoeken in de stad van de toekomst.
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2022: 75 JAAR ROTERODAMUM
JUBILEUMJAAR VOL VERRASSINGEN
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JUBILEUMJAAR 
VOL VERRASSINGEN

   

In deze vijfenzeventig jaar heeft de stad Rotterdam 
een ware gedaanteverandering ondergaan. Van 
stad zonder hart tot stad met de meeste aanspre-
kende skyline van Nederland. Van wederopbouw-
stad tot architectuurstad nummer 1. Van stad met 
de opgerolde mouwen tot festivalstad waar vele 
soorten kunst, cultuur en sport een eigen plek 
hebben gekregen in jaarlijks terugkerende evene-
menten. Van verwoeste havenstad tot wereldhaven 
waar sinds mensenheugenis reizigers uit alle delen 
van de wereld aanmeerden en zich ook vestigden. 
Soms gestrand terwijl zij op reis waren naar een ver 
buitenland en een andere keer was Rotterdam de 
gedroomde eindbestemming. 

ZONDER VERLEDEN GEEN TOEKOMST
Vele jaren was het eerste wat passanten of nieuwe 
inwoners over de stad leerden de geschiedenis 
van het bombardement en de wederopbouw. Nu 

  Wekelijks 

lopen duizenden 

bezoekers van 

de markt op de 

Binnenrotte over 

de dam, die nu 

onzichtbaar is en 

waaraan Rotter-

dam zijn naam 

dankt. Foto Judith 

van Gilst

75

2022

Op 14 mei 2022 is het 75 jaar geleden 
dat het Historisch Genootschap 
Roterodamum door enkele vooraan-
staande Rotterdammers werd opge-
richt met als doel de belangstelling 
voor de geschiedenis van Rotterdam 
en omgeving te bevorderen. 

DOOR JUDITH VAN GILST
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na 75 jaar zullen veel jonge mensen deze verhalen 
misschien niet eens kennen en het vanzelfsprekend 
vinden dat zij op een skateboard over de Westblaak 
kunnen suizen of kunnen flaneren langs de Nieuwe 
Maas. 
De geschiedenis van Rotterdam is veel meer dan 
die van de gebouwen uit de wederopbouwperiode. 
Het is ook het verhaal van de mensen die de stad 
gemaakt hebben tot een welvarende stad. Dit ver-
haal is soms pijnlijk. Daarom gedenken we jaarlijks 
de Joodse inwoners die vanaf Loods 24 weggevoerd 
zijn. En daarom geven we ook aandacht aan de re-
cent opgetekende geschiedenis van het Rotterdam-
se slavernijverleden. Maar natuurlijk vieren we ook 
de mooie momenten, zoals de opening van de Eras-
musbrug in 1996 of 750 jaar Dam in de Rotte. Dit al-
les maakt deel uit van de geschiedenis van de stad, 
onze huidige stad en ons toekomstig Rotterdam. 

Interesse in het verleden betekent 
aandacht voor de toekomst. Roterodamum 
koestert en beschermt het ‘verhaal’ van 
onze stad Rotterdam.

Uiteraard vraagt dit bijzondere jaar om een bijzon-
der programma. Na de afgelopen coronaperiode van 
betrekkelijke stilte hoopt Roterodamum haar leden 
en (nog) niet-leden een jubileumjaar met boeiende 
activiteiten aan te bieden. Verspreid over het hele 
jaar 2022 wordt in samenwerking met andere par-
tijen en Rotterdammers een aantal evenementen 
georganiseerd. Excursies naar plekken in de dorpen 
van Rotterdam behoren zeker tot het aanbod. In 
september is er een internationaal symposium 
over 300 jaar Nieuwe Waterweg in samenwerking 
met de Erasmus Universiteit. Samen met DIGITUP 
organiseert Roterodamum het project ‘Wie heeft 
een Rotterdams Pareltje in huis?’ En voor alle Rotter-
damse basisschoolleerlingen van groep 7 verschijnt 
een heus Rotterdams geschiedenisboek. 

JUBILEUMJAAR 
VOL VERRASSINGEN

ROTTERDAMBOEK 
VOOR SCHOLIEREN
DOOR FRANS MEIJER

Kinderen zijn vaak trots op hun straat, op 
hun wijk, op hun stad. Kinderen zijn ook 
nieuwsgierig en benieuwd naar de ge-
schiedenis van hun omgeving. 
Roterodamum wil ook de jongere genera-
ties bereiken. Daarom delen we in 2022 
een mooi boekje uit als geschenk aan alle 
6500 leerlingen van groep 7 van alle Rot-
terdamse basisscholen. We doen dit ter 
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 
Roterodamum, samen met Stad en Bedrijf 
(als uitgever/producent), Bibliotheek 
Rotterdam en Stichting Droom en Daad.
In dit boek wordt de jeugd op een aan-
trekkelijke manier verteld over de ‘her-
kenbare’ stad: de belangrijkste gebeur-
tenissen, de opvallende locaties en de 
beroemdste inwoners van Rotterdam. 

Hoezo was Erasmus zo be-
langrijk dat hij een eigen brug 
heeft gekregen? Waarom 
staan er in het centrum zoveel 
hoge woontorens? Schrijf je 
Feijenoord of Feyenoord? En 
hoe komt het dat het hier Rijn-
mond heet, terwijl Rotterdam 
als de Maasstad bekend staat?

Voor dit boekje heeft Stad en Bedrijf de 
bekende kinderboekenschrijver Jan Paul 
Schutten en de illustrator Floor Rieder 
gevraagd om deze en andere wetens-
waardigheden vorm te geven. 
En als leerlingen dit boekje op school 
meekrijgen, dan raken hun ouders en 
grootouders hopelijk ook geboeid. Wel-
licht komt het dan ook voor iedereen te 
koop in de Rotterdamse boekhandel.

Illustraties Floor Rieder
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DIG IT UP is een galerie en erfgoed lab in het hart 
van Rotterdam. Sinds juni van dit jaar gevestigd 
aan de Nieuwe Binnenweg 13b in het pand waar 
jarenlang Black Widow de winkel van Carrie geves-
tigd was. DIG IT UP heeft de afgelopen tien jaar 
naam gemaakt als belangrijke schatgraver van de 
Rotterdamse stadscultuur. Onbekend beeld- en 
geluidsmateriaal wordt ‘opgediept’ en voor altijd 
ontsloten als uniek erfgoed van de stad. Door mid-
del van exposities, documentaires, publicaties, talk-
shows en online-platforms toont DIG IT UP zo een 
nieuwe stadsgeschiedenis in beeld en geluid. Door 
de doelgerichte interactie met het publiek zoekt en 
vindt DIG IT UP uniek beeld- en geluidsmateriaal 
‘bij de mensen thuis’. Dit heet tegenwoordig in 
goed Nederlands crowdsourcing.

INLOOP-LAB
In de laagdrempelige werkplaats van DIG IT UP (het 
zogeheten erfgoed-lab) kunnen particulieren hun 
oude opnamen laten conserveren. Foto’s worden 
perfect gescand, gedigitaliseerd en bewerkt. Film-
opnamen komen weer tot leven en geluidsbanden 
van vroeger zijn weer af te luisteren. Het heront-
dekte en unieke materiaal komt op deze manier 
weer beschikbaar voor de eigenaren zelf, maar 
wordt tegelijkertijd toegevoegd aan het collectie-
ve geheugen van de stad. Met medewerking en 
expertise van gerenommeerde instellingen (zoals 
het Stadsarchief Rotterdam) wordt het gevonden 
beeld- en geluidsmateriaal altijd op waarde ge-
schat. Zo heeft DIG IT UP in de loop der tijd een 
expertise netwerk opgebouwd van formaat.
Door optimaal gebruik te maken van de nieuwste 
digitale technieken kunnen dergelijke vondsten 
behouden blijven en aan de stadscollectie worden 
toegevoegd. Het gaat vaak om unieke amateurop-
names. Deze zijn niet meer met moderne appara-
tuur af te spelen en enkel nog op ‘old school’ wer-
kende apparatuur met de juiste software versies 
te reproduceren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
bijzondere collecties in archieven van bedrijven, 
instellingen of beeldmateriaal dat bij particulieren 
thuis ligt te verstoffen.

SIMONE DA SILVA, 

DIRECTEUR DIG IT UP

DIG IT UP SCHATKAMER VOOR  ROTTERDAMSE STADSCULTUUR, 
      GALERIE & ERFGOED-LAB

Ter gelegenheid van 75 jaar Roterodamum start 
DIG IT UP in samenwerking met Roterodamum in 
februari 2022 het project, ‘Wie heeft een Rotter-
dams pareltje in huis?’. In de Kroniek van januari 
2022 kunt u hierover alles lezen net als uiteraard 
in de Roterodamum nieuwsbrief en op de website 
www.roterodamum.nl

  Trapauto 

Blijdorp. Foto Arine 

van Jaarsveld
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OPDRACHTEN
DIG IT UP werkt in opdracht van bedrijven, instellin-
gen en particulieren. Denk aan het produceren van 
tentoonstellingen, het doen van beeldonderzoek, 
het publiek oproepen om te zoeken naar beeld- 
materiaal op thema en het aanleveren van content 
voor websites of boeken.
Door etalagetentoonstellingen, filmvertoningen, 
beeldpresentaties, rondleidingen, talkshows en 
online-platforms liet DIG IT UP inwoners van 
Rotterdam al kennismaken met nog nooit eerder 
vertoonde beelden. Hierna enkele aansprekende 
voorbeelden.

DE TRAPAUTO VAN BLIJDORP
Bij de ingang van Diergaarde Blijdorp was de 
straatfotograaf Humberto Randolfi en zijn familie 
actief in de jaren 60 en 70. Voor een gulden kon 
je je kindje in de trapauto laten fotograferen, om 
deze foto de volgende dag op te halen. Een sterke 
jeugdherinnering voor vele Rotterdammers (en 
mensen uit de regio). De oproep leverde veel res-
pons op, meer dan 200 mensen kwamen naar de 
galerie met foto’s losgepeuterd uit fotoalbums en 
lijstjes. DIG IT UP heeft deze foto’s gedigitaliseerd, 
vergroot afgedrukt en geëxposeerd. Dit project is 
ook een belangrijk voorbeeld waarom het opgraven 
en bewaren van particulier materiaal zo belangrijk 
is. De Randolfi’s stonden niet alleen bij Blijdorp. Ze 
stonden ook bij Cineac (in de buurt van wat nu de 
Koopgoot is) en bij de het vertrekpunt van de Hol-
land-Amerikalijn. In de voorbereiding van het pro-
ject en tijdens de expo bleef de grote onbeantwoor-
de vraag: Wat is er met het archief van de Randolfi’s 
gebeurd? Toen de expo tegen het einde liep, kwam 
er een meneer binnenlopen, een zoon van Randolfi, 
die lang onvindbaar was. Hij kon vertellen wat er 
gebeurd is met het archief van zijn ouders: bij het 
overlijden is het meegegeven aan de Roteb. De 
losgepeuterde foto’s uit de albums blijken dus de 
enige manier te zijn geweest om een deel te redden 
van dit belangrijke en unieke tijdsbeeld.

40 JAAR BAROEG
DIG IT UP is in de zomer van 2021 verhuisd naar 
een nieuwe locatie. Na meer dan 5 jaar gevestigd 
geweest te zijn op de Schiedamsedijk hebben ze nu 
het pand van voormalig Black Widow op de Nieuwe 
Binnenweg overgenomen. Black Widow was een 
belangrijke winkel voor verschillende subculturen 
zoals de punks, gothics en metalheads. Niet alleen 
voor Rotterdammers, ook veel mensen van buiten 
de stad en zelfs de provincie kwamen naar de Black 
Widow om hun kleding en accessoires te kopen. De 
mensen die in Black Widow winkelen zijn dezelfde 
mensen die gaan dansen in Poppodium Baroeg. 
Baroeg is het oudste poppodium van Rotterdam en 
bestaat dit jaar 40 jaar. Met dit project bereikt DIG 
IT UP een radicaal ander publiek dan bijvoorbeeld 
het trapauto project. Niet alleen de mensen uit ver-
schillende subculturen die er in hun jeugd kwamen 
en nu wellicht hun wilde haren hebben verloren. 
Ook de huidige generatie alternatievelingen neemt 
graag een blik terug in de tijd. 

DIG IT UP SCHATKAMER VOOR  ROTTERDAMSE STADSCULTUUR, 
      GALERIE & ERFGOED-LAB

  40 jaar  

Baroeg Foto André 

ten Brinke

  Archief Dona 

Dario Foto Amanda 

Wams
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150 JAAR 
NIEUWE WATERWEG: 
TERUGBLIKKEN EN 
VOORUITZIEN 

Het idee was al ouder, maar pas in de negentiende 
eeuw was de tijd rijp om dit reusachtige werk door 
te zetten. De aanleg van de Nieuwe Waterweg was 
de eerste stap van een grootschalige verbouwing 
van het Nederlandse rivierensysteem die de  
Nieuwe Maas van een nieuwe riviermond voorzag, 
een trechter voor de nieuwe industriële wereldeco-
nomie. Rotterdam kon het succes van de Nieuwe 
Waterweg niet direct vieren, want de waterweg 
was niet diep genoeg voor grote schepen. Calands 
plan om de Nieuwe Waterweg door de natuurlijke 
werking van eb en vloed op diepte te houden werk-
te niet, althans niet snel genoeg voor de ongeduldi-
ge koopmannen aan de Maas. Die zetten vol in op 
het baggeren. De natuur moest een handje worden 
geholpen en dat kon door extra baggerschepen in 
te zetten. Caland kreeg alsnog gelijk. In 1896 was 
de Nieuwe Waterweg diep genoeg. Voor Rotterdam 
gelukkig niet te laat want dankzij de nieuwe vaar-
route naar zee werd Rotterdam de wereldhaven 
die vooral ten dienste stond van het Duitse indus-
triële achterland. Caland kreeg een – bescheiden 
monument – maar zijn Nieuw Waterweg werd 
het symbool van het vooruitstrevende Rotterdam 
dat na het 1945 een reusachtig industrieel haven-
landschap schiep. De Maasmonding werd een in-
dustrieel havenkanaal en Rotterdam werd in 1962 
de grootste haven van de wereld. Dus Rotterdam 
heeft veel te danken aan de Nieuwe Waterweg 
en in 2022 wordt dat grootscheeps gevierd. Ook 
Roterodamum gaat dat doen. Vanaf maart 2022 

DOOR PAUL VAN DE LAAR

Rotterdammers zijn trots op hun Nieuwe Waterweg. 
Bijna elke publicatie over Rotterdam – voor zover die 
niet over de oorlog en de wederopbouw gaat – verwijst 
wel naar deze vaarweg van Rotterdam naar zee. In 
1872- 150 jaar geleden – voer het eerste stoomschip, de 
Richard Young door de Nieuwe Waterweg. Pieter Caland 
werd in Rotterdam een held want de doorsteek naar 
Hoek van Holland werd op zijn conto geschreven.

AANKOMENDE 
PROJECTEN
DIG IT UP heeft nog 2 projecten 
op de planning staan voor 2021. 
In november opent het project 
Gerse Vrouwen. Centrum voor 
vrouwenemancipatie Dona Daria 
heeft op haar zolder meer dan 30 
meter archief staan van de ver-
schillende vrouwenorganisaties 
die aan Dona Daria voorafgingen. 
Zoals het Vrouwenhuis en de 
Vrouwenrechtswinkel. Er wordt 
nu al 2 jaar gewerkt aan de archi-
vering hiervan door het Stadsar-
chief, i.s.m. DIG IT UP, Dona Daria 
en vooral de vrouwen zelf. In 
november hopen we dit verhaal 
over emancipatie en groei aan de 
Rotterdammers vertellen, zonder 
daarin de lastige onderwerpen te 
ontwijken.

In december opent de tentoon-
stelling Rotterdam Stripstad 
onder leiding van curator Robert 
van der Kroft. Aanleiding hier-
voor is het gelijknamige boek 
door Sander Grip, Theo Seesing 
en Robert van der Kroft. Er leken 
al tientallen striptekenaars uit 
Rotterdam te komen. Maar na 
speurtocht bleken het er 123 te 
zijn. Opvallend veel meer dan uit 
andere steden. Met de expositie 
vertelt DIG IT UP het verhaal van 
het rijke Rotterdamse verleden. 
Bovendien willen ze de bezoekers 
anders laten kijken naar strips. 
Door een vakje (deel uit de strip) 
te vergroten en aan de muur te 
hangen laten we zien dat de strip 
ook kunst is.

  1 juni 2021, 

de sleutel van 

Nieuwe Binnen- 

weg is overhan-

digd. Op de foto 

v.l.n.r. Sagar 

Bhawanidin, 

Sigmar Vriesde, 

Carrie Jansen, 

Simone da Silva 

en Arthur Rikkel-

man. Foto Damian 

Vrede
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organiseren we een reeks lezingen die vooral te-
rugblikken, maar het is ook de bedoeling om de 
Nieuwe Waterweg te vergelijken met andere grote 
werken. Het Suez- en Panamakanaal bijvoorbeeld, 
allemaal behorend tot de grote infrastructurele 
werken die de globale maritieme economie vorm 
hebben gegeven.

Maar we willen niet alleen terugkijken, want 
laten we ook eens zien welke lessen we kunnen 
trekken voor de komende 150 jaar. In hoeverre 
kan de huidige periode als een belangrijke nieuwe 
transitieperiode worden beschouwd en welke toe-
komstscenario’s zijn er? Het onderzoekscentrum 
PortCityFutures – een samenwerkingsverband van 
de universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam, 
ziet hierin een uitstekende gelegenheid om 150 
jaar vooruit te kijken. Carola Hein, Sabine Luning, 

Han Meijer en ondergetekende willen in september 
2022 een internationaal symposium organiseren 
met als centrale vraag: Of en hoe een verandering 
van de Nieuwe Waterweg wederom als motor kan 
fungeren voor noodzakelijke c.q. gewenste transi-
ties. Zeer actueel is natuurlijk het vraagstuk van de 
waterhuishouding en hoogwaterbescherming in 
relatie tot de zeespiegelstijging, maar ook aandacht 
voor biodiversiteit en het belang van het herstel van 
het estuariene ecosysteem in de riviermonding. Dat 
zijn op zich al grote maatschappelijke en milieu-uit-
dagingen. Maar Rotterdam moet ook een antwoord 
hebben op de energietransitie in het industriële 
havencomplex. Want hoe ziet de toekomst van de 
Nieuwe Waterweg eruit zonder olie- en chemie? 
Hoe pakt Rotterdam de derde industriële revolutie 
op en welke gevolgen heeft deze nieuwe transitie 
voor de regionale ruimtelijke structuur in relatie 
tot de behoefte aan nieuwe woonmilieus en sterke 
‘groenblauwe’ – landschap en water - structuren? Is 
het denkbaar dat de Nieuwe Waterweg zicht ont-
wikkelt van industriële corridor naar multifunctio-
neel regionaal landschapspark? 
Diverse sprekers uit binnen- en buitenland zullen 
zich over deze en andere vraagstukken buigen en 
de toekomst van de Nieuwe Waterweg in interna-
tionaal perspectief plaatsen. Wat kunnen we leren 
van ontwikkelingen in andere riviermondingen, en 
omgekeerd: in hoeverre kan een nieuwe aanpak van 
de Nieuwe Waterweg leiden tot een internationale 
voorbeeldrol?  

150 JAAR 
NIEUWE WATERWEG: 
TERUGBLIKKEN EN 
VOORUITZIEN 

  Kaart met de 

scheepvaart- 

routes naar 

Rotterdam in 

1857. Hierop zijn 

twee voorstellen 

ingetekend: een 

niet uitgevoerd 

plan om in het 

verlengde van 

het Kanaal door 

Voorne een ka-

naal door Goeree 

te graven en het 

plan van Caland 

voor doorgraving 

van de Hoek van 

Holland. Collectie 

Stadsarchief Rotter-

dam

In hoeverre kan een 
nieuwe aanpak van de 
Nieuwe Waterweg leiden 
tot een internationale 
voorbeeldrol?  
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Rotterdam kent hij alleen van de verhalen. Zijn opa 
en oma wonen op Zuid. Wat voetballen is, weet 
hij niet, maar Bram raakt al snel verzot op het spel 
en zal dagelijks tussen de puinhopen van het ge-
bombardeerde centrum partijtjes spelen met een 
van elastiekjes gefabriceerde bal. Tien jaar later 
debuteert hij in De Kuip en verdedigt het Feyen-
oord-doel in een bekerwedstrijd tegen De Mus-
schen (9-3). Het is het veelbewogen verhaal van 
een horror-jeugd in Nederlands-Indië, gevolgd door 
gelukzalige tienerjaren in Rotterdam waarin Bram 
een streep onder het verleden weet te zetten, ver-
kering met Betty krijgt en zijn droom waarmaakt 
om voor Feyenoord te spelen. Daarvoor moeten 
echter wel een paar katholieke obstakels worden 
overwonnen in het streng verzuilde Nederland van 
de jaren vijftig.  

Bram Panman - nu 84 jaar - is een slanke, rijzige 
man met vriendelijke lichtgrijze ogen. Met afgewo-
gen zinnen spreekt hij liefdevol en met veel trots 

IK MOEST ALLES ALLEEN DOEN
O U D  F E I J E N O O R D  D O E L M A N  B R A M  P A N M A N  O V E R  Z I J N  J E U G D

Op donderdagavond 18 september 1946 vaart de 
MS Oranje de haven van Rotterdam binnen. Aan 
boord bevinden zich een paar duizend gerepa-
trieerden, die gedwongen zijn Nederlands-Indië 
te verlaten om een nieuw bestaan in Nederland 
op te bouwen. Onder hen Bram Panman, een be-
deesde jongen van 9 jaar met een volle bos haar, 
broodmager door de ontberingen in een Jappen-
kamp in Surabaya op Java. Bram reist met zijn 
moeder, broer Eildert en zus Willy. Zijn vader is 
twee jaar eerder bij een scheepsramp verdronken. 
Wanneer Bram de volgende dag voet aan wal zet, 
is het de eerste keer dat hij zijn vaderland ziet.

DOOR JAN VAN DER MAST
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over de jaren dat hij bij Feyenoord onder de lat 
stond. Op tafel liggen drie plakboeken, waarin alle 
wapenfeiten bij Feyenoord zijn verzameld, en in een 
fijn handschrift van commentaar voorzien. Bram 
heeft alles bewaard, de vliegtickets naar Stockholm 
voor de WK-finale Brazilië-Zweden (1958), waar de 
Feyenoord-selectie op werd getrakteerd, het em-
bleem van zijn Feyenoord-kostuum, maar ook zijn 
contracten. Hij weet op de cent nauwkeurig wat hij 
met voetbal heeft verdiend in de drie seizoenen, 
dat hij voor Feyenoord uitkwam. Weggestopt in een 
hobbykamer hangen elftalfoto’s, prachtige beelden 
van Bram als keeper en een ingelijste tekening 
van Dik Bruynesteyn, die ‘Circus Feyenoord’ heeft 
geportretteerd. Bram hangt stijlvol aan de trapeze 
met zijn kenmerkende blonde kuif en groene, wol-

len keeperstrui. Het dreigt een standaardverhaal te 
worden over dat romantische, oergezellige voetbal-
tijdperk, maar bij de vraag hoe en wanneer Bram 
- geboren op 4 april 1937, Djakarta - in Nederland 
is gekomen, neemt het gesprek een onverwachte 
wending. Eerst zegt Bram resoluut, dat hij nog 
altijd spreekt van ‘Batavia! Geen Djakarta!’ Na een 
stilte pakt Bram de draad weer op en vertelt aar-
zelend (‘Ik weet niet of ik hier goed aan doe.’) over 
zijn jeugd in Nederlands-Indië en de gruwelijke 
jaren in het Jappenkamp: ‘Het is een verhaal dat 
niemand kent. Mijn kinderen ook niet. Mijn vrouw 
Betty kent het uiteraard wel. Nog steeds word ik 
nerveus als ik erover spreek. Vroeger had ik wel ‘ns 
nachtmerries over die tijd, maar die heb ik gelukkig 
niet meer.’ 

De opengeslagen plakboeken blijven onaangeroerd 
op tafel liggen, terwijl Bram vertelt: ‘Mijn vader 
werkte bij een groot handels-en scheepvaartbedrijf 
in Rotterdam en werd uitgezonden naar Neder-
lands-Indië. Hij is met de handschoen getrouwd. 
Later ging mijn moeder er ook heen, en stichtten 
ze daar een gezin. In maart 1942 kwamen de 
Japanners. Zij bezetten het land en stopten alle 
staatsburgers waar Japan mee in oorlog was in 
een interneringskamp. We zijn toen van het ene 
kamp naar het ander verhuisd. Na twee jaar werd 
mijn vader weggevoerd om te gaan werken aan de 
Pakan Baroe-spoorlijn, die West- en Oost-Sumatra 
met elkaar zou moeten verbinden. Nu wordt die 
lijn de Dodenspoorweg genoemd, omdat-ie 82.000 
mensenlevens heeft gekost. Afijn, mijn vader 
werd op een vrachtschip gezet. Dat was de Junyo 
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Maru. Aan boord bevonden zich Amerikaanse, 
Australische, Britse en Nederlandse krijgsge-
vangenen, maar ook Javaanse werkslaven. Op 
18 september 1944 werd de Junyo Maro per 
ongeluk getorpedeerd door een Britse onder-
zeeboot en zonk. Ruim 5.600 mensen kwamen 
om het leven. Het is de grootste scheepsramp 
aller tijden. Viermaal zoveel slachtoffers als 
bij de Titanic! Mijn vader was een van hen. 
‘Oom’ Herman, de beste vriend van mijn va-
der, die ook aan boord was, heeft m’n vader 
voor ‘t laatst gezien. ‘Oom’ Herman wist zich 
vast te klampen aan een stuk drijfhout en zag 
mijn vader in het water spartelen, roepend en 
schreeuwend naar hem, maar mijn vader kon 
niet zwemmen. Hij is slechts 36 jaar geworden. 
Het duurde een paar weken voordat we het 
nieuws hoorden. Een brief die mijn moeder 
had geschreven, kwam terug. Ik zag mijn moe-
der in een hoekje van de barak zitten huilen, 
en begreep meteen wat er aan de hand was. 
Dat moment vergeet ik nooit meer. Ik was ze-
ven. Het leven in het kamp ging door. Het was 
zwaar. Centraal in het kamp stond een kooi, 
waar vrouwen als straf werden in gestopt, 
naakt. Ze stonden daar de hele dag in de bran-
dende zon. Mijn moeder is ook een keer vrese-
lijk mishandeld. Een Jap dacht dat ze hem had 
uitgelachen, en sloeg met de botte kant van 
zijn sabel op haar in. Mijn broer en ik zagen uit 
de verte een opstootje, liepen er nieuwsgierig 
op af, kropen tussen de mensen door en zagen 
toen dat tafereel. 

Mijn moeder lag die kampjaren veel in het 
ziekenhuis. ‘Tante’ Siny, de vrouw van ‘oom’ 
Herman, was de beste vriendin van mijn moe-
der en zorgde voor ons. Zij lag met haar gezin 
naast ons in de barak. We lagen allemaal op 
matrasjes op de grond. De sanitaire voorzie-
ningen waren slecht. Mijn oudste broer kreeg 
kinderverlamming. De zoon van ‘tante’ Siny 
kreeg het ook. Het was het poliovirus dat daar 
de ronde deed. Ik ben eraan ontsnapt. 
Ik herinner me nog een soort van vogelplaag. 
Een zwerm van vogels streek neer. Mensen 
stortten zich erop om iets te kunnen eten. Het 
was een enorm kabaal. ‘Tante’ Siny riep dat ze 
stil moesten zijn, want er was een doodziek 
kind. Dat was mijn broertje Hugo. Hij was een 
zorgenkind. ‘Huugje’, zoals ik hem noemde, 
was namelijk geboren met een hazenlip. Je kon 
zo zijn gehemelte in kijken. Ik liep vaak hand 
in hand met hem door het kamp. Met zijn aan-
doening had hij geen overlevingskansen. Hij 
stierf in 1945, een week voor zijn derde ver-
jaardag. Ik zie hem nog op de handkar liggen, 
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waarmee hij het kamp werd uitgereden. Ik zag de 
helft van zijn gezicht, dat al helemaal blauw was.’ 
Bram haalt een foto tevoorschijn, legt deze op ta-
fel en strijkt er liefdevol met zijn duim over. Op de 
foto staan honderden sobere witte kruisen in een 
smaragdgroen landschap. Het is de rustplaats van 
Hugo.    

‘Hoewel ik jong was heb ik In het kamp voor groe-
pen mensen gezorgd. Ik kookte rijst op door mijzelf 
gemaakte vuurtjes. In zo’n situatie word je snel 
volwassen. Toen Japan in augustus 1945 capituleer-
de, waren we echter niet bevrijd. De Indonesiërs 
namen het meteen over, en waren net zo erg. We 
hebben nog een jaar in dat kamp gezeten, voordat 
we de kans kregen om met de ‘MS Oranje’ naar 
Nederland te gaan. Onder artillerievuur van de Ja-
vanen gingen we aan boord van het schip, dat ons 
naar Rotterdam bracht. Ik lag veel benedendeks, 
kon niet tegen de deining. Bij de Golf van Biskaje 
was het heel heftig. Na zes weken kwamen we in 
Rotterdam aan. Er was niemand op de kade om 
ons te verwelkomen. We gingen met de bus verder, 
reden door de Maastunnel. Dat was imposant. Het 
volgende beeld dat ik heb, is dat we de woning van 
mijn opa en oma binnenstapten: Berkendaal 191. 
Die kleine woonkamer zat helemaal vol familie. 
Iedereen was gekomen om ons te verwelkomen. Ik 
zei uit de grond van mijn hart: ‘Wat is het hier ge-
zellig!‘ Daar moest iedereen smakelijk om lachen.  
We gingen inwonen bij mijn opa en oma, en tante 
Co. In dat kleine huisje - - was het niet altijd een-
voudig: opeens vier mensen erbij. Bovendien had 
men ‘t niet zo op de Nederlanders die in de kolonie 
waren geweest. Je werd met de nek aangekeken. 
Een oom van me, Anton Schulten, had twee win-
kels, een juwelierszaak en een speelgoedwinkel op 
de Beijerlandselaan. Hij had een Jaguar en nam ons 
mee naar zijn speelgoedwinkel. Daar mochten we 
alle drie wat uitzoeken. Opeens bevonden we ons in 
het paradijs. Mijn broer zag een treinbaan met alles 
erop en eraan, en riep onmiddellijk ‘Ik neem die 
trein! ‘ Ik dacht: ‘Oei, dat kan je niet maken!’, maar 
hij kreeg het. Ik koos toen een blokkendoos.

Oom Anton was aandeelhouder van Feyenoord. 
In de hoek van het stadion stond een grote klok 
van hem. Hij had twee jaarkaarten voor de Maas-
tribune. Ik mocht met hem mee naar De Kuip. Hij 
ontfermde zich een beetje over me. Dat vond ik fijn, 
maar tot een bepaalde grens. Als hij daarover heen 
ging, zei ik: ‘Ho, u bent niet mijn vader!’ Het dage-
lijkse leven oppakken in Nederland viel niet mee. Ik 
moest naar een overbruggingsschool in de Oranje-
boomstraat om de basisvormen van lezen, schrij-
ven en rekenen te leren. De Japanners verboden je 
namelijk om te leren lezen of schrijven. Potlood en 

papier waren in het kamp streng verboden. Later 
ging ik naar de Willibrordusschool in het centrum, 
net achter de Coolsingel. Daar heb ik heel veel ge-
voetbald, op een modderig stukje land tussen de 
puinhopen van de binnenstad.’ 

Wanneer Bram na twee Hollandse jaren nog steeds 
broodmager is, wordt hij om aan te sterken naar 
een pensionaat in Zeist gestuurd. Terug in Rotter-
dam gaat hij naar het katholieke Montfortcollege 
en wordt op zijn veertiende lid van een voetbalclub, 
het katholieke Leonidas. In de B1 staat hij voor het 
eerst van zijn leven in een echt doel met houten pa-
len. Twee jaar later, op zijn 16e debuteert hij in het 
eerste. Feyenoord wil de talentvolle keeper graag 
hebben, maar het Montfort College verbiedt dat. 
Ze dreigen Bram van school te sturen, wanneer hij 
naar dat niet-katholieke, verfoeilijke Feyenoord zou 
gaan. Uiteindelijk besluit Bram om eerst zijn school 
af te maken, maar tekent wel in zijn examenjaar al 
een contract bij Feyenoord. Bij Leonidas zijn ze ver-
bolgen. Erevoorzitter Piet Lap, een zakenman met 
veel herenmodezaken in Rotterdam, stapt woedend 
op Bram af: ‘Dit is een slag tegen het hoofd van de 
katholieke kerk! Een slag tegen het hoofd van de 
Nederlandse bisschoppen!’ Bram wordt verbannen 
naar het zesde elftal.

In 1956/57 - het eerste eredivisiejaar - begint Bram 
bij Feyenoord en verdient met zijn eerste jaarcon-
tract 600 gulden, later verhoogd met 1.500 gulden, 
omdat-ie direct al voor het eerste uitkomt. Van dat 
geld neemt hij de scooter van ploeggenoot Cor van 
der Gijp over: een Lambretta. De eerste maanden 
traint Bram nog samen met keeper Henk van der 
Bijl. ‘Dat was bijzonder. Hij was de held uit mijn 
jeugd, stond al tien jaar in het doel van Feyenoord.‘ 
Bram die op een steenworp van de Kuip woont - 
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dat hij vlak voor de wedstrijd hoort dat Eddy PG 
rugproblemen heeft (Bram: ‘Het gerucht was dat 
hij niet durfde te spelen tegen zijn oude club.‘) en 
onverwachts zijn plaats onder de lat moet inne-
men. De klassieker kent een ontluisterend verloop. 
Volstrekt tegen de verhouding in komt Ajax vlak 
voor rust op een 0-1 voorsprong om in de tweede 
helft eenvoudig naar 0-5 uit te lopen. Hoewel Bram 
zwaar de pee in heeft over die nederlaag, gaat hij 
‘s avonds naar zijn schoonouders om de wedstrijd 
nog een keer te zien. Zij hebben een tv-toestel. Het 
is een gedenkwaardig moment in de Nederlandse 
tv-geschiedenis: het is de eerste keer dat bij ‘Sport 
in Beeld’ een voetbalwedstrijd wordt uitgezonden. 
Feyenoord-Ajax wordt samengevat in 3 minuten en 
29 seconden. ‘Gelukkig stonden niet alle goals erop, 
want ze moesten af en toe een nieuwe cassette 
in de camera leggen en misten dan wel ‘ns be-
langrijke momenten.’ In de weken erna adverteert 
Aristona uitgebreid in de landelijke kranten voor 
hun tv-toestellen. Dat doen ze met een paginagrote 
foto van Bram, die, fraai in de lucht hangend, in 
het Olympisch Stadion het nakijken heeft op een 
doelpoging. ‘Ik had gehoopt dat ik met korting een 
Aristona-tv kon kopen, maar dat zat er niet in. Ach, 
het waren andere tijden.‘ Na drie Feyenoord-jaren -  
waarin hij f 8.612,60 gulden heeft verdiend - keert 
Bram terug naar de amateurs van Leonidas. Sa-
men met echtgenote Betty solliciteert hij bij het 
Stanislascollege in Delft. Daar wordt Bram leraar 
Lichamelijke Opvoeding en blijft er 37 jaar: tot aan 
zijn pensioen.     

zijn moeder heeft inmiddels een huisje in de Boog-
jes gekregen, ook Vreewijk - loopt op zondagen 
met zijn tasje over de luchtbrug naar het stadion. 
‘Gewoon tussen de stroom mensen in. Dat kon 
toen nog.’ Zijn vriendin Betty komt een paar maal 
in de Kuip naar haar vriendje kijken. ‘Natuurlijk 
was ‘t jammer dat mijn vader er niet meer was. Dat 
is voor mij - maar dat besef je pas veel later - een 
groot gemis geweest. Hij had ongetwijfeld een 
steun en toeverlaat kunnen zijn. Het was best wen-
nen om als jonge jongen opeens voor 40 tot 60.000 
mensen je partijtje te spelen. Niemand bereidde 
me daarop voor. Ik moest het allemaal alleen doen.’
Wanneer Henk van der Bijl vertrekt, moet Bram 
concurreren met twee andere keepers en heeft hij 
op cruciale momenten pech met blessures. Hoe-
wel Het Vrije Volk in mei 1958 concludeert dat ‘de 
jonge Bram zich zo goed heeft ontwikkeld, dat van 
een keepersprobleem geen sprake meer is’, hakt hij 
voor zichzelf een lastige knoop door. Hij verkiest 
een maatschappelijke carrière als gymleraar boven 
het onzekere bestaan van profvoetballer, en brengt 
Feyenoord daarvan op de hoogte. De club handelt 
slagvaardig en haalt die zomer Eddy Pieters Graaf-
land voor een recordbedrag van 134.000 gulden 
bij concurrent Ajax op. Hierdoor fungeert Bram in 
zijn derde seizoen vooral als reservedoelman. Zijn 
allerlaatste wedstrijd voor Feyenoord keept hij op 
5 april 1959. Het is de dag na zijn 22e verjaardag, 
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Herman, die zich vrijwillig als stadswacht van 
Batavia had gemeld en na de Japanse inval meteen 
werd geïnterneerd. Zijn moeder woonde nog thuis 
met de vier kinderen. In de brief van 1 maart 1942 
speculeert hij over de onzekere toekomst en geeft 
zijn echtgenote adviezen. Bram leest met onvaste 
stem een fragment voor: ‘Daarom handel steeds 
naar eigen goeddunken ook bij een eventuele eva-
cuatie en laat je beslissing nooit afhangen van het 
feit, dat ik hier zit, doch wacht maar rustig af. Dit 
gevaar is toch niet te keren. (...) Nu meisje houdt je 
taai en tot spoedig kijks met een stevige zoen voor 
jullie allemaal, je Herman.’   

In het boek staan ook onthutsende details over zijn 
broertje Huugje, die Bram nooit heeft geweten. 
Zoals de kampdokter, die van de Jap 7 pillen had 
gekregen om aan een groep kinderen te geven, die 
ernstig ziek waren en leden aan spasmes. Deze 
vrouwelijke arts, die de afweging moest maken 
aan wie ze de pillen zou geven, stapte de hut van 
de families Houtkoop en Panman binnen met 1 
pil en onderzocht 2 kinderen: Arendje Houtkoop 
en Huugje. De pil was voor Arendje, Huugje werd 
opgegeven. Een paar dagen later stierf Huugje en 
werd in een geborduurd tafelkleed van ‘tante‘ Siny 
gewikkeld en op de wagen gelegd, die dagelijks de 
doden naar het kerkhof reed. Allen liepen mee tot 
aan de poort; daar moesten ze afscheid nemen van 
Huugje.    

Een maand na ons gesprek belt Bram op. Hij is 
gaan zoeken tussen zijn spullen en kwam een boek 
tegen van ‘oom‘ Herman, die heel gedetailleerd 
de kampjaren van zijn eigen gezin èn dat van Mies 
Panman heeft beschreven. ‘Ik heb alleen de passa-
ge over de torpedering van de Junyo Maru gelezen 
en de rest met een schuin oog doorgebladerd.’ Ook 
heeft Bram nog een brief van zijn vader gevonden, 
die was gericht aan zijn moeder Miesje. Vader  
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Begonnen tegen 1920 met een individuele kam-
peerder die met een tentje een plekje in de duinen 
vond. Exacte gegevens of afbeeldingen zijn niet 
meer te vinden, maar in 1921 lijkt het alsof het 
kamperen officieel wordt toegelaten. Kampeerders 
moesten wel bij de politie een vergunning aanvra-
gen. Het aantal kampeerders nam zo toe dat de 
gemeente Rotterdam in 1923 besloot het terrein 

officieel als kampeerterrein in te richten: voor het 
verblijf kwamen wat sanitaire voorzieningen zoals 
één waterkraan. Tegelijkertijd werd de vrijheid van 
de kampeerders door regulering enigszins beknot. 
Binnen één decennium van enkele tentjes op het 
strand, via wildkamperen in de duinen, naar een 
officieel kampeerterrein.

‘GIJ WAART IN HET VRIJE NEDERLAND 
NERGENS ZO VRIJ ALS 
AAN DEN HOEK VAN HOLLAND’ 
E E N  P L E K  M E T  H O N D E R D  J A A R  K A M P E E R G E S C H I E D E N I S 

Bij veel Rotterdammers bekend, bij sommigen onbe-
kend, maar zeker niet onbemind: het Recreatieoord 
Hoek van Holland. Een verzameling van circa 900 
huisjes en 200 stacaravans tegen de duinrand en 
verscholen in een zee van groen. DOOR WILLEM BOON
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VOOR KLEINE BEURS WAS HET KAMP 
EEN POPULAIRE PLEK
Wat vanaf het begin duidelijk was: de meeste kam-
peerders waren kinderrijke Rotterdamse families 
met een kleine beurs. Ze kwamen voornamelijk per 
fiets, maar ook met de boot of trein naar Hoek van 
Holland. De tenten vaak zelfgemaakt en stro als 
bedvulling. Van dagrecreatie naar seizoensrecrea-
tie, ook omdat men al snel de tenten verving door 
kleine houten huisjes. Aan het einde van het kam-
peerseizoen werden huisjes en tenten afgebroken 
en in een loods op het terrein opgeslagen.

Dat het een populaire plek om de zomer door te 
brengen werd, bleek ook uit het aantal afgegeven 
vergunningen; in 1926 al bijna 1400. De (sanitaire) 
voorzieningen bestonden dat jaar uit maar vier 
toiletten. Na dat seizoen werd fors geïnvesteerd in 

uitbreiding en ordening. Ook het aantal tijdelijke 
winkels nam toe en hoewel het officieel een kam-
peerterrein was noemde iedereen het terrein: Het 
Kamp.

De belangstelling groeide gestaag, van bijna 1400 
vergunningen in 1926, ondanks een dip tijdens de 
crisis in de jaren dertig, naar bijna 3300 in 1939. In 
de oorlog werd het terrein onderdeel van de Atlan-
tic Wall en werden de opgeslagen huisjes door de 
Duitsers als brandhout gebruikt. 

Na 1945 kwam het kamperen weer langzaam op 
gang. Eerst met tenten en vervolgens huisjes. De 
vraag naar een plek werd zo groot dat er in 1951 
een groot terrein werd toegevoegd: het Nieuwe 
Kamp. Bovendien mocht men nadat seizoen het 
huisje in de winter laten staan. Dat het een popu-
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laire plek was bleek wel uit het feit dat, ondanks 
een uitbreiding met ongeveer 450 plekken, er begin 
jaren vijftig 600 belangstellenden op de wachtlijst 
stonden.

Het werd een hechte gemeenschap die een hele 
zomer met elkaar optrok en in de zon en de zee 
lief en leed deelde. En nadat eind jaren tachtig het 
camping terrein werd toegevoegd staan er nu ruim 
900 huisjes en 200 stacaravans. Een gemeenschap 
met sommige families al in de vijfde generatie.

In 1914 kreeg de stad Rotterdam het dorp Hoek van 
Holland erbij. Was het een annexatie of was het op 
verzoek van de gemeente ’s-Gravenzande waartoe 
Hoek van Holland behoorde, dat is niet helemaal 
duidelijk. Het dorp was minder dan 4 hectare groot. 
Westelijk van het dorpje was de grond toen in bezit 
van het toenmalige ministerie van Oorlog, beheerd 
door de Dienst der Domeinen en in erfpacht uitge-
geven aan het Hoogheemraadschap van Delfland. 
Het was een smalle strook grond die zich noordelijk 
van de Waterweg tot aan de grens van ’s-Graven-
zande uitstrekte. Oorzaak hiervan was het Fort 
Hoek van Holland (1881) dat een vrij schootsveld 
moest hebben van 600 meter.

Ten oosten van dit gebied en dorp en ten noorden 
van de Waterweg was de grond sinds ca.1850 in ei-
gendom van de familie Van Rijckevorsel. En het was 
vooral August van Rijckevorsel die het gebied van 
het zuidelijk Westland ontwikkelde tot landbouw-
grond. Hij stichtte onder meer het dorp Heenweg 
en het Sint Lambertuskerkje (1872). 

Toen negen jaar na het overlijden van August zijn 
erfenis eindelijk was uitgezocht, verschenen op18 
januari 1901 elf familieleden Van Rijckevorsel bij 
notaris Slinkert te Rotterdam. Het gezelschap be-
stond o.a. uit een graaf, een baron, twee jonkheren, 
twee jonkvrouwen en twee douairières. Bovendien 
een verzameling van burgemeesters, commissa-
rissen van de Koning, etc. Samen verkochten zij 71 
hectare aan Martinus Zaaijer en Cornelis Kurpers-
hoek voor 125.000 gulden. Twee Rotterdammers 
die toen bouwkundigen werden genoemd en 
misschien nu wel speculanten. In 1917 kocht de 
gemeente Rotterdam een groot deel daarvan voor 

  In ‘bad’ bij 

Oma, toen stro-

mend water de 

enige luxe was, 

zomer 1972. Foto 

familie van Opstal

Een hechte gemeenschap die een hele 
zomer met elkaar optrok en in de zon en 
de zee lief en leed deelde

  Met de pop 

op stap in de 

Hoogstraat, 

zomer 1972. Foto 

familie van Opstal
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325.000 gulden van de heren. En zo kwam de grond 
in eigendom van de gemeente. 
Bij het begin van het vrije kamperen was het gebied 
dat de recreanten daarvoor gebruikten dus al gro-
tendeels van de gemeente Rotterdam en voor een 
klein deel in erfpacht bij het Hoogheemraadschap 
van Delfland. Toen die daarover verder afspraken 
maakten, was alles van Rotterdam.

SCHENKING KONINGIN WILHELMINA?
Hoe kan het dan toch dat de gemiddelde recreant 
van Het Kamp gelooft dat het terrein door Konin-
gin Wilhelmina is geschonken? Was het een moge-
lijke verwarring tussen de woorden ‘Domeinen’ en 
‘Kroondomeinen’ of heeft het misschien te maken 
met mogelijk bezoek van leden van het Koninklijk 
Huis, officieel en incognito, aan Hoek van Holland 
en Het Kamp? Ook in de archieven van de gemeente 
Rotterdam of het Archief van het Koninklijk Huis is 
over een schenking of een schenking door Koningin 
Wilhelmina niets te vinden. De gemeente Rotter-
dam heeft het dus gewoon gekocht en ja, mag het 
dus ook weer verkopen.
Of dat gaat gebeuren is nog lang niet zeker!

  Een nood-

kreet tegen de 

verkoop van het 

Recreatieoord 

van de recrean-

ten in februari 

2021. Onder 

een klein deel 

van Het Nieuwe 

Kamp boven Het 

Oude Kamp. 

Dronefoto: Karin 

Brussaard

GEMEENTE WIL VERKOOP
Vorig jaar november kreeg de recreantengemeen-
schap, direct na het begin van de wintersluiting, 
een brief van gemeente Rotterdam, de eigenaar en 
verhuurder. De gemeente wilde van het terrein af, 
wilde het verkopen. De recreanten waren perplex: 
verkopen?? Het terrein was door Koningin Wilhel-
mina voor de arbeiders-bleekneusjes uit Rotter-
dam geschonken, toch? Dan kan de gemeente het 
zomaar niet verkopen. Van wie was die grond dan 
wel? Dat vroeg om onderzoek en dus de archieven 
in. Tegelijkertijd begonnen allerlei acties om de 
gemeente van zijn plan af te brengen.

1 Rotterdamsch Nieuwsblad, 23 oktober 1923, ‘Kampeeren Hoek 
van Holland’
2 Dit artikel was niet mogelijk geweest zonder de uitgebreide 
informatie in de boeken de Houten Kampeerstad van Rotterdam 
aan Zee deel 1 en 2 van Mario Bruijns en veel archiefonderzoek in 
het Stadsarchief Rotterdam, het Archief van het Koninklijk Huis en 

de Koninklijke Bibliotheek/Delpher.

Alle protesten en acties sinds de ‘brief ‘ van 
november 2020 zijn niet ongehoord gebleven. 
Update 28 juli: de laatste stand van zaken is 
een advies aan de gemeente Rotterdam: 
behoud Recreatieoord Hoek van Holland. 
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Door op een eigen manier invulling te geven aan 
het landelijke thema, willen Anouk Estourgie en 
Priscilla de Putter tijdens het jaarlijkse evenement 
steeds het verleden verbinden aan het heden. Dit 
jaar staat daarbij het koloniale en slavernijverleden 
van Rotterdam centraal. Het landelijke thema van 
2021 ‘Mijn monument is jouw monument’, richt 
zich op inclusie. Estourgie: “Wij vertalen dat naar 
plekken die samenhangen met het koloniale en 
slavernijverleden van Rotterdam. In opdracht van 
de gemeente Rotterdam is uitgebreid onderzoek 
naar dit verleden gedaan waaruit blijkt dat er - on-
danks het bombardement op de stad - wel degelijk 
nog sporen van dit verleden aanwezig zijn.” Maar 
liefst één op de acht Rotterdammers heeft een 
directe link met het koloniale en slavernijverleden, 
iets waar weinig Rotterdammers van weten. Met 
routes, portretten, verhalen en programmering wil 
Open Monumentendag Rotterdam een brug slaan 
tussen het onderzoek, de monumenten, de stad en 
de Rotterdammers. Estourgie: “Sinds 2019 vertellen 
we in de rubriek ‘Mens & Monument’ over Rotter-
dammers en hun speciale band met of herinnering 
aan een Rotterdams monument.” Aansluitend bij 

het thema zijn dit jaar geportretteerd: basisschool-
leerling Aisha bij de Laurenskerk, voormalig raads-
lid Peggy Wijntuin bij Slavernijmonument ‘Clave’, 
bewoner Anja Berkelaar voor ‘haar’ Koopmanshuis 
aan de Rechter Rottekade, cultuurwetenschapper 
en danser Nyanga Weder op het dak van De Nieuwe 
Boompjes en Albertine Duin-Van Lynden, bekend 
van de podcastserie ‘De plantage van onze voorou-
ders’, op de kade voor het Wereldmuseum. 

NYANGA WEDER DANST DE BANYA OP 
HET DAK VAN DE NIEUWE BOOMPJES
Nyanga Orecia Avalaisa Weder - Orecia naar haar 
grootmoeder - is een Rotterdammer van Afro-Suri-
naamse afkomst. De zoektocht naar haar wortels 
leidde tot een beter begrip van zichzelf, haar plek 
in de stad en de historie ervan. Ze eert haar voor-
ouders door de banya te dansen op het dak van 
monument De Nieuwe Boompjes.  

Als kind al danste Nyanga graag. Tijdens Keti Koti 
was ze steevast op een podium te vinden. 
Toen ze awasa leerde dansen - de dansstijl van de 
marrons, afstammelingen van gevluchte Afrikaanse 
tot slaafgemaakten - was ze verkocht. “Met drie 
anderen vormde ik een dansgroep. We integreerden 
ons Rotterdams-zijn in die Afrikaanse dansvormen, 
ik bijvoorbeeld door er mijn ervaring met ballet en 

illustratie Caroline Ellerbeck

Download de gratis routes

omdrotterdam.nl 

Open
Monumenten
Dag Rotterdam 
 

11 - 12 sept

OPEN MONUMENTENDAG ROTTERDAM 2021, 
WAT KAN JE VERWACHTEN?
Naast de route over het koloniale en slavernijverleden zijn er nog 
andere mooie routes ontwikkeld. In het weekend van 11 en 12 
september zijn ze te volgen met gids, maar ook te downloaden 
voor iedereen om het hele jaar door zelf op pad te gaan. Online 
is een overzicht te zien van alle deelnemende panden en een ac-
tueel overzicht van de te reserveren activiteiten. Bekijk de routes 
via omdrotterdam.nl/routes

OPEN MONUMENTENDAG EN HET 
KOLONIALE EN SLAVERNIJVERLEDEN 
VAN ROTTERDAM 
Monumenten lenen zich goed voor het vertellen en 
doorgeven van verhalen over de geschiedenis, de stad 
en haar inwoners. Rotterdam is een stad van vernieu-
wing, waardoor er nog steeds veel Rotterdammers 
zijn die hun stad niet associëren met monumenten. 
Daar brengt het team achter Open Monumentendag 
Rotterdam graag verandering in. Dit jaar doen ze dat 
door aandacht te besteden aan de sporen van het 
koloniale en slavernijverleden in de stad. 
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turnen in te verwerken.” Zo verweefde Nyanga haar 
verleden met haar heden, haar familiaire geschie-
denis met haar Rotterdamse erfenis. Voor Open 
Monumentendag Rotterdam danst Nyanga op het 
dak van De Nieuwe Boompjes, sinds 1990 een ge-
meentelijk monument. Bovenop het pand staat een 
smal paviljoen met koper gedekt tentdak en glazen 
wanden die zicht geven op de Maas en de stad. Dit 
voormalige bijkantoor van De Nederlandsche Bank 
was het eerste gebouw dat na het Rotterdamse 
bombardement van 1940 werd herbouwd, op de 
plek waar vroeger een groots kantoor en pakhuis 
van de VOC stond. Dit was ooit de plek van aan-
komst en vertrek voor de Rotterdamse koloniale 
handel en vanaf deze plek breidde de stad uit met 
diverse havens. Nyanga danst hier niet de awasa, 
maar de banya. “De banya is een vorm van voorou-
derverering die je danst in een koto, Afro-Surinaam-
se klederdracht. Deze plek is verbonden aan een 
nog redelijk onbekende Rotterdamse geschiedenis 
die verklaart waarom ik hier ben, als vrije nazaat in 
de diaspora én als Rotterdammer.” Lees Nyanga’s 
hele verhaal via omdrotterdam.nl/nyanga

ALBERTINE DUIN STAAT VOOR HET 
WERELDMUSEUM EN DUIKT NIET MEER
In 2018 ontdekt Maartje Duin, journalist en de 
dochter van barones Albertine Duin-Van Lynden, 
dat hun voorouders in 1863 mede-eigenaar waren 
van Surinaamse suikerplantage Tout Lui Faut. Ze 
besluit een podcastserie te maken over haar onder-
zoek naar dit verleden. Hoewel Albertine aangeeft 
daar geen onderdeel van te willen zijn, represen-
teert ze inmiddels de stem van velen in de achtde-
lige serie. Het onderzoek gaf haar een andere kijk 
op het Nederlandse koloniale en slavernijverleden. 
De waterkant voor het Wereldmuseum herinnert 
haar aan die omslag in denken én doen. 

We staan voor het Wereldmuseum dat vanaf 1851 
werd opgebouwd met objecten uit Azië, Oceanië, 
Afrika en Amerika. De verzamelingen van Elie van 
Rijckevorsel - telg uit het oude koopmansgeslacht 
Van Rijckevorsel - zijn er onderdeel van de basis-
collectie. Een collectie die ‘willekeurig’ groeide met 
voorwerpen die Nederlandse missionarissen, zee-
lieden, militairen en kooplieden van over de hele 
wereld meebrachten. Deze plek aan de kade herin-
nert Albertine aan haar bezoek aan Paramaribo in 
2019. “We kregen een rondleiding door een buurt 
die doet denken aan deze buurt, met grote panden 
aan de waterkant waar vroeger onder andere de 
plantage-eigenaren woonden. Een groen uitgesla-
gen trap met uitgesleten treden verbond de rivier 
met de kade. Onze gids vertelde dat hier, via deze 
trap, de tot slaafgemaakten uit Afrika aankwamen. 
Op de kade werden ze vervolgens gekeurd. De han-
delslieden zelf betraden de kade via een chique 
steiger. Het zien van die treden en het besef van dat 
grote contrast, dat greep mij enorm aan.” Albertine 
was in eerste instantie huiverig voor de verande-
ring die haar dochter teweeg zou brengen met haar 
onderzoek, waarbij ze ook de Bouva’s - nazaten van 
de tot slaafgemaakten van Tout Lui Faut - betrok. 
“Ik was huiverig voor de reactie van vrienden en 
familie.” Een bijeenkomst tussen de Van Lyndens en 
de Bouva’s in Museum Van Loon markeert een om-
slagpunt. Albertine: “Noraly Beyer vroeg me naar 
mijn reactie op een ongepaste uitspraak in mijn 
bijzijn. Ik antwoordde dat ik veel vrienden niet eens 
over mijn betrokkenheid bij de podcast had verteld. 
‘U duikt dus?’ zei Noraly toen. Daar heb ik lang over 
nagedacht. Ik kwam toen tot de conclusie: wat heb 
ik te verliezen? Als er nu een racistische opmerking 
wordt gemaakt in mijn bijzijn, dan geef ik aan dat 
ik daar niet van gediend ben.” Lees Albertine’s hele 
verhaal via omdrotterdam.nl/albertine
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Start: 

Slavernijmonument aan de Lloydkade, Lloydstraat 300

Ga links de twee lage trapjes op en fiets naar rechts, 
langs de korte zijde van de Schiehavenkade. Ga voor het 
sportveld linksaf. Aan het einde van de kade staat een 
hek, daarachter ligt een werf. Voor je zie je de contouren 
van het replica VOC-schip ‘De Delft’ dat hier gebouwd 
werd.

Volg de weg naar rechts en ga links. Houd op ‘de vlakte’ 
(de Schiehavenweg) rechts aan. Voorbij gebouw de 
Kroon zie je rechts een kleine snackbar (Riky’s place). 
Fiets daar rechts omheen en fiets terug over de West-
zeedijk (in de richting waar je vandaan kwam). Ga 
vervolgens links naar beneden, om bij de verkeerslich-
ten over de steken. Steek de Westzeedijk over naar de 
Oostkousdijk.

Bij de kruising ga je rechtdoor, door links de Ha-
venstraat in te fietsen (voor auto’s is het hier eenrich-
tingsverkeer). Halverwege de Havenstraat ga je links 
het fietspad af. Je fietst rechtdoor, de Bataviakade op en 
langs het Buizenwaal. Ooit was hier een VOC-scheeps-
werf. Aan het einde volg je de kade naar rechts. Je staat 
nu aan de Achterhaven, met schuin voor de VOC-Brug, 
het voormalige VOC Zeemagazijn.

1. Slavernijmonument (2013)

In 2013 was het precies 150 jaar geleden dat Nederland de sla-
vernij afschafte. Dit beeld herdenkt dat feit. Deze geschiedenis 
wordt gemarkeerd op een cruciale locatie, in de stadshavens. 
De keuze voor deze plek hangt samen met de ‘driehoekshandel’ 
waar de slavenhandel onderdeel van was. Rotterdamse sche-
pen vertrokken met handelswaar (vuurwapens, aardewerk en 
sterke drank) naar Afrika, waar de lading werd geruild tegen tot 
slaafgemaakten, die naar Suriname werden gebracht en daar 
verkocht. De slavernij en het Rotterdamse havengebied zijn dus 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kunstenaar Alex da Silva 
gaf dit werk vorm als een schip met daarop dansende figuren. 

Het dient als ‘brug’ tussen 
het historische 

belang van deze 
plek en het hui-
dige Rotterdam. 

Nadrukkelijk 
moest dit werk over 

de gedeelde geschiedenis 
én toekomst gaan: nazaten 

van de slavernij zijn Rotter-
dammers van nu

2. VOC Zeemagazijn (1672)

Op dit terrein was in de 17e eeuw een scheepstimmerwerf voor 
Oost-Indiëvaarders gevestigd. Om alle voorraden voor de bouw 
van de schepen op te slaan, werd dit omvangrijke pand - tevens 
een van de oudste gebouwen van Rotterdam - gebouwd. In 
1746 bleven na een brand alleen de omtrekken staan. Het werd 
herbouwd, zonder de oorspronkelijke fraaie versieringen. Sinds 
1975 is het Zeemagazijn een rijksmonument en onderdeel van 
het Beschermd Stadsgezicht van Delfshaven. Tot 1995 was het 
in gebruik als soda- en zeep-
fabriek van Akzo: het was-
middel Biotex werd hier 
geproduceerd. Daarna 
bood het tijdelijke 
huisvesting aan culturele 
instelling WORM. Inmid-
dels is het herontwikkeld 
tot woongebouw.

Sporen van het Rotterdamse koloniale- en slavernijverleden

De meeste restanten van het Rotterdamse koloniale- en slavernijverleden, zoals pakhuizen, scheepswerven en koopmanshuizen, 

overleefden het bombardement op de stad niet. Een groot deel van de fysieke sporen zijn daarmee uitgewist, maar de geschiedenis 

zelf natuurlijk niet. De gemeente Rotterdam liet in 2019 groot onderzoek naar dit verleden verrichten. Hieruit blijkt dat er wel degelijk 

fysieke sporen over zijn. Een aantal van die plekken én de bijbehorende verhalen belichten we in deze route. 

WANDELING

Kolonialisme en Slavernij

“Juist door ons gedeelde verleden is het be-
langrijk dat we in Rotterdam samen vooruit-
kijken, naar een gedeelde toekomst.” 

Voormalig Rotterdams raadslid Peggy Wijntuin is me-
de-initiator van het Slavernijmonument.

Lees haar verhaal via omdrotterdam.nl/peggy

VOC-schip De Delft

In 1782 werd ‘De Delft’ gebouwd. Het schip voer vele 
malen voor de VOC en WIC. Bij een zeeslag in 1797 zonk 
het, in 1977 werden restanten teruggevonden. In 2001 
werd Scheepswerf De Delft in het Lloydkwartier geves-
tigd, met als doel een reconstructie te bouwen van het 
achttiende-eeuwse linieschip met een lengte van 63 en 
hoogte van 57 meter. Dit project kwam in 2018 vanwe-
ge gebrek aan financiering ten einde. 
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3. Piet Heyn standbeeld (1870) 

In 1577 zag zeevaarder Piet Hein (vroeger geschreven als ‘Heyn’) 
voor het eerst het daglicht in Delfshaven aan de Piet Heynstraat 
6. Het huidige pand is een replica van het origineel, dat in 1820 
werd gesloopt. Vlak erachter, aan 
het Piet Heynsplein, zie je zijn 
standbeeld. Piet Hein was in zijn 
latere leven commandant van 
de West-Indische Compagnie, 
luitenant-admiraal van Holland en 
West-Friesland. In 1828 werd gevierd 
dat Hein tweehonderd jaar eerder de 
Spaanse zilvervloot had veroverd, waar-
over het bekende liedje gaat. In 1869 werd er 
een standbeeld van hem gemaakt, vanwege 
zijn verdiensten voor Nederland. Inmiddels is 
er een rijke discussie gaande over dit verleden 
van Nederland en de geschiedenis waarvan 
lang niet iedereen profiteerde. Sterker nog, 
velen leden eronder. Straatnamen of stand-
beelden herinneren hieraan en daarmee 
rijst de vraag: moet je beelden die aan het 
kolonialisme herinneren verwijderen of 
juist laten staan en van een disclaimer 
voorzien, om de discussie levendig te 
houden?

kwam samen in de St. Mary’s Church en 
publiceerde verschillende pamfletten. In 
1842 stuurden zij een petitie voor de af-
schaffing van de slavernij naar koning 
Willem II, die stomverbaasd was. In 
de hoop de beweging in de kiem te 
smoren beloofde Willem II dat in 
de verre toekomst de slavernij op 
een voorzichtige manier afge-
schaft zou worden. Wel vroeg hij 
de vrouwen te stoppen met hun 
activiteiten, om de rust in de 
koloniën te bewaren.  

4. St. Mary’s Church (1913) 

Je ziet hier het kerkgebouw naar ontwerp van architect Jan 
Verheul, met een kleine toren en neogotische elementen. Het 
eerdere kerkgebouw aan het Haringvliet werd gesloopt in dat-
zelfde jaar. Het 18e-eeuwse orgel verhuisde naar de School Hall 
van Eton College, waar het ‘Dutch organ’ nog steeds in gebruik 
is. De kerk is verbonden aan een belangrijke historische gebeur-
tenis. Rotterdamse vrouwen liepen voorop in de anti-slavernij-
beweging, geïnspireerd door de Engelse quaker en filantropist 
Elizabeth Fry. Het Rotterdam Ladies Antislavery Committee 

5. Villa Dijkzigt (1849-1852) en Land van Hoboken 
(1750-1973)

In neoclassicistische stijl werd Villa Dijkzigt ontworpen door 
architect Johan Frederik Metzelaar, in opdracht van de familie 
Van Hoboken. Anthony van Hoboken was een van de grootste 
Nederlandse reders die een groot deel van de Nederlandse 
zeilvaart overnam toen de VOC in 1799 failliet ging. Op zijn bui-
tenplaats aan de Westzeedijk werd dit herenhuis gebouwd met 
rondom een door J.D. Zocher jr. ontworpen park in landschap-
pelijke stijl, met vijvers, lanen, een hertenkamp en moestuin. 
De naam dankte de villa aan het zicht op de Westzeedijk. In het 
gebouw is tegenwoordig ‘een doodleuk museum’ gevestigd: 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Sinds 1973 is het pand 
een rijksmonument. Het gebied rond villa Dijkzigt werd het 
Land van Hoboken genoemd, naar het landgoed dat vanaf de 

19e eeuw tot 1924 eigendom was van de 
redersfamilie Van Hoboken en maar 
liefst 56 hectare besloeg. Het eindigde 
aan de Westzeedijk.

Vanaf het Piet Heynsplein ga je rechtsaf de Achter-
havenbrug over. Fiets rechtdoor de Willem Buyte-
wechstraat in. Deze fiets je uit totdat je op de kruising 
met de Pieter de Hoochweg komt. Op de kleine rotonde 
ga je rechtsaf. Aan je rechterhand ligt een grasveld, op 
de hoek zie je de St. Mary’s Anglican Episcopal Church. 

Vervolg je weg op de Pieter 
de Hoochweg en steek 
over bij de kruising met 
verkeerslichten aan de West-
zeedijk. Ga meteen linksaf (weer 
bij verkeerslichten) en fiets de Westzeedijk af richting 
de Parksluizen. Ga de Parksluizen over en vervolg het 
fietspad, richting Het Park. Aan je rechterhand zie je de 
Noorse Zeemanskerk. Net voorbij Het Park ga je naar 
rechts naar beneden. Zet voor de flat (hoek Westzee-
dijk-Kievitslaan) je fiets op slot, loop terug richting het 
zebrapad op de Westzeedijk en steek over. Loop naar 
het Natuurhistorisch Museum, dat vlak voor je ligt. Dit 
gebouw is de voormalige woning van Anthony van 
Hoboken, toen Villa Dijkzigt genaamd. 

Ga links over de VOC-Brug en rechtdoor de Mouter-
steeg door, zodat je op de Voorhaven komt. Ga rechtsaf 
(dus niet de Mouterbrug over) en vervolg je weg op de 
Voorhaven, waarbij je Pakhuis De Dubbelde Palmboom 
passeert.

Ga vanaf de Voorhaven de tweede zijstraat naar rechts, 
naar de Piet Heynstraat. Halverwege, aan je rechter-
hand, zie je het geboortehuis van Piet Hein. Aan het ein-
de van de Piet Heynstraat ga je rechts en direct linksaf, 
omhoog naar het Piet Heyn standbeeld. Dit beeld staat 
aan je rechterhand.
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8. Veerhaven en beeldengroep

De Veerhaven dankt zijn naam aan de veerdienst van Rotter-
dam naar Katendrecht, die al in de 15e eeuw werd gevestigd. 
Dit was de enige verbinding tussen de noord- en zuidoever van 
de Nieuwe Maas, tot de ingebruikname van de Willemsbrug in 
1878. De veerdienst was tot 1968 actief, tot het moment dat de 
metro de noord-zuidverbinding overnam. Langs de kade van 
de Veerhaven staan karakteristieke huizen, zoals de voormalig 
kantoren van de Steenkolen Handels Vereniging (SHV) en Van 
Uden. Vrijwel alle gebouwen rondom de Veerhaven zijn rijks-
monument. Sinds 1990 doet de haven dienst als ligplaats voor 
pleziervaart en historische zeilschepen. Naast de kade zie je 
een beeldengroep van vijf beelden, het betreft hier Rotterdam-
mers die in een bepaalde periode als reder, bankier, geleerde, 
weldoener of industrieel veel invloed hadden in en op de stad. 
Volgens de omschrijving zorgden ze voor ‘bloei en groei’. Recen-
te ontwikkelingen zorgen ervoor dat er aandacht komt voor de 
keerzijden hiervan.

9. Wereldmuseum (1851)

Dit is het vroegere clubgebouw van de Koninklijke Yachtvereni-
ging. De Yachtclub stelde geschonken voorwerpen van Rot-
terdamse reders, wetenschappers en verzamelaars tentoon in 
haar gebouw, dat na het overlijden van prins Hendrik (voorzit-
ter van de vereniging) werd verkocht aan gemeente Rotterdam. 
Sinds 1885 heeft het een museale bestemming. Het Wereldmu-
seum vertelt over culturen in het heden en 
verleden met etnografische objecten van 
verschillende culturen uit Azië, Oceanië, 
Afrika en Amerika. Elie van Rijckevorsels 
verzamelingen vormen - zoals hierbo-
ven te lezen - de basiscollectie van het 
museum. De collectie van kunst- en 
gebruiksvoorwerpen van cultu-
ren over de hele wereld groeide 
‘willekeurig’ met voorwerpen 
die Nederlandse missionarissen, 
zeelieden, militairen en kooplie-
den van over de hele wereld mee 
brachten. In 2017 werd het muse-
um gerenoveerd en verbouwd, om 
genoeg ruimte te bieden aan de 
vaste Rotterdamse collectie. 

Fiets de Parklaan uit en stuit op de korte zijde van de 
Veerhaven, waar op de stoep een vijftal beelden van 
bekende Rotterdammers staan.

Fiets het Westplein af, voorbij de haven. Ga direct rechts 
langs de Veerhaven, de Veerkade op. Vervolg je weg 
op de Veerkade en ga met de bocht mee naar links, de 
Willemskade op. Op de hoek ligt het Wereldmuseum. 

7. Parklaan

Al in de 16e eeuw hadden de Rotterdamse notabelen een bui-
tenverblijf op deze plek, een voormalige polder. Met de aanleg 
van het Scheepvaartkwartier verdween het zicht op de rivier en 
eind 19e eeuw verrezen de kapitale villa’s, waarvan de meesten 
aan rijke reders behoorden. Op nummer 3 zie je het huis dat 
voor familie Van Rijckevorsel is gebouwd, een belangrijk Rot-
terdams koopmansgeslacht. De laatste telg - Elie van Rijckevor-
sel - wijdde zijn leven niet aan de handel zoals zijn vader, maar 
aan de natuurwetenschap. Tijdens zijn reizen - mede mogelijk 
gemaakt door zijn vaders handelsgeest - verzamelde hij talloze 
objecten. Zijn verzameling stelde hij tentoon in het koetshuis 
achter de villa. Na zijn dood liet hij zijn verzamelingen na aan 
de gemeente Rotterdam en kwamen zij onder andere terecht 
in het Museum voor Land- en 
Volkenkunde, nu bekend als 
het Wereldmuseum. 

Vervolg je weg op de Kievitslaan en ga linksaf de Par-
klaan op. Vergaap je daar aan alle prachtige panden.

Loop terug naar je fiets en fiets de Kievitslaan boven-
langs in. Links zie je de entree van Tuin Schoonoord.

6. Tuin Schoonoord 

Pal achter het Land van Hoboken lag Park Schoonoord, op een 
plek die tot de 17e eeuw als weiland werd gebruikt. Na indijking 
werden er buitenplaatsen aangelegd en ook deze plek werd een 
lustoord met mooie tuinen, theekoepels en oranjerieën. In de 
eerste helft van de 18e eeuw werd Buitenplaats Rust en Lust 
gebouwd, dat in 1816 de huidige naam Schoonoord kreeg. In 
1860 ontwierp J.D. Zocher jr. ook hier de landschappelijke tuin. 
Het oorspronkelijke huis overleefde niet: in 1926 werd er op het 
terrein een nieuwe villa gebouwd. Het grootste deel van de tuin 
kwam in handen van bankier Jacob Mees, die in 1928 de boog-
brug aan de Kievitslaan liet bouwen als nieuwe toegang tot het 
oude landgoed. Het park werd privétuin. In 1973 besloten de er-
ven Mees om de tuin vrij toegankelijk te maken voor iedereen.

“In de grote panden aan de waterkant 
van Paramaribo woonden de rijke planta-
ge-eigenaren. Via een trap met uitgesleten 
treden kwamen de tot slaafgemaakten uit 
Afrika aan. Het grote contrast daarvan greep 
mij enorm aan.” 

De overgrootmoeder van barones Albertine Duin-Van 
Lynden had aandelen in suikerplantage Tout Lui Faut

Lees haar verhaal via omdrotterdam.nl/albertine
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11. Wijnhavenpanden (18e eeuw)

Acht koopmanswoningen uit de 18e eeuw zie je aan de Wijn-
haven in Rotterdam. De nummers 13, 15 en 21 staan op de 
rijksmonumentenlijst. De straatwand aan de Wijnhaven - waar 
ook het Witte Huis staat - werd als een van de weinige plekken 
gespaard bij het bombardement van 1940. 

12. Koopmanswoningen Haringvliet 74-98 (1700 
- 1725) 

Aan het Haringvliet staan elf rijksmonumenten uit het begin 
van de achttiende eeuw: de enigen in deze buurt (Haringvliet 
en de Boompjes) die het bombardement van 1940 overleefden. 
Het Haringvliet was van oorsprong een stadsvest (1575) en 
werd een nieuwe haven. Het werd de haven waar schepen van 
de Admiraliteit van Rotterdam werden bevoorraad. Rond 1700 
verhuisden de haringvissers die er actief waren naar de Zalm-
haven. Vermogende Rotterdammers trokken van de Hoogstraat 
naar de Boompjes en het Haring-
vliet. Zij lieten grote koopmans-
huizen bouwen, waardoor het 
ook wel ‘Rijkelui’s Haringvliet’ 
werd genoemd. Een van 
de eerste bewoners was 
Vice-admiraal Witte de With, 
die in 1641 een huis aan 
de Zuidzijde kocht. In 1894 
woonde havenbaron A.G. Kröl-
ler op nummer 94

Bij het Witte Huis ga je rechts de brug over. Met de fiets 
in de hand loop je over de stoep en direct links, om de 
Koningswerf heen. Vóór de Spanjaardsbrug ga je rechts 
naar Haringvliet, waar je ook verschillende Koopmans-
woningen ziet.

Fiets de Willemskade af en ga op het einde naar links, 
naar het Willemsplein. Houd zoveel mogelijk rechts 
aan en fiets over de Zalmstraat tussen de Hoge Heren 
(zwarte toren, links) en de Maastorenflat (rechts) door. 
Via het fietspad ga je omhoog en rechtsaf, naar de 
kruising met de Erasmusbrug. Steek bij de verkeerslich-
ten over en ga rechtdoor richting de Boompjes. Je fietst 
over de Nieuwe Leuvebrug. Op de Boompjes steek je bij 
de eerste mogelijkheid over naar links, naar de Rederij-
straat. Voor de Rederijbrug over de Scheepmakershaven 
lag aan de linkerkant de voormalige scheepswerf van 
de VOC.

10. Het Oost-Indisch Huis (1625 - 1689) en De 
Nieuwe Boompjes (1950

In het begin van de zeventiende eeuw ontstaat De Boompjes, 
wanneer het grondgebied van de oude stad richting de Maas 
wordt uitgebreid. In de zogenaamde ‘Waterstad’ tussen Maas 
en Blaak ontwikkelen havenactiviteiten. Veel bedrijven vesti-
gen zich hier en de Wijnhaven en Scheepmakershaven worden 
aangelegd. De nieuwe wandelpromenade krijgt een dubbele 
rij lindebomen en richting het water worden wilgen geplant. 
Vanwege al dit groen wordt de promenade in de volksmond ‘De 
Boompjes’ genoemd. Het Oost-Indisch Huis was in het voor-
oorlogse Rotterdam een prominent gebouw aan de Boompjes. 
Oorspronkelijk diende het als kantoor en pakhuis van de Rot-
terdamse kamer van de Vereenigde Oostindische Compagnie 
(VOC). 

Na de opheffing van de VOC in 1798 krijgt het een nieuwe 
functie als Rijks Entrepotgebouw. Bij het bombardement op 
Rotterdam werd dit stadsdeel verwoest. Het voormalige bij-
kantoor van De Nederlandsche Bank - nu De Nieuwe Boompjes 
genaamd - was het eerste gebouw na het bombardement van 
1940 dat aan de Boompjes werd gebouwd in 1950, naar ont-
werp van architect Zwiers in traditionalistische stijl. Sinds 1990 
is het bankgebouw gemeentelijk monument, tussen 2011 en 
2016 werd het pand grondig gerenoveerd.

Over de Rederijbrug ga je rechtsaf de Scheepmakersha-
ven op. Fiets door tot het einde, waar je voor The Red 
Apple naar links gaat, de Wijnbrugstraat in. Vervolg je 
weg over de Puntbrug, de Wijnhaven over. Ga daarna  
direct rechtsaf de Wijnhaven in en onder de André van 
der Louwbrug door. Links zie je voor het Witte Huis een 
aantal oude koopmanswoningen. 

“Deze plek aan de Boompjes is verbonden 
aan een Rotterdamse geschiedenis die ver-
klaart waarom ik hier ben, als vrije nazaat in 
de diaspora én als Rotterdammer” 

Nyanga Weder is geboren Rotterdammer van  
Afro-Surinaamse afkomst

Lees haar verhaal via omdrotterdam.nl/nyanga

Vervolg je weg over het Haringvliet en ga linksaf de 
brug over. Je rijdt nu op de Oostmolenwerf. Rechts zie 
je het Boerengat, waar de VOC vanaf 
1689 een grote scheepswerf had. Aan 
het einde van de Oostmolenwerf kom 
je op het Oostplein. Op dit plein 
stond het Admiraliteitsmagazijn.
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Steek op het Oostplein twee keer over om linksaf te 
slaan. Ga de Burgemeester Van Walsumweg over, fiets 
onder de Kubuswoningen door en passeer station 
Blaak. Ga alsmaar rechtdoor tot je aan je rechterhand 
de Korte Hoogstraat ziet. Ga hier rechts. Links zie je het 
Schielandshuis (1665). Loop vooral even de binnentuin 
in via het hek achter de slagboom, of via de entree aan 
de Coolsingel. Voorbij het Schielandshuis ga je links de 
Bulgersteyn af, naar de Coolsingel. 

14. Rotterdamsche Bank (1949)

Op nummer 129 van de Coolsingel zie je een groot gebouw 
waarin tegenwoordig boekhandel Donner huist. Dit was het 
pand van de Rotterdamsche Bank - ontworpen door architect 
H. F. Mertens in modern-traditionalistische architectuur en met 
een bewuste monumentaliteit, passend bij de wederopbouwfa-
se van de stad. Het eerdere bankgebouw van de Rotterdamsche 
Bank ging verloren tijdens het bombardement en stond aan 
de Boompjes 77-81, ooit het epicentrum van de Rotterdamse 
koloniale handel. Rotterdam maakte toen een ongekende groei 
door waar heel de stad - van bakkers die de sche-
pen bevoorraden tot banken voor beleggin-
gen - van profiteerden. Na het 
bombardement werd De 
Coolsingel het nieu-
we hart van de 
wederopbouw 
in Rotterdam, 
als zaken- en 
winkelcentrum.

Steek de Coolsingel over, sla rechtsaf en fiets over het 
brede fietspad naar het Stadhuis, dat je aan je rechter-
hand ziet liggen. Steek over om dichterbij te komen. 
Kijk vlak voor de entree omhoog: de meest linker kop in 
de gevel - boven het balkon - is dat van Johan van der 
Veeken.

15. Stadhuis (1914 - 1920) en Johan van der Veek-
en (1549 - 1616)

Het stadhuis aan de Rotterdamse Coolsingel is een van de 
weinige gebouwen in het centrum van de stad dat het bombar-
dement van 14 mei 1940 doorstond. Het werd ontworpen door 
Henri Evers in een beaux-artsstijl. Sinds 1997 is het gebouw 
een rijksmonument. In de tijd dat het Stadhuis werd ont-
worpen en gebouwd, werden er beeltenissen opgenomen in 
de gevel van belangwekkende Rotterdammers. Johan van 
der Veeken (1549 - 1616) was er daar één van. Hij was een 
reder en de rijkste koopman van de stad, die als bankier en 
geldschieter fungeerde voor onder 
andere de Staten-Generaal, Staten 
van Holland en Johan van Olden-
barnevelt, met wie hij bevriend 
was. Hij had een belangrijke 
invloed bij de oprichting van 
de VOC-Kamer Rotterdam 
en behoorde tot een van de 
eerste bewindhebbers. De dis-
cussie zoals omschreven bij 
het standbeeld van Piet Heyn 
is ook hier actueel.

Einde 

We zijn nu aan het einde gekomen van deze route 
over het koloniale en slavernijverleden van 
Rotterdam. Wil je meer lezen over 
de zichtbare sporen hiervan in de 
stad? Lees dan het artikel van 
Pauline K.M. van Roosmalen, 
‘Een ander Rotterdam, sporen 
van het koloniale verleden in ar-
chitectuur en stedenbouw’, opgenomen 
in het boek: Het Koloniale verleden van 
Rotterdam door Gert Oostindie (2020, 
Uitgeverij Boom). 

13. Admiraliteitsmagazijn (1662)

De Admiraliteit voerde tussen 1588 en 1799 het bewind over 
zeezaken van de Republiek der Verenigde Nederlanden, waar-
onder het begeleiden van handelsschepen en het innen van 
belasting op die handel.

Zie je de rode streep op het plein? Daar stond tot 1940 het 
Admiraliteitsmagazijn. Voor de goederenopslag bouwde de 
Admiraliteit in 1662 een flink gebouw op de hoek van het 
Oostplein en de Nieuwe haven. De gevel ervan was gericht naar 
het Oostplein. In 1823 vertrok de Admiraliteit uit Rotterdam en 
fungeerde het pand als een kazerne voor de mariniers, tot 1940. 
Toen werd het verwoest, bij het bombardement op de stad. Nu 
is het enige tastbare deel ervan de bovenzijde van de poort, 
rond de voormalige hoofdentree. Een boogvormig element van 
hardsteen, met daarin een wapen van de Admiraliteit, werd in 
de zuidingang van metrohalte Oostplein geplaatst in 1982, op 
de plek van de vroegere ingang van het magazijn.
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Leegstand en verschillende gebruikers wisselden 
elkaar af. Het was opslagplaats, logement, spinne-
rij en werkhuis voor kinderen uit de armenhuizen 
en in 1826 in gebruik als machinefabriek voor de 
scheepswerf van de Nederlandse Stoombootmaat-
schappij (NSM, later gefuseerd met Wilton).
Dit monumentale maar eenvoudige gebouw was 
alleen versierd met een 10 meter breed timpaan. 
In de uithoeken zien we twee stroomgoden de een 

geflankeerd door en krokodil de ander door een 
vis. In het midden wapenschilden van de regent-
en uit die tijd met hierboven een grote kroon. Wie 
herkent de familiewapens? Nu ligt dit 5000 kilo 
wegende timpaan verdeeld over vele pallets in 
het museumdepot. Museum Rotterdam wil het 
graag op de oorspronkelijke plek laten herplaat-
sten om op die manier een stuk geschiedenis 
terug te geven aan de stad. 

GEEF DE STAD HAAR GESCHIEDENIS TERUG

Mensen in Rotterdam 
fotoboek met beelden van Helmuth Tjemmes
Uitgeverij Ad. Donker 
Prijs € 25,00
Verschenen september 2021
Fotograaf Helmuth Tjemmes (geboren in Rotter-
dam in 1943) heeft sinds de jaren ’50 een in-
drukwekkend fotoarchief opgebouwd. Het boek 
Mensen in Rotterdam bevat prachtige beelden 
van Rotterdammers in de jaren vijftig en zestig, 
tijdens de wederopbouw van de stad: mensen 
op straat met Koninginnedag, bij de HEMA, 
zwemmen bij de Kralingse Plas etc. 

BOEKENTIP

  Timpaan 

Pesthuis.

In 1717 opende het nieuwe Pesthuis op Feijenoord, 
ver buiten de toenmalige stad. De stad wilde voor-
bereid zijn op de volgende pestplaag en bouwde 
een nieuw hospitaal dat echter nooit in gebruik is 
geweest als pesthuis. 

INGRID DE JAGER, DIRECTEUR MUSEUM ROTTERDAM
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De schrijver Janwillem van de Wetering had in 
Amerika een cultstatus, merkte een Amerikaanse 
journalist op in 1999. Grijpstra en De Gier waren 
daar onder andere populair vanwege de bijna 
folkloristische Nederlandse context waarin de ver-
halen zich afspeelden. Van de Wetering beaamde 
dat en zei dat hij in Nederland als schrijver bijna 
vergeten was. 
In Duitsland werd hij nog wel gelezen en er ver-
scheen zelfs nog nieuw werk. (1) Zo verscheen in 
2002 de novelle Die Entartete Seezunge (2002), 
dat een jaar later in vertaling werd opgenomen in 
de jubileumuitgave van het Vlaamse literaire tijd-
schrift De Brakke Hond (2003, met als titel Buiten 

EEN FICTIEVE DOOD 
IN HOTEL NEW YORK

De schrijver Janwillem van de Wetering werd in 1931 geboren in 
Rotterdam. Hij werd bekend als schrijver van de Amsterdamse politie-
romans over Grijpstra en de Gier en in kleinere kring vanwege De Lege 
Spiegel, waarin Van de Wetering zijn ervaringen in een zenboeddhis-
tisch klooster, eind jaren vijftig beschreef. Dat zijn Rotterdamse jeugd 
belangrijk was voor Van de Wetering, blijkt uit een ongepubliceerd 
manuscript uit 1972 en een verhaal dat hij in 2002/ 2003 schreef. 
Biografisch onderzoek naar Van de Wetering geeft ook kleur aan 
minder bekende aspecten van de Rotterdamse geschiedenis. 

  Catharina van 

de Wetering-van 

Hattem met 

haar kinderen, 

kort na de 

geboorte van 

Jan-Willem, in 

1931. Privé-archief 

Diana van Zelm-van 

Eldik-Bernoski.

het oneindige).(2) Het verhaal ging over een zekere 
Johan Halbertsma, die ooggetuige was van de aan-
slag op de Twin Towers in New York, op 11 septem-
ber 2001. Halbertsma, duidelijk een alter ego van 
Van de Wetering zelf, was opgegroeid in Rotterdam 
waar hij als kind de bezetting had meegemaakt. 
In het verhaal komen veel mensen en thema’s die 
voor hem belangrijk waren voorbij (zoals zijn ou-
ders, fascinatie voor het jodendom, Nietzsche, geld, 
vrouwen, de dood) en stelt hij vragen over goed en 
kwaad, superkerels en ondersukkels, tegenstellin-
gen die alleen voorbij het oneindige te overbruggen 
zijn. (3) De novelle was waarschijnlijk een opmaat 
voor de literaire roman die hij zijn leven lang had 

DOOR 

MARJAN BEIJERING
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willen schrijven, een soort autobiografisch verhaal 
over een Rotterdams jongetje in oorlogstijd. ‘Dat 
verhaal moet ik schrijven, anders kan ik niet rustig 
zijn.’ (4)

CRISISJAREN
In interviews en verhalen vertelde Van de Wetering 
vaak dat het bombardement op Rotterdam en het 
verdwijnen van zijn Joodse vriendjes het startpunt 
vormden van zijn zoektocht naar zingeving. Toch 
is duidelijk dat Rotterdam ook de stad is van zijn 
vader, een spirituele zakenman, én de havenstad 
waarin hij na de oorlog de vrijheid ontdekte. 
Vader Jan Cornelis van de Wetering was in 1883 
geboren als zoon van een bemiddelde Rotterdamse 
graanhandelaar. Hij groeide op in de buurt van de 
Leuvehaven en ging na zijn middelbareschooltijd in 
1901 of 1902 werken bij de Internationale Crediet- 
en Handelsvereniging ‘Rotterdam’. In 1904 vertrok 
hij voor dit bedrijf naar Nederlands-Indië. In 1912 
trouwde hij de Rotterdamse apothekersassistente 
Catherina van Hattem. Zij kregen vier kinderen en 
besloten in 1925 terug te keren naar Rotterdam. 
Jan Cornelis werd er directeur van Internatio. Op 
12 februari 1931 werd het nakomertje Jan-Willem 
geboren (zelf noemde hij zich later Janwillem). Op 
die dag was er een opstand: ‘werkloze arbeiders 
en hun wegterende gezinnen drongen, moe van 
het klemzitten, op uit sloppen en politieagenten te 
paard hakten op die morders in met blanke sabel.’ 
(5) Zijn vader at evenwel tong op het moment van 
zijn geboorte, schreef hij in Buiten het oneindige 
(2003): 

‘Hij dacht aan zijn eigen geboorte, toen hij Jo-
han werd genoemd, terwijl zijn vader gebakken 
tong at, van een tafeltje naast het bed van zijn 
moeder, in het Diaconessenhuis. De tong werd 
opgediend door een jonge non in stijf gestre-
ken kleren, beleefd, want Halbertsma sr. was 
een bankier. Rotterdam is een geldstad, waar 
Nederland haar guldens verdiende, voor het, 
zoals Rotterdammers beweerden, in de rest van 
Nederland werd uitgegeven.’ 
Aan tong, een grote maat knapperig gebakken 
platvis met plakjes citroen, moet Johan altijd 
weer denken bij ‘gebeurtenissen in het eeuwige 
hier en nu, op het moment waar verleden en 
toekomst samenkomen en dood en geboorte 
samensmelten’.(6) 

De familie Van de Wetering woonde in een groot 
huis aan de ’s-Gravendijkwal 59, het is er nog 
steeds. Tot 1941 stond het aan een lange laan met 
brede trottoirs en veel bomen. In de souterrains 
aan de ’s Gravendijkwal en in de zijstraten daar-
van waren werkplaatsen gevestigd waar de jonge 

Janwillem weleens ging kijken, zoals hij vertelde in 
het verhaal ‘De herenfabrikant’, een surrealistisch 
verhaal over een fabriekje dat harteloze directeuren 
produceert.(7) 

Zijn vader had een sociaal hart, hoewel standsver-
schil uiteraard een rol speelde. Typerend is dat zijn 
ouders een werkloze man met de naam Bos klusjes 
lieten doen in huis. Moeder zei dat de man daar 
dankbaar voor moest zijn: ‘Want zie je, Bos neemt 
het werk dat wij hem geven.’(8)

Als kind ontdekte Janwillem de wereld aan de hand 
van zijn vader. Ze wandelden door de stad, gingen 
naar de dierentuin en bezochten museum Boymans 
Van Beuningen, dat in 1935 was geopend. De peri-
ode die de ouders, broer en zussen Van de Wetering 
in Indië hadden doorgebracht, was medebepalend 
voor de sfeer waarin hij opgroeide. De familie at 
vaak Indisch en in huis stonden voorwerpen die 
refereerden aan de tijd dat ze op Java woonden.

SPIRITISME IN ROTTERDAM
De Van de Weterings waren lid van de Theosofische 
Vereniging, een club die door Van de Wetering 
getypeerd werd als ‘dikke dames die rondliepen te 
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zaniken over dit en dat’. (9) De theosofie was een 
stroming die aan het eind van de negentiende 
eeuw was ontstaan en waarin verschillende stro-
mingen van westers occultisme en oosters mys-
ticisme samenkwamen. Het spiritisme was daar 
onderdeel van. Eind negentiende eeuw waren er 
in verschillende steden in Nederland zelfstandige 
spiritistische verenigingen ontstaan, die in 1888 
samengingen in Harmonia. De vereniging organi-
seerde lezingen en seances en na de oorlog trad 
vader Van de Wetering er met enige regelmaat op 
als spreker. 
De lezingen en seances van de Rotterdamse af-
deling van Harmonia werden op verschillende 
plaatsen in de stad georganiseerd, onder andere 
in Odeon aan de Gouvernestraat. Maar voor de 
oorlog was de HBS aan de ’s-Gravendijkwal een van 
de locaties waar dat gebeurde, precies tegenover 
het woonhuis van de familie Van de Wetering.(10) Al 
met al kreeg Van de Wetering van huis uit mee dat 
er meer is dan we kunnen waarnemen. Het moet 
er mede toe geleid hebben dat geesten en spoken 
voor het fantasierijke kind Van de Wetering bij het 
leven hoorden. Hij vertelde wel hoe hij als kleuter 
de trap opliep naar de zolder van het huis aan de 
’s-Gravendijkwal. Dat vond hij eng, maar hij wilde 
zijn ouders gehoorzamen. Op de achtergrond speel-
de mee dat hij wist dat griezelen leuk was. Angst 
hoorde er nu eenmaal bij: ‘Als er niets is om bang 
voor te zijn bedenken we wel wat of laten we ande-
ren iets bedenken.’ (11)

In 1941 verhuisde de familie Van de Wetering naar 
het voormalige dorp Hillegersberg. Zij deden dat 
vermoedelijk vanwege de bouw van de tunneltra-
verse, die van de statige ’s-Gravendijkwal een druk-
ke verkeerstraat zou maken.

EEN VERRE HORIZON 
Toch zou Van de Wetering vaak zeggen dat hij 
nooit echt gehouden had van Rotterdam. Als tiener 
vluchtte hij zo vaak hij kon naar Amsterdam, de 
stad die ‘een voortdurende bron van inspiratie’ voor 
hem was. Het werk van de schrijver-scheepsarts 
Slauerhoff raakte hem diep: 

‘Op Plasoord had ik een portret van Slauerhoff 
op mijn kamer, moeder gooide dat in de Bergse 
Plas. Met goede bedoelingen. Ze wilde me weer-
houden van een rampzalig bestaan. Ik was toen 
van plan opium te gaan roken, zoveel mogelijk 
dronken te zijn, te schrijven en veel te reizen.’ (12)

Fotografe en filmmaker Madelon Hooykaas leerde 
Van de Wetering kennen in Amsterdam. (13) Net als 
hij was zij afkomstig uit Rotterdam. Op de vraag 
of ze veel met Van de Wetering sprak over hun ge-
boorteplaats antwoordde ze: 

‘Niet zo vaak, maar we spraken soms wel over 
hoe het was om op te groeien in zo’n stad zon-
der hart. Toen ik een jaar of tien was, ging ik 
vaak op de Parkkade naar de grote schepen kij-
ken en dan dacht ik: ooit wil ik ook op reis. Dat 
had hij denk ik ook. De haven is toch heel speci-
aal, je krijgt daar het idee van een verre horizon. 
We zagen mensen vertrekken uit Rotterdam, ze 
emigreerden. Dat gevoel van weggaan leefde 
sterk en heeft in mijn geval en misschien ook 
in zijn geval wel te maken met de plek waar je 
opgroeit. (14)

Van de Weterings jaren als adolescent in Rotterdam 
leverden ook verhalen op die Van de Wetering in 
1972, na het verschijnen van De Lege Spiegel, als 

drie hoofdstukken naar zijn uitgever stuurde. De 
verhalen werden nooit uitgegeven, maar de tekst is 
bewaard gebleven in een archiefdoos van uitgeverij 
De Driehoek. Het manuscript bestaat uit een aantal 
verhalen die herinneringen weergeven aan de stad, 
aan zijn ouderlijk huis aan het water en aan zijn 
studententijd in Delft. In Het meisje Lenie doet Van 
de Wetering bijvoorbeeld verslag van een bezoekje 
aan Katendrecht in de tijd dat je daar nog naar jazz-
muzikanten kon luisteren en prostituees kon be-
zoeken. Hij was zestien en had voor het eerst seks. 
Vermoedelijk is zijn versie in Buiten het oneindige, 
waarin hij schrijft dat hij van Katendrecht wordt 
weggestuurd omdat hij te jong is, realistischer. Een 
ander verhaal, De Piraat, gaat over een zeiltochtje 
op de Bergse Voorplas waarbij de hoofdpersoon een 
bootje entert en een meisje schaakt. Het verhaal 
van een romance in een bootje lijkt op latere verha-
len, in Een dode uit het Oosten en een ander verhaal 
over inspecteur Saito, alleen spelen die zich af op 
het Japanse Biwameer. De verhalen eindigen als de 
hoofdpersoon krijgt waar hij naar verlangde: seks, 
een meisje, een doelloos leven. Daarna is de span-
ning weg en moet hij door.
De lieve liefde was in grote lijnen klaar (‘De belang-
rijkste hoofdstukken zijn al geschreven, het is meer 
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een kwestie van ze in elkaar over te laten lopen en 
de tussenstukjes erbij te vertellen’, schreef Van de 
Wetering) maar wat opvalt is dat de verhalen focus 
missen. De verhalen werden niet gepubliceerd en 
Van de Wetering werd door zijn Amerikaanse en 
Nederlandse uitgevers overgehaald nog een boek te 
schrijven over zenboeddhisme.(15)

EEN IDEALE DOOD 
Eind jaren negentig reisde Van de Wetering vanuit 
Maine (VS), waar hij sinds 1975 woonde naar  
Rotterdam, samen met Juanita. Ze logeerden in 
Hotel New York, bezochten plekken uit Janwillems 
jeugd. Juanita vond het prachtig. Het bleek dat de 
deur van het huis aan de ’s-Gravendijkwal was weg-
gemetseld.’ (16)

In ‘Buiten het oneindige’ (2003) gebruikt Van de 
Wetering Hotel New York als decor. Johan ziek, net 
zoals Van de Wetering heeft hij kanker en is het 
duidelijk dat hij niet meer beter zal worden. Hij ver-
blijft in een kamer in Hotel New York. Maar in het 
ziekenhuis geeft Johan het adres ’s Gravendijkwal 
59 op als zijn huisadres in Rotterdam, ondanks 
dat hij weet dat het niet meer bestaat: ‘Een hotel, 
dacht hij, of een privéclub voor heren, of voor da-
mes, dat had je ook tegenwoordig‘.(17) Hij krijgt een 
zware pijnstiller mee op voorwaarde dat hij daar 
niet teveel van zal innemen. Dat doet hij wel, en 
het is eigenaardig om te lezen dat Van de Wetering 
in grote lijnen de manier beschrijft waarop hij zelf 
in 2008 zal sterven. 

Hij draaide room service, bestelde gebakken 
tong. Twee, voor het geval het kleintjes zouden 
zijn. De serveerster bracht ook jenever, in een 
tulpglaasje, op een lange slanke steel. (…) Hij 
stond op, trok de druppelaar op wieltjes met 
zich mee, en hing een niet storen kaart aan de 
deurknop buiten. (…) Hij schraapte zijn keel, 
sprak langzaam en duidelijk. ‘Naar het onein-
dige.’ Hij fluisterde het slotstuk van de mantra. 
‘En daarbuiten.’  

Buiten het oneindige is een vreemd verhaal waarin 
Van de Wetering van alles wat hem fascineerde 
onderbracht. Maar het meest vreemde is toch wel 
dat zijn alter ego sterft in de stad waar hij zelf ge-
boren werd, op een manier die hij zelf beschouwde 
als een ideale dood. 

Eind juni verscheen de biografie van Janwillem van 
de Wetering, ‘Op zoek naar het ongerijmde.’ Dank 
aan René Schoenmakers voor het sturen van de tekst 
van ‘Buiten het oneindige’. Een verhaal over de Rot-
terdamse jeugd van Van de Wetering verscheen eer-
der in het Rotterdams Jaarboekje van 2015 en in de 
Parelduiker (voorjaar 2019). Meer informatie: www.
janwillemvandewetering.nl   

1 Sandy Phippen, A Good Read, Maine PBS, 2000.
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MONUMENTENSCHILDJE 2021 
VOOR VILLA VAN WANING

DOOR ANNEKE DE GOUW

Het bestuur van Roterodamum heeft met veel 
genoegen besloten dit jaar de plaquette voor 
een uitzonderlijke restauratie toe te kennen 
aan Vincent Taapken voor al wat hij dank-
zij buitengewone inspanning met het oude 
hoofdkantoor van de firma Van Waning tot 
stand heeft gebracht. De overhandiging van 
de bijbehorende oorkonde en de bevestiging 
van het schildje vinden plaats tijdens de Open 
Monumentendagen op zaterdag 11 septem-
ber om 12.00 uur op locatie aan de Nijver-
heidsstraat 53.

Roterodamum reikt jaarlijks 
het monumentenschildje met 
bijbehorende oorkonde uit aan 
eigenaren/bewoners van een 
pand als blijk van waardering 
voor hun inspanningen het 
verleden van het pand levend 
te houden door goed onder-
houd of restauratie. Dit ge-
beurt sinds 1988. Door corona 
heeft de uitreiking in 2020 niet 
plaatsgevonden. Dit gaat in de 
nabije toekomst alsnog gebeu-
ren. Meer nieuws hierover is te 
volgen op www.roterodamum.
nl, Facebook en Instagram.
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Het monument staat er inmiddels stralend bij. Het 
gebouw, ooit een visitekaartje van wat met beton-
bouw mogelijk was, zal de komende jaren op Zuid 
opnieuw als fysiek beeldmerk symbool staan voor de 
herbestemming en opleving van dit havengebied. De 
Rotterdamse omwonenden kunnen trots zijn op hun 
buurt: de oude Nijverheidshaven wordt weer een 
levendig gebied, met aantrekkingskracht voor vele 
bezoekers.  

Monumenten als deze zijn voor een stad kostbaar – 
en moeilijk - bezit. Ze maken een lange geschiedenis 
zichtbaar, en verlenen de stad karakter. Jarenlange 
leegstand en verwaarlozing maken ze uit commer-
cieel oogpunt niet aantrekkelijk voor een nieuwe 
koper. Een eigenaar die het lef heeft een dergelijk 
zwaar verwaarloosd monument aan te kopen en 
voorbeeldig op te knappen, verplicht zich tot veel. 
Zeker waar het monument zo zeer met de geschie-
denis van het gebied en de stad is verbonden, neemt 
hij een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders.  

Er is veel voorstellingsvermogen nodig, maar ook een 
niet aflatend geloof in de mogelijkheid het project 
te kunnen volbrengen. Dat laatste vergt realiteitszin, 
overredingskracht en vooral een onuitputtelijk uit-
houdingsvermogen. Het resultaat mag er zijn.

De firma waarvan dit gebouw het hoofdkantoor was, 
heeft ontelbaar veel sporen nagelaten in de stad. De 
bouwtechnische productontwikkeling heeft landelijk 
sporen getrokken. 
Een van de laatste zeer vernieuwende bouwwerken 
werd kort na de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd 
aan de Oost-Sidelinge. Daar werd in systeembouw 
kwaliteit geleverd – die door goede architecten zo-
wel binnen als aan de buitenkant van het gebouw 
tot uitdrukking is gebracht. Sociale woningbouw van 
monumentale waarde.

Op 11 september zijn de hele dag rondleidingen. Kijk 
voor meer informatie op www.omdrotterdam.nl
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Volgens Stroman was de gelegenheid ‘meer een 
journalistenclub dan een kunstenaarssociëteit’. 
De journalist Leo Ott (1898-1987) was het daar 
niet mee eens: ‘Inderdaad verschenen er jour-
nalisten in de daktuin, maar er was geen sprake 
van dat zij daar overheersten of de sfeer bepaal-
den. Dat waren de beeldende kunstenaars. Zij 
vormden de kerngroep van de Oase, het was hun 
vereniging die het initiatief tot de oprichting had 
ondersteund en in dit verband kan tevens worden 
opgemerkt dat enige tijd na de stichting van de 
Oase een belangrijke vereniging van schilders 
werd opgericht, de R33. Deze groep was bepaald 
exclusief en bestond uit kunstenaars die de Rot-
terdamsche Kunstenaars Sociëteit veel te conser-
vatief achtten.’
Ott ondervond in 1934 het nut van de Oase als 
ontmoetingsplaats. Dat jaar verscheen voor de 
derde maal het boekenweekgeschenk van de 
CPNB: een mapje met twaalf portretten van 
bekende Nederlandse auteurs, dat cadeau werd 
gegeven aan iedereen die voor tenminste ƒ 2,50 
aan boeken kocht. Ook Ott werd, tot zijn ver-
rassing, uitgenodigd een nog niet gepubliceerd 
portret beschikbaar te stellen. Hij wendde zich 
tot Ad Donker, een relatie uit de Oase en de enige 
fotograaf die hij kende. In gezelschap van zijn 
vrouw was Donker een regelmatig bezoeker van 

de daktuin. Ruim een halve eeuw later onthulde 
Donker, inmiddels van fotograaf uitgever gewor-
den, aan Ott dat hij zijn positie te midden van die 
portrettengalerij had te danken aan zijn uitgever 
Van Dishoeck. Als lid van de betrokken commissie 
had hij hem een plaats in dat mapje bezorgd.
 
Tonny van der Horst was (met Victor van Vries-
land) een van de vaste bezoekers van de Oase. 
‘Onder het nuttigen van een bescheiden con-
sumptie, die een ober beneden uit het café-res-
taurant per lift naar boven bracht, werd er over 
kunst gediscussieerd – gedurende welke gesprek-
ken sommige kunstenaarsvrouwen er niet voor 
terugschrokken een haak- of breiwerk uit hun tas 
te voorschijn te halen – of er werd naar een lezing 
of voordracht van een van de eigen leden geluis-
terd (Brusse las er uit Boefje voor en Leo Ott, die 
journalist bij het Rotterdamsch Nieuwsblad was 
en het orgel in het Grand Theater bespeelde, uit 
zijn boek Rotterdam, Iris Zeilinga-Doodeheefver 
declameerde in een lang wit gewaad gedichten 
van Van Eeden en Willem Kloos, en Speenhoff en 
zijn vrouw zongen er van het broekje van Jantje), 
en als de stemming het toeliet werd er zelfs wel 
eens op de muziek van een grammofoon gedanst.’
Als trouw bezoeker van de sociëteit beschreef ook 
de journalist A. Mineur de Oase: 

ARTIESTENSOCIËTEIT DE OASE  
   DOOR JAN OUDENAARDEN

Artiestensociëteit de Oase speelde een 
aantal jaren een belangrijke rol in het 
artistieke en culturele leven van het 
vooroorlogse Rotterdam. De sociëteit 
was gevestigd in de daktuin van hotel 
Atlanta op de hoek van Coolsingel 
en Aert van Nesstraat. Architect 
Meischke was een van de initiatief-
nemers. Tijdens de oprichtingsverga-
dering in 1933 zei hij dat de sociëteit 
was bedoeld om op dinsdagavonden 
diverse groepen van Rotterdamse 
kunstenaars die elkaar te weinig 
kenden, een ontmoetingsplaats te 
bieden. Daar konden zij zich verma-
ken, maar ook van elkaars kunst-
uitingen kennisnemen. 
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‘’t Was een mooie, aangename en gezellige ruimte, 
daar in de daketage van “Atlanta” – overigens wel 
een beetje hoog gelegen voor een “oase” – waar de 
artisten hun onderonsje hielden. Aan de wanden 
en tegen de ramen waren een aantal, door leden 
vervaardigde, schilderstukken aangebracht, welke 
aan de zaal een artistiek aspect gaven. Voor het 
meerendeel waren ze decoratief, in den goeden zin 
van het woord, opgevat. Alles van dezelfde afme-
ting, doch zeer uiteenloopend van onderwerp. Alles 
getuigde intusschen van een origineele visie en 
droeg een frisch cachet – kortom: het was artistiek 
verantwoord.’ 
Dat het gezellig was in de Oase, viel ook Mineur op, 
en bovendien dat aan de doelstelling dat kunste-
naars van verschillende disciplines elkaar konden 
ontmoeten, werd voldaan. 
‘Er was goede gramofoonmuziek – meerendeels 
bijzondere, wèl-gekozen platen – afgewisseld door 
luchtige walsjes waarop werd gedanst. Want, ook 
de dames ontbraken niet in deze gezellige bijeen-
komsten. Er werd gedeclameerd, piano gespeeld en 
gezongen, alles door artisten van reputatie. Nu en 
dan werden er ook schetsavonden gearrangeerd, 
die altijd zeer in trek waren. Bij zulke gelegenhe-
den dienden sommige aanwezigen voor model en 
werden dan dikwijls treffend, maar ook opzettelijk 
zwaar-gechargeerd, uitgebeeld. Er waren schrijvers, 
die uit eigen werk, of ook wel uit dat van anderen, 
voorlazen. Kortom: het was zoo afwisselend, als 
men maar wenschen kon.’
Charles Cocheret (1880-1974), eveneens aan de 
NRC verbonden én bezoeker van de Oase, had 
oog voor Miepie, het dienstertje. ‘Ja, ik zou willen 
weten, wat zij denkt, wanneer zij midden in de 
keet van een ruige kunstenaarsvereeniging de 
schelmsche coquetterie van haar kleedij en haar 
serveerkunst, style anglais, komt demonstreeren. 
Wat gaat er om in dat poppekoppetje… dat wou ik 
wel weten.’
 
Na verloop van tijd kwam de klad in de bijeenkom-
sten in de daktuin. De Oase verhuisde naar het 
ruime en bruine café van Fred Stock in de Molsteeg, 
waar een deel van het gezelschap uit de Oase 
op dinsdagavond bijeen bleef komen. Ad Donker 
kwam daar nooit. Zijn gedistingeerde verschijning 
was er niet op zijn plaats, oordeelde Ott. Hij had 
wel een uitgesproken mening over de oorzaak van 
de verlaging van het peil (letterlijk en figuurlijk) van 
de sociëteit. Volgens hem was de neergang te wij-
ten aan het binnendringen van allerlei figuren die 
geheel buiten de kunst stonden. Zo was er iemand 
die na één avond geïntroduceerd te zijn, zich de 
volgende dinsdag met een hele clan in de daktuin 
kwam nestelen. Dat kon nooit de bedoeling zijn. 
Kort voordat Ad Donker (op 19 augustus 1986) 

overleed, bracht Ott hem voor het laatst een be-
zoek. Bij die gelegenheid spraken zij nog over de 
Oase. Vol overtuiging verklaarde Donker: ‘Ik heb er 
toch veel aan gehad’. ‘Dat was nou precies hetzelf-
de als wat ik toen dacht’, vond Ott.

Eerder gepubliceerd in ‘Met vlinderstrik en boerenzakdoek’ Donker 
een Rotterdamse uitgeversfamilie door Lex Veldhoen & Jan Ouden-
aarden, een jubileumuitgave uit 2003 van uitgeverij Ad. Donker
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De kleine, 169 hectaren omvattende gemeente Katendrecht werd 
aan alle kanten, behalve door de Maas in het noorden, omge-
ven door grondgebied van Charlois. Tot Katendrecht behoorde 
overigens ook de halve rivierbreedte. Het Katendrechtse gebied 
bestond voor een belangrijk deel uit de gelijknamige polder, ruim 
90 hectaren groot. De noordgrens daarvan was de Katendrechtse 
Zeedijk tussen de dorpen Katendrecht en Charlois. Buiten deze 
zeedijk (Schulpweg) lagen de gedeeltelijk bekade Katendrecht-
se gorzen. In het oosten vormde de Dordtsestraatweg de grens 
tussen de polder Katendrecht en de Charloisse Hillepolder. De 
rest van de grens met de omliggende polder Charlois en het dorp 
Charlois bestond uit de Katendrechtse Lagedijk.1

ARIE VAN DER SCHOOR

KATENDRECHT

DE DORPEN VAN ROTTERDAM
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DOOR ARIE VAN DER SCHOOR

Het dorp Katendrecht – de bronnen uit die tijd 
spreken van een vrij aanzienlijk gehucht2 – lag 
in het noordoosten van de gemeente en polder 
Katendrecht, gedeeltelijk aan de Katendrechtse 
Zeedijk en aan het begin van de Dordtsestraatweg. 
Een echte dorpskern met een kerk ontbrak; wel 
was er ooit een tolhuis geweest en daarom schijnt 
het dorp ook wel Tolhuis te zijn genoemd. Even 
ten noorden van het dorp, in het verlengde van de 
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Dordtsestraatweg, stak de Veerdam in de rivier, van 
waar het drukke veer op Rotterdam naar de Veer-
haven werd onderhouden. Het veer behoorde aan 
Rotterdam toe en werd ook door de stad werd ge-
exploiteerd; al sinds 1828 was daarvoor een stoom-
boot in de vaart gebracht.3

Vanwege de veerverbinding, een belangrijke scha-
kel tussen de steden Rotterdam, Dordrecht en 
Antwerpen, beschikte het dorp over drie herbergen. 
Reizigers onderweg naar Rotterdam en Rotterdam-
se dagjesmensen behoorden tot de vaste klanten; 
het uitzicht op Rotterdam moet ook lang voor het 
midden van de negentiende eeuw bijzonder mooi 
zijn geweest. Buiten het dorp lag de bebouwing 
verspreid langs Zeedijk, Dordtsestraatweg en  
Katendrechtse Lagedijk. Vooral Zeedijk en Dordtse- 

straatweg zouden later bekend worden door de 
aanzienlijke buitenverblijven van rijke Rotterdamse 
families.4

Met alle bebouwing langs de buitenrand van de 
gemeente Katendrecht bleef het binnengebied 
vrijwel onbewoond; dat bestond hoofdzakelijk uit 
weiland. Enkele hectaren daarvan waren vroeger al 
tot moestuinen bestemd. Boomgaarden had  
Katendrecht niet, wel werd waarschijnlijk bui-
tendijks op bescheiden schaal els- en wilgenhout 
geteeld. De bevolking bedroeg rond 1850 zo’n 800 
inwoners, die zich volgens Van der Aa voornamelijk 
met de veelteelt voor de melkerij bezig hielden. 
Verder zouden er wat voerlieden en herbergiers wo-
nen. Dit summiere beeld van de beroepsbevolking 
kan uit een register van belastingplichtige Katen- 

DE DORPEN VAN ROTTERDAM
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drechters aanzienlijk worden verfijnd. De agrari-
sche sector was behoorlijk vertegenwoordigd met 
tientallen dagloners, landbouwers, warmoeziers en 
vlasboeren. De vervoerssector bestond uit ongeveer 
vijftien schippers, schippersknechts, loodsen, en 
voerlieden. Enkele kooplieden en kramers, en verder 
hoofdzakelijk ambachtslieden en winkeliers – in to-
taal ongeveer dertig – completeerden het geheel.5  
Katendrecht maakte voor veel voorzieningen ge-
bruik van de faciliteiten van het aangrenzende 
Charlois. De hervormde Katendrechters behoorden 
tot de gemeente Charlois; ze kerkten er en begroe-
ven daar ook hun doden. De naar schatting twintig 
katholieken waren aangewezen op de statie van 
Rhoon. Ook voor de politie, de brandweer, het arm-
wezen, gezondheidszorg en het lager onderwijs 
– met uitzondering van een bewaar- en kleinkin-
derschool voor zo’n twintig leerlingen – was men 
aangewezen op Charlois. In het bestuur was de 
afhankelijkheid van de buurgemeente eveneens 
merkbaar, want de burgemeester van Charlois, 
Speelman, bekleedde die functie ook in Katen- 
drecht. Hij was dagelijks in zijn kantoor in Charlois 
te spreken.6 

Voor de kleine, in naam zelfstandige gemeente 
Katendrecht bleef dus in bestuurlijk en beheersop-
zicht weinig over. De gemeentelijke inkomsten en 
uitgaven waren daarmee in overeenstemming en 
bedroegen niet veel meer dan zo’n 1500 gulden. 
Ter vergelijking: in Charlois ging het jaarlijks om 
ongeveer 6.500 gulden. De gemeentelijke stukken 
tonen de gebruikelijke bemoeienenissen met belas-
tingen, militie en politie en allerlei andere prakti-

1  Teixeira de Mattos, Waterkeeringen VI 369-371.
2  Van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek Zesde deel 331-332; 

vgl. Regt, Beschrijving 206-208 voor een vrijwel gelijkluidende 
omschrijving.

3  Gar, Archief ambacht en gemeente Katendrecht 64 (verslag 1851). 
4  Zie bijv. Verheul, Charlois en Katendrecht 33-46.
5  Gar, Archief ambacht en gemeente Katendrecht 36 (ingekomen 

stukken 1851); ibid. 64 (verslag 1851); Van der Aa, Aardrijkskun-
dig woordenboek Zesde deel 331.

6  Gar, Archief ambacht en gemeente Katendrecht 61 (publicatiën 
1851) nr. 5; ibid. 64 (verslag 1851); Van der Aa, Aardrijkskundig 
woordenboek Zesde deel 331.  

7  Gar, Archief ambacht en gemeente Katendrecht 61 (publicatien 
1851) nr. 21, 24, 44, 54; ibid. 36 (ingekomen stukken 1851)  
25 mei 1851; ibid. 64 (verslag 1851).

sche zaken, zoals de aankondiging van collectes ten 
behoeve van de nabestaanden van verdronken zee-
lieden. Ook de aankondiging van diverse schouwen 
werden vanwege het gemeentebestuur gedaan. De 
algemene schouw over de ‘exter en kraayenesten’ 
riep belanghebbenden op tot grondige vernietiging 
van de broedplaatsen, de schouw van de bestra-
te wegen en voetpaden maande tot reparatie en 
schoonboenen van het wegdek. Dit onderhoud aan 
wegen, straten en voetpaden kwam meestal voor 
rekening van de ‘aangeërfden’*. Zij dienden er ook 
op toe te zien dat de heiningen en heggen er langs 
werden afgehakt, gesnoeid en vrijgemaakt van on-
kruid. Bovendien moesten net als in Charlois gaten 
en putten in het wegdek worden dichtgemaakt, op 
straffe van een boete. De landwegen bleken overi-
gens in goede staat, maar de openbare rijweg  
(Katendrechtse Lagendijk) van de Straatweg naar 
het dorp Charlois was een kleiweg die veel onder-
houd nodig had.7

  Machiel 

Speelman 

(1797-1882) 

burgemeester, 

secretaris en am-

bachtsheer van 

Charlois vanaf 

1829, later ook 

burgemeester 

van Katendrecht 

en lid van de Pro-

vinciale Staten.

  Gezicht op 

het centrum, de 

Erasmusbrug en 

de Wilhelmina-

pier vanaf het 

Buizenpark. Foto 

Judith van Gilst



41Sinds 2007 worden elke 10e november herdenkin-
gen georganiseerd in Stadion Feyenoord. De Kuip 
was tijdens de razzia één van twaalf verzamello-
caties waar duizenden lotgenoten op transport 
moesten wachten. Er is echter geen openbare plek 
voor bezinning en herdenking. Stichting Razzia 
Monument Rotterdam is geheel belangeloos een 
burgerinitiatief gestart. Voor het selecteren van 
een locatie en een geschikte kunstenaar is een 
belangrijke samenwerking tot stand gekomen met 
het Programma Beeldende Kunst Openbare Ruimte 
(BKOR) en de Commissie Straatnamen en Gedenk-
tekens Rotterdam.  

ROTTERDAM TWEE KEER 
IN HET HART GERAAKT
De razzia is een dramatische gebeurtenis in onze 
geschiedenis. Rotterdam werd zo, na het grote 
bombardement van 1940, nog een keer in het hart 
geraakt in 1944. Zo’n 52.000 jongens en mannen 
van 17 tot en met 40 jaar, worden afgevoerd met 
als onderliggend doel om de stad te ontdoen van 
zogenoemde weerbare mannen. Uiteindelijk wor-
den de meesten (40.000) in Duitsland tewerkge-
steld als dwangarbeider. De rest valt hetzelfde lot 
ten deel in het oosten van ons land. Na de terug-
keer van deze mannen en tijdens de periode van de 
wederopbouw is voor hun verhalen en leed vrijwel 
geen oog of oor. Velen zwijgen er over. Vandaar dat 
de stichting zich ook inzet om de geschiedenis van 

MONUMENT RAZZIA ROTTERDAM KRIJGT VORM

DOOR ROB B. TOL  

Er komt een plek in Rotterdam om samen te komen, 
te bezinnen en om alle slachtoffers van de Razzia in 
november 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog te 
herdenken. Een kunstenaar heeft de opdracht gekre-
gen een duurzaam monumentaal kunstwerk te ont-
werpen dat recht doet aan het enorme leed en zorgt 
voor blijvende nagedachtenis aan alle slachtoffers. 
Het voornemen is om de plaats en het definitieve 
ontwerp te presenteren tijdens de razziaherdenking 
op 10 november dit jaar in het Feyenoord stadion. 
De onthulling van het monument is beoogd voor de 
herdenking in november 2022. Studenten van het 
Albeda worden hierbij betrokken.

  Oostzeedijk 

beneden, 11 

november 1944. 

Foto: Nationaal  

Archief/Collectie 

Spaarnestad Photo.
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de Rotterdamse razzia tijdens burgerschapslessen 
van het Albeda naar voren te brengen. 

OOK SCHOLEN BETROKKEN
In het najaar van 2021 gaat de Albeda scholen-
gemeenschap binnen de lessen burgerschap bij 
alle 20.000 leerlingen aandacht besteden aan de 
geschiedenis van de razzia en aan het doel van het 
monument. De school is verder nauw betrokken bij 
het initiatief door met diverse projecten een bijdra-
ge te leveren aan de realisatie van het monument 
voor de slachtoffers.  
Zo gaan studenten in studieopdrachten meehelpen 
bij fundraising en de organisatie van de onthulling. 
Ook gaan zij hierbij een muzikale rol vervullen. Dit 
alles in nauwe samenwerking met partners zoals 
BKOR, de gemeente Rotterdam, het Stadsarchief en 
RTV Rijnmond. 

PROFESSOR WIL ALBEDA 
Wil Albeda is naamgever van de school en was een 
bekend econoom en vanaf midden jaren 1960 zeer 
actief in de politiek. Hij was lid en voorzitter van 
de Eerste Kamer, formateur en minister van Sociale 
Zaken. Wat bijna niemand weet, is dat ook hij na de 
razzia van 1944 als dwangarbeider tewerkgesteld 
werd in Duitsland. Toevallig is, dat zijn zoon Hein 
Albeda en de initiatiefnemer van het monument, 
René Versluis, vroeger bij elkaar in de klas zaten op 
de middelbare school. René heeft contact gelegd 
met Hein en het idee ontstond om studenten uit 
Rotterdam te betrekken rondom de aandacht voor 
de razzia. Hein Albeda legt uit: “Mijn vader was zich 
na zijn deportatie heel bewust van het feit, dat je 
vrijheid niet zomaar hebt en dat er omstandig- 
heden zijn die dat ineens kunnen veranderen. Hij 
gaf mensen graag mee dat solidariteit en elkaar 

helpen in tijden van nood heel belangrijk is. Ik weet 
zeker dat mijn vader trots zou zijn met de komst 
van een monument en de betrokkenheid van de 
studenten van Albeda hierbij.”
René Versluis vult aan: “Dat Albeda aandacht aan 
de razzia wil geven in vorm van een leerprogram-
ma is fantastisch. Zo worden de slachtoffers niet 
vergeten en geven we de geschiedenis door aan de 
nieuwe generatie. We hopen dat veel scholen in 
Rotterdam dit voorbeeld zullen volgen”. 
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SAMEN VOOR HET 
RAZZIA MONUMENT
Het realiseren van een monu-
mentaal, waardig en duurzaam 
kunstwerk is een project dat 
veel aandachtspunten met 
zich meebrengt. Inmiddels is 
een groep van ongeveer 25 
vrijwilligers nauw betrokken. 
Meerdere werkgroepen richten 
zich binnen de Stichting Razzia 
Monument Rotterdam elk op 
een specifiek aandachtsgebied, 
zoals bijvoorbeeld contacten 
met gemeentelijke instanties, 
fondsenwerving, communica-
tie, scholenprojecten en histo-
rische informatie. 
Begin 2021 is een start ge-
maakt met fondsenwerving 
voor het monument bij bedrij-
ven, culturele fondsen en parti-
culieren. Vanwege de culturele 
ANBI-status kunnen giften 
fiscaal gunstig worden gedaan. 
Inmiddels komt de fondsen-
werving bij bedrijven, fondsen 
en particulieren goed op gang. 
Meer informatie is te vinden op 
www.razziamonument.nl
Voor vragen, historisch ma-
teriaal of aanmelden voor de 
nieuwsbrief kan contact op-
genomen worden per e-mail: 
info@razziamonument.nl

  Oud-minister 

Wil Albeda.
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Roterodamum Café zal conservator 
John Tholen enkele bijzondere Rotter-
damse stukken presenteren.
Bezoekers mogen na afloop onder 
begeleiding een aantal pronkstukken 
bezichtigen van de Erasmuscollectie 
en de Atlas van Stolk. Tevens is er de 
mogelijkheid om de Erasmusexperi-
ence te bezoeken die zich op dezelfde 
3e etage bevindt.

4 SEPTEMBER 
25 jaar Erasmusbrug
Op 4 september is het vijfentwintig 
jaar geleden dat de Erasmusbrug 
geopend werd door H.M. koningin 
Beatrix. De evenementen rondom de 
opening vonden gelijktijdig plaatst 
met de jaarlijkse Wereldhavendagen 
hetgeen maakte dat de sfeer in de 
stad dagenlang feestelijk was. Op 
zondag was er op de brug een ontbijt 
voor de ‘gewone’ Rotterdammers, 
waarbij burgemeester Bram Peper 
en zijn toenmalige vrouw Neelie 
Kroes ook aanschoven. 

DO 21 OKTOBER
Roterodamum Café in Centrale 
Bibliotheek Rotterdam
Locatie 3e etage van de Centrale 
Bibliotheek aan de Binnenrotte
Inloop vanaf 16.30 uur 
Aanvang 17.00-18.00 uur 
Borrel tot uiterlijk 19.00 uur
Gastspreker dr. John Tholen, conser-
vator van de Erasmuscollectie. 
Bibliotheek Rotterdam beheert een 
grote erfgoedcollectie. Het bekendste 
onderdeel is de Erasmuscollectie:  
’s werelds grootste collectie boeken 
van en over Erasmus. Hiertoe beho-
ren veel eerste drukken en vroege 
16de-eeuwse edities van teksten van 
de beroemdste Rotterdammer. Behal-
ve Erasmus biedt de erfgoedcollectie 
veel meer: middeleeuwse handschrif-
ten, boeken met levensgrote hand-
gekleurde afbeeldingen van planten 
en dieren, oude atlassen en veel Rot-
terdamse geschiedenis. Tijdens het 

AGENDA

COVID 19
Wij rekenen op uw eigen verant-
woordelijkheid: bij klachten niet 
komen. We gaan er vanuit dat alle 
bezoekers gevaccineerd zijn of her-
steld zijn van covid-19. Wij hante-
ren de richtlijnen van het RIVM.

ZO 12 SEPTEMBER
Roterodamum Café 
in St. Mary’s Church
Pieter de Hoochweg 131
bereikbaar met tramlijn 8 en via
metrostation Coolhaven 
Inloop vanaf 16.30 uur
Programma van 17.00 – 18.00 uur
Borrel tot uiterlijk 19.00 uur
Wat leren wij van de drie boeken
die vorig jaar verschenen over het
slavernijverleden van onze stad?
Hoe vertalen wij de lessen naar ons 
dagelijks leven? Een gesprek over deze
lessen voor onze toekomst met Gert 
Oostindie, Peggy Bouva en Paul van 
de Laar.
Let op! In de kerk wordt ruim
voldoende geventileerd en er is plaats
voor maximaal 60 personen. Kaarten
zijn vanaf 1 september te reserveren
via www.roterodamum.nl. Het Café
is ook te volgen via de livestream met 
de link op de website:
https://youtu.be/0_HAf97-TZM. 

11 EN 12 SEPTEMBER 
Open Monumentendagen 2021
Tijdens de Open Monumentendagen  
op 11 en 12 september wordt in 
Rotterdam aandacht besteed aan 
plekken die samenhangen met het 
koloniale- en slavernijverleden van 
Rotterdam. Dit omdat er onlangs, in 
opdracht van de gemeente Rotter-
dam, een groot onderzoek naar dit 
verleden heeft plaatsgevonden. Deze 
onderzoeksopdracht resulteerde in 
drie boeken:
•  Het koloniale en slavernijverleden 
van Rotterdam – Gert Oostindie
•  Rotterdam in slavernij – Alex van
Stipriaan
•  Rotterdam, een postkoloniale stad 
in beweging – Francio Guadeloupe, 
Paul van de Laar en Liane van der 
Linden.
Er is een speciale route gemaakt voor 
deze Open Monumentendagen met 
gebouwen uit de koloniale geschiede-
nis, zie de kaart elders in dit blad.
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DE ROEIERS VAN YAIR ASCHKENASY

DIT KUNSTWERK OP HET 1E KATENDRECHTSE HOOFD 
VERBEELDT EEN BEROEP UIT DE GESCHIEDENIS VAN 
DE HAVEN. HET KUNSTWERK IS TOT STAND GEKOMEN 
IN OVERLEG MET DE BEWONERS. DE KUNSTENAAR 
YAIR ASCHKENASY LIET ZICH INSPIREREN DOOR 
DE ROEIERS DIE BIJ WEER EN WIND DE ZWARE 
TROSSEN VAN VRACHT- EN PASSAGIERSSCHEPEN 
VASTMAAKTEN OP DE BOEIEN. KIJK VOOR MEER 
INFORMATIE OP WWW.BKOR.NL 

Foto Judith van Gilst


