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M’n Mooie Stadje 

Als ik van vakantie kom 
Blauwe zee en warme zon 

Na uren in de auto leef ik toch weer even op 
Als ik de eerste torens heb gespot 

Het puntje van de Euromast 
Van de Laurenskerk een vlag 

Een stukkie van de Willemsbrug 
Oh wat fijn ik ben weer terug 

In m’n stadje, m’n mooie stadje 
Rotterdam zit voor altijd in m’n hartje 

De Coolsingel en de Blaak 
Van de Rotte tot de Maas 

Dat mooie stadje zit in m’n hartje 

Daar komt de Erasmusbrug voorbij 
De dierentuin lijkt zo net heel dichtbij 

Ik wil snel weer langs gaan bij de olifanten daar 
En ik beloof dat ik naar de okapi’s zwaai 

Nu rijden wij weer verder door 
Langs de Kuip en langs het spoor 
Kijk daar ligt Centraal Station 

Of moet ik zeggen kapsalon 

In m’n stadje, m’n mooie stadje 
Rotterdam zit voor altijd in m’n hartje 

De Maastunnel en de Hef 
Had ik Delfshaven al gezegd 

Dat mooie stadje zit in m’n hartje 

Dat van die stad zonder een hart 
Daar moeten wij maar eens vanaf 
Want heb je ooit een stad gezien 

Zo bewonderd en geliefd 

Oh m’n stadje, m’n mooie stadje 
Rotterdam zit voor altijd in m’n hartje 

Van de haven tot de plas 
De cafés en restaurants 

Dat mooie stadje zit in m’n hartje 

Ja, m’n stadje, m’n mooie stadje 
Rotterdam zit voor altijd in m’n hartje 

De Delftse Poort, het Witte Huis 
In Rotterdam voel ik me thuis 

Dat mooie stadje zit in m’n hartje

Tekst Kinderkoor Prettig Weekend, 
Sophie Reekers
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JUBILEUMJAAR 2022
Waar zijn Rotterdammers het meest trots op? Wat ligt ze het meest na aan het hart? 
Eigenlijk is dat maar één ding: hun eigen stad, hun eigen Rotterdam. 
We hebben het 75-jarig jubileum van Roterodamum daarom aangegrepen om groots 
uit te pakken met meerdere Roterodamum Cafés, met een viertal Waterweg-lezingen 
in het Maritiem Museum en met een internationaal symposium op het ss Rotterdam 
én een extra Kroniek. Het hoogtepunt was de Dag van de Rotterdamse Geschiedenis op 
25 juni in de Laurenskerk met een zeer gevarieerd programma, waar zo’n tweeduizend 
mensen op afkwamen.

Bovendien geeft Roterodamum vanwege het 75-jarig bestaan de stad twee geschenken. 
Begin oktober verscheen Van Rotta tot Roffa, een kinderboek over de geschiedenis van 
de stad. Het wordt aan álle kinderen in groep 7 op álle scholen in de stad cadeau ge-
daan. Samen met uitgever Stad en Bedrijf maakten schrijver Jan Paul Schutten en illus-
trator Floor Rieder dit prachtige, kleurrijke, humoristische en leerzame boek, dat mede 
mogelijk werd gemaakt door een bijdrage van de stichting Droom en Daad.
En in de loop van 2023 volgt dan nog de onthulling van de gevelsteen van de oude 
Bijenkorf op de Coolsingel. In 2022 is het gelukt om via crowdfunding en fundraising 
het bedrag voor restauratie en terugplaatsing bij elkaar te krijgen. Zo staat straks op de 
Coolsingel een blijvend aandenken aan de viering van 75 jaar Roterodamum.

Het Historisch Genootschap Roterodamum blijft zich inzetten voor behoud van erfgoed 
en aandacht voor de geschiedenis, en dus ook voor de toekomst van de stad. We gaan 
optimistisch en overtuigd op weg naar de volgende 75 jaar.

Ton Wesselink
voorzitter
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UIT DE 165-JARIGE GESCHIEDENIS 
VAN HET STADSARCHIEF ROTTERDAM

EEN NIEUW STADSMUSEUM 
JA, TOCH!
HET VERHAAL VAN ROTTERDAM

ERFGOED UIT DE PERIODE 1965–1990 
POST '65 IN ROTTERDAM

EEN NIEUWE CANON VAN DE 
ROTTERDAMSE GESCHIEDENIS
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UIT DE 165-JARIGE   GESCHIEDENIS VAN HET
                                         STADSARCHIEF ROTTERDAM 

DOOR ENGELIEN DE RUIJTER

AFBEELDINGEN: STADSARCHIEF ROTTERDAM

Eerste verdie-

ping van het 

depot. Foto Willem 

van der Gaag



5Twee opeenvolgende vrouwelijke adjunct-archiva-
rissen zijn vanaf 1900 ieder op hun eigen manier 
van grote betekenis geweest in de geschiedenis 
van het Rotterdamse archief. Hermine Moquette 
(1869-1945) is lange tijd de eerste vrouwelijke we-
tenschappelijke archivaris van Nederland en een 
belangrijk pleitbezorgster voor de emancipatie van 
vrouwen in het archiefvak. Haar opvolgster Annie 
Kersbergen (1900-1985) laat de organisatie vanwe-
ge haar verrassende en vooruitstrevende opvattin-
gen over collectievorming een belangrijke erfenis 
na. Beide vrouwen wordt de weg naar de positie 
van gemeentearchivaris gedwarsboomd. Maar be-
zien in het licht van de destijds geldende wetgeving 
en daarmee samenhangende opvattingen over 
vrouwen en betaald werk is het opmerkelijk dat 
deze twee vrouwen zo vroeg in de twintigste eeuw 
een hoge positie in de gemeentelijke organisatie 
weten te bemachtigen. 

HET ARCHIEF VERHUIST
De ruimte die Scheffer in 1858 in het stadhuis aan 
de Kaasmarkt toebedeeld krijgt om materiaal te 
inventariseren en te bewaren blijkt in een mum van 
tijd te klein voor het almaar groeiende archieven-
bestand. Via openbare bekendmakingen worden 
(ex-)bestuurders en particulieren opgeroepen om 
de van het archief losgeraakte documenten in te 
leveren op het stadhuis. Veel ontbrekende stukken 
komen op deze manier terug. De oproepen leiden 

UIT DE 165-JARIGE   GESCHIEDENIS VAN HET
                                         STADSARCHIEF ROTTERDAM 

Met de instelling van een speciale archiefcommissie op 22 oktober 
1857 wordt de oprichting van het Rotterdamse stadsarchief 
gemarkeerd. Voor de uitvoering van het werk wordt secretarie- 
medewerker J.H. Scheffer (1832-1886) aangewezen. Scheffer wijdt 
zich vol overgave aan de zorg voor de belangrijke documenten van 
de stad. Hij staat voor een lastige opgave want het archief van de 
gemeente Rotterdam verkeert bij aanvang van zijn taak in een be-
hoorlijke chaos. Scheffer ordent en inventariseert en zorgt er boven-
dien voor dat via allerlei oproepen veel ontbrekende documenten 
terugkeren naar het stadhuis. Een andere belangrijke mijlpaal in de 
geschiedenis van het archief is de ingebruikname van een speciaal 
voor dit doel ontworpen archiefgebouw aan de Mathenesserlaan 
in 1900. Daarmee is het probleem van het gebrek aan ruimte en de 
slechte bewaaromstandigheden voorlopig voorbij.

  J.H. Scheffer, 

ca. 1870.

  Stadhuis aan 

de kaasmarkt, 

verlicht vanwege 

het bezoek van 

de koning, 1839.
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ook tot een stroom van geschenken aan het archief. 
Niet alleen archiefstukken, maar ook kaarten, teke-
ningen, stadskronieken, boeken, gravures en pen-
ningen kunnen door Scheffer worden ingeschreven. 

In 1868 verhuist het archief naar het herbouwde 
Schielandshuis dat na een grote brand in 1864 gro-
tendeels verwoest was. De bovenverdiepingen zijn 
gereserveerd voor de kunstcollectie van Museum 
Boymans. In de kelder en op de beletage bevindt 
zich, verspreid over zes lokalen, het archief en ook 
de Rotterdamse bibliotheek en de collectie Oud- 
heden. Beide vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de archiefcommissie. De vreugde over de uit-
breiding in ruimte is van korte duur. In de jaren ne-

gentig van de negentiende eeuw groeit het archief 
in het Schielandshuis opnieuw uit zijn voegen. De 
annexaties van omliggende gemeentes, de aanleg 
van de Nieuwe Waterweg en de daarmee samen-
hangende groei van de stad hebben direct invloed 
op de omvang van de gemeentelijke administratie 
en de archiefstukken die daaruit voortkomen.

Het is de verdienste van de tweede Rotterdamse 
gemeentearchivaris J.H.W. Unger (1861-1904) dat 
de totstandkoming van een speciaal archiefge-
bouw op de agenda van het stadsbestuur komt. Sa-
men met de gemeentearchivaris en bouwkundige 
D.B. Logeman is directeur Gemeentewerken G.J. de 
Jongh de drijvende kracht achter de realisatie van 
de nieuwbouw. Verschillende locaties in de stad 
passeren de revue. Uiteindelijk wordt gekozen voor 
de nog in te richten Coolse polder in Rotterdam 
West. Het gebied wordt gezien als een plek waar 
ruime gebouwen met een representatieve uitstra-
ling een plek kunnen krijgen. De Jongh heeft grote 
ambities met het nieuwe westelijke stadsdeel.

EEN MOOI EN MERKWAARDIG GEBOUW
Het nieuwe archief op de Mathenesserlaan be-
staat in feite uit twee afzonderlijke gebouwen die 
met het oog op brandveiligheid alleen met elkaar 
verbonden zijn via een gang. Het administratie-
gebouw krijgt een monumentale uitstraling: de 
gevel en het interieur zijn rijk vormgegeven in 
neorenaissancestijl. Voor het achtergelegen depot-

  J.H.W. Unger, 

ca. 1890. 

  Voorzijde 

Boymans aan de 

Korte Hoog- 

straat, 1899.
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gebouw zijn de functionele eisen het uitgangspunt 
van het ontwerp.
De verhuizing naar het nieuwe gebouw en de voor-
bereidingen daartoe nemen het eerste halfjaar van 
1900 in beslag. Tussen half april en eind mei rijden 
gesloten wagens voortgetrokken door paarden af 
en aan tussen Museum Boymans en de Mathe-
nesserlaan. Na 90 transporten is al het materiaal 
overgebracht, zowel uit het museum als uit het 
stadhuis, waar ook nog steeds delen van de collectie 
werden bewaard. Bij aankomst in het archiefge-
bouw worden de stukken geklopt en geborsteld en 
daarna geplaatst in het nieuwe depot. Op 2 juni is 
alles schoongemaakt en opgeborgen. Drie dagen 
later wordt het nieuwe archiefgebouw feestelijk in 
gebruik genomen.

“Rotterdam is de eerste gemeente, die uit eigen mid-
delen zich een archiefgebouw gemaakt heeft en dit 
is voor een gemeente in bloei, die zooveel tijd en geld 
noodig heeft voor havenwerken, een belangrijk feit. 
Het besluit tot dezen bouw is een wijze bestuursdaad 
geweest, een daad van piëteit tegenover het voorge-
slacht”, aldus burgemeester s’Jacob bij de opening 
op 5 juni 1900. In het Rotterdams Nieuwsblad is 
ook te lezen dat het nieuwe gebouw beschikt over 3 
km plankruimte. “Op het vrijgehouden achterterrein 
waar de gemeente thans bomen kweekt, kunnen 
later nog twee dergelijke gebouwen gezet worden, 
die samen 8 km plankruimte hebben! “Een mooi en 
merkwaardig gebouw”, concludeert het RN.

  Rotondezaal 

Stadhuis ca. 

1909. De Week

  Het pand aan 

de Mathenesser-

laan, 1899. c.e. 

Mögle
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HERMINE MOQUETTE
Bij de verhuizing van het archief bestaat het perso-
neelsbestand van de organisatie uit vijf personen. 
Eén van hen is Hermine C.H. Moquette (1869-
1945). Zij behoort tot de allereerste generatie vrou-
wen die in het archiefvak werkzaam is. Moquette, 
afkomstig uit een predikantengezin, heeft het 
grootste deel van haar jeugd in Sneek doorge-
bracht. Ze doorloopt er het Stedelijk Gymnasium en 
vertrekt in 1888 net als haar broers naar Groningen 
om Nederlands te studeren. Het aandeel vrouwelij-
ke studenten is in die jaren zeer beperkt en het aan-
tal vrouwen dat de eindstreep haalt nog veel klei-
ner. Moquette doet haar doctoraalexamen in juni 
1895. Drie jaar later promoveert ze aan de Faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte op een studie naar de ro-
mans van Betje Wolff en Aagje Deken. In Groningen 
is zij na Aletta Jacobs de tweede gepromoveerde 
vrouw; landelijk gezien staat ze in het rijtje van de 
eerste vijf vrouwen met een doctorstitel.

Direct na haar promotie solliciteert Moquette op de 
functie van adjunct-archivaris bij het Rotterdamse 
archief. In Rotterdam, waar haar ouders sinds 1891 

  Interieur van 

het Gemeente- 

archief aan de  

Mathenesser-

laan. Gebrand-

schilderd gals in 

het trappenhuis, 

ca 1900. C.E. Mögle

  Hermine  

C.H. Moquette. 

  Omslag 

publicatie De 

Vrouw.
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wonen, is zij in contact gekomen met archivaris 
Bezemer die haar interesse voor het vak heeft aan-
gewakkerd. Ondanks haar specifieke belangstelling 
en wetenschappelijke kwalificaties wordt Moquet-
te afgewezen. Voor de Rotterdamse archiefcom-
missie is het aannemen van een vrouwelijke archi-
varis een brug te ver. 

Buitenshuis werken wordt rond de eeuwwisseling 
als onvrouwelijk en onfatsoenlijk gezien. Boven-
dien bepaalt het Burgerlijk Wetboek van 1838 
dat de gehuwde vrouw handelingsonbekwaam 
is, wat in feite betekent dat zij in dit opzicht juri-
disch gelijk staat aan een minderjarige. Eén van de 
consequenties van de bepaling is dat het voor ge-
trouwde vrouwen per definitie onmogelijk is om in 
overheidsdienst te werken. (De ‘Wet tot opheffing 
van de handelingsonbekwaamheid van de gehuw-
de vrouw’ treedt pas in 1957 in werking.)

Desondanks vindt in 1898 in Den Haag ‘de Natio- 
nale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid’ plaats. 
De tentoonstelling heeft tot doel een overzicht te 
geven van al het werk dat in Nederland door vrou-
wen, betaald dan wel onbetaald, wordt verricht. 
Hiermee krijgt de beginnende deelname van vrou-
wen aan het arbeidsproces in Nederland gestalte.

Vrouwen in hogere overheidsfuncties zijn aan het 
begin van de twintigste eeuw een zeldzaamheid. 
Exacte cijfers hierover lijken te ontbreken maar 
duidelijk is dat zelfs in academische kring de ge-
dachte aan vrouwen in wetenschappelijk functies 
weinig weerklank vindt. De Leidse hoogleraar 
en historicus Blok oordeelt in 1907 dat “meisjes 
weliswaar een gunstige invloed konden hebben op 
het studentenleven, maar dat zuivere wetenschap-
pelijke studie voor de vrouw veel minder dan voor 
den man is weggelegd”. Bovendien vindt hij dat “de 
meisjes die zijn vaderlandse geschiedenis colleges 
volgen beter als ‘onder-archivarissen’ en ‘onder- 
bibliothecarissen’ kunnen werken omdat zij voor 
zelfstandig werk in een hoogere wetenschappelijke 
rang onbekwaam zijn”.1

Rond 1900 is de discussie op gang gekomen over 
de vraag óf en in welke mate vrouwen al of niet 
geschikt zijn voor het bibliotheekwerk. Bibliothe-
caresse is één van de nieuwe vrouwenberoepen 
die in deze periode geschikt geacht worden voor 
ongehuwde vrouwen uit de burgerlijke milieus. De 
Openbare Leeszalen zijn in opkomst en worden be-
roepsmatig gerekend tot het ‘lagere’ bibliotheek-
werk; het werk in wetenschappelijke bibliotheken 
is bij uitstek voorbehouden aan mannen.2 De func-
ties ‘bibliothecaris’ en ‘bibliothecaresse’ krijgen zo 
uiteenlopende betekenissen.  

In het archiefvak ligt het anders. Het aantal vrou-
wen in dit werkveld aan het begin van de twin-
tigste eeuw is zeer beperkt, maar het verschil in 
positie en aanzien met hun mannelijke collega’s 
is minder groot. In Leeuwarden wordt op 9 mei 
1900 Rinskje Visscher aangesteld als gemeente-
archivaris. Visscher wordt formeel onder de ge-
meentesecretaris geplaatst en kan vanwege het 
ontbreken van een academische graad en haar 
werkzaamheden van ‘puur administratieve aard’ 
niet toegelaten worden als lid van de Vereniging 
van Archivarissen in Nederland (VAN). De nadruk 
op het wetenschappelijk karakter van de beroeps-
groep geeft de doorslag in deze beslissing. Het feit 
dat Visscher een vrouw is, lijkt daarbij geen rol van 
betekenis te spelen.

Hermine Moquette geeft niet op en solliciteert 
begin 1899 naar de functie van voluntair (onbe-
zoldigd medewerker) bij het Rotterdamse archief. 
Ditmaal wordt zij wel aangenomen. Ze start haar 

  Studiezaal en 

kamer archivaris, 

1926. Foto’s Willem 

van der Gaag
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werkzaamheden op de eerste verdieping van het 
Schielandshuis en is o.a. betrokken bij de voorbe-
reiding van de aanstaande verhuizing. Halverwege 
1900 wordt al duidelijk dat Moquette uitzicht 
heeft op een betaalde aanstelling. Deze gaat in 
per 1 januari 1901. Zij krijgt de rol van tijdelijk 
adjunct-archivaris en legt zich als eerste toe op 
de inventarisatie van het archief van Het Heilige 
Geesthuis. Nog in datzelfde jaar wordt Moquette 
als eerste vrouw toegelaten tot de Vereniging van 
Archivarissen. Gedurende tien jaar blijft zij het eni-
ge vrouwelijke lid. In 1907 ontvangt Moquette een 
lovende recensie in het ‘Nederlandsch Archieven-
blad’3 voor haar in druk verschenen inventaris van 
het Weeskamerarchief “het eerste meer omvang-
rijke resultaat van vrouwelijke arbeid in ons vak”. 
Ook het beheer van de Topografisch-Historische 
Atlas (de beeldcollectie) is bij Moquette in goede 
handen. Drie jaar lang werkt ze aan de totstandko-
ming van de ‘Catalogus van de Portretverzameling’ 
(1917). In de dertig jaar dat Hermine Moquette aan 
het Rotterdamse archief verbonden is, schrijft ze 
meer dan vijftig publicaties waaronder vele artike-
len over de stad, in het bijzonder over Rotterdamse 
straatnamen.  

Al snel na de aanstelling van Moquette blijkt dat 
gemeentearchivaris Unger met gezondheidsproble-
men kampt. Tijdens zijn ziekte en vlak na zijn dood 

in april 1904 treedt Moquette op als waarnemend 
hoofd. Toch wordt ze gepasseerd bij de benoeming 
van een nieuwe archivaris. Extra pijnlijk daarbij is 
dat deze persoon, Eppe Wiersum, net als Moquette, 
in Groningen Letteren studeerde en er in hetzelfde 
jaar als zij promoveerde. Het uitsluiten van  
Moquette als opvolger van Unger werpt een scha-
duw over haar verdere loopbaan. In verschillende 
tijdschriftartikelen strijdt ze tegen vooroordelen 
over vrouwelijke medewerksters in archieven4. Ze 
benadrukt het belang van een goede opleiding en 
waarschuwt tegelijkertijd voor de teleurstelling 
dat bij een gelijke bekwaamheid en geschiktheid 
de voorkeur doorgaans aan een man gegeven zal 
worden. In 1913 levert Moquette een bijdrage aan 
de in Amsterdam gehouden tentoonstelling “De 
Vrouw 1813-1913”. Hieruit voortvloeiend publi-
ceert ze twee jaar later een monografie in twee 
delen over de vrouwengeschiedenis tussen 800 en 
1800. Het is tekenend dat dit standaardwerk lange 
tijd geen plek krijgt in de Rotterdamse archief- 
bibliotheek. 

Eppe Wiersum blijft gemeentearchivaris tot 1935; 
Moquette is dan al een aantal jaren gestopt met 
werken. Op 1 mei 1929 wordt zij op zestigjarige 
leeftijd op eigen verzoek eervol ontslagen. In de 
voorafgaande jaren heeft zij o.a. gewerkt aan een 
herziening en een omvangrijke uitbreiding van het 

  Trappenhuis 

en depot, 1933. 

Vereenigde Foto- 

bureaux

  Annie Kers-

bergen in de 

archivariskamer, 

1931
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Straatnamenboek. Ook is ze in 1928 is nog actief 
betrokken bij diverse activiteiten rond het 600-jarig 
bestaan van de stad. Wiersum staat erop dat  
Moquettes vrijgekomen functie van adjunct-archi-
varis ingevuld zal worden door een man. Dit met 
het oog op zijn eigen ophanden zijnde pensione-
ring. Op 1 september 1929 treedt H.C. Hazewinkel 
in dienst van het archief, zes jaar later volgt zijn 
aanstelling als gemeentearchivaris.

ANNIE KERSBERGEN
Anna Cornelia Kersbergen (1900-1985) wordt in 
april 1929, net als Moquette dertig jaar eerder,  
als voluntair toegelaten tot het archief. De uit  
IJsselmonde afkomstige dochter van een zalmvisser 
heeft bij binnenkomst twee doctoraaldiploma’s 
(Germanistiek en geschiedenis) en een doctorstitel 
op zak. Voor haar promotieonderzoek bestudeert 
ze de IJslandse Njála Sage, waarvoor ze langere tijd 
in Kopenhagen en Reykjavik verblijft. In 1927 pro-
moveert ze cum laude aan de Universiteit Utrecht. 
Kersbergen slaagt in 1930 voor het examen van 
‘wetenschappelijk archiefambtenaar 1e klasse’, 
krijgt in datzelfde jaar een betaalde aanstelling 
en groeit uiteindelijk door naar de functie van ad-
junct-archivaris.

DE BEELDCOLLECTIE EN DE 
VERANDERDE STAD
Net als Moquette inventariseert Kersbergen ar-
chieven, schrijft boeken en artikelen en bemoeit 
zich intensief met de topografisch-historische atlas 
waarvoor zij met grote regelmaat foto’s verwerft. 

Tot circa 1920 bestaat de Rotterdamse beeldcollec-
tie voornamelijk uit kaarten, portretten, prenten en 
tekeningen en een zeer bescheiden aantal foto’s. 
Lange tijd ligt de nadruk op het verzamelen van 
beelden van ‘de oude stad’. Op dit verwervingsbe-
leid ontstaat kritiek. De voorzitter van de Amateur 
Fotografen Vereeniging ‘Rotterdam’ Cornelis Vree-
denburgh houdt op 7 mei 1920 een lezing getiteld 
‘Verdwijnend Stadskarakteristiek’ die gepubliceerd 
wordt in het tijdschrift ‘De Camera’5. In de voor-
gaande decennia is de stad onder invloed van de 
haven- en industriële ontwikkelingen sterk gemo-
derniseerd. Buitenplaatsen en omliggende dorpen 
verdwenen voor de aanleg van havens, de Cool- 
singel is gedempt en de Zandstraatbuurt heeft het 
loodje moeten leggen voor de bouw van het nieuwe 
stadhuis en de doorbraak van de Meent. Vreeden-
burgh ziet met lede ogen aan hoe de stad verandert 
en vooral hoe slecht deze veranderingen zijn vast-
gelegd voor het nageslacht. Hij wijst erop dat het 
Rotterdamse archief in zijn taak tekortschiet omdat 
er in de collectie over het tegenwoordige Rotterdam 
maar zeer weinig te vinden is. Archivaris Wiersum 
trekt zich de openlijke kritiek aan wat blijkt uit de 
meer systematische aankopen in de jaren daarna.

Als Kersbergen halverwege de jaren dertig de scep-
ter gaat zwaaien over het verwervingsbeleid van 
de beeldcollectie gaat het roer pas goed om. Zij 
ontwikkelt een heel eigen, vooruitstrevende, visie 
die nogal haaks staat op de heersende gedachte 
onder vakgenoten. Ze benadrukt het documentaire 
belang van het beeldmateriaal voor een vollediger 
stadsbeeld, waarbij ze aangeeft dat het artistieke 
argument geen rol van betekenis mag spelen. Haar 
ideeën zijn terug te lezen in een artikel in het Ne-
derlandsch Archievenblad uit 19396. Hierin spoort 
Kersbergen de beheerders van topografische verza-
melingen aan om de door hen beheerde collecties 
aan te vullen met modern werk, bij voorkeur van 
lokale bekendheden, kunstenaars van mindere rang 
of van jonge fotografen.

LOF DER GRUWELKAMER
In het augustusnummer van 1941 van het Archie-
venblad scherpt Kersbergen haar mening nog eens 
flink aan. Aan esthetiek heeft ze geen boodschap 
en wat Kersbergen betreft is er voor ‘zogenaamde 
kunstzinnige foto’s, het liefst gemaakt bij mist en 
sneeuw’ geen plek in het archief. Ze reageert op 
een recensie van een in druk uitgekomen catalogus 
van topografische prenten en tekeningen van het 
Zeeuws archief. De auteur van het artikel spreekt 
zijn afschuw uit over het bewaren van prentbrief-
kaarten naast ‘platen met een zekere artistieke 
waarde’. Een topografische atlas mag volgens de 
recensent geen ‘gruwelkamer’ lijken. 

Voor ‘zogenaamde kunstzinnige 
foto’s, het liefst gemaakt bij mist en 
sneeuw’ is geen plek in het archief
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De titel van Kersbergens reactie luidt: ‘De Lof van de 
Gruwelkamer’7. De vernietiging van de Rotterdamse 
binnenstad en de daaruit voortkomende vraag naar 
afbeeldingen van de oude situatie van het verwoes-
te gebied heeft haar mening kracht bijgezet. Het 
bestaansrecht van een topografische atlas in een ar-
chief is volgens Kersbergen ‘documentatie’, waarbij 
betrouwbaarheid in feite het enige criterium mag 
zijn. Uiteraard kunnen betrouwbaarheid en schoon-
heid hand in hand gaan, maar “de eisch van een 
zekeren artistieken inslag, hoe bescheiden ook, mag 
voor een topografische atlas niet worden gesteld”. 
De ‘gruwelkamer’ van het archief kan gezien worden 
als een geuzennaam voor de Rotterdamse beeld-
collectie, die slechts bedoeld is als een bron van 
informatie: een vraagbaak en geen kunstkabinet. 
Ter verduidelijking van haar bedoelingen verrijkt 
Kersbergen de topografische atlas van het archief 
met een groot aantal door haarzelf gemaakte foto’s 
van arbeiderswoningen, steegjes, achterkanten van 
boerderijen en andere rommelige plekken in met 
name Kralingen en IJsselmonde. De afbeeldingen 
voldoen prima aan de door Kersbergen gestelde 
eisen: lelijk, maar documentair.

CARRIÈRESWITCH
Of Kersbergen net als haar voorgangster Moquette 
de ambitie heeft gehad om gemeentearchivaris te 
worden is onbekend. Tijdens de bezettingsjaren 
wordt wel duidelijk dat de intelligente en nuchtere 
Kersbergen diepere gronden kent wanneer zij zich in 
1942 onverwacht tot het katholieke geloof bekeert. 
Na het overlijden van haar vader in 1953 verlaat 
Annie Kersbergen het archief en treedt zij als zuster 

Olöf van de H. Theresia toe tot de kloosterorde der 
Ongeschoeide Carmelitessen op IJsland. De pijlers 
van deze orde zijn armoede, gebed en afzondering. 

Als archivaris Hazewinkel haar in 1957 vol goede 
bedoelingen een exemplaar stuurt van het door 
hem geschreven en uiterst sober uitgegeven ju-
bileumboekje ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van het archief schrijft Kersbergen vanuit 
IJsland: “Het is een mooie uitgave geworden en er 
zijn duidelijk geen kosten en moeite aan gespaard […] 
Bij ons rijst wel even de vraag of de beheerders van 
de gelden der grote communiteiten niet alle overbo-
dige luxe bij de diensten achterwege moesten laten 
en zich tot het strikt zakelijke bepalen.” 8 Kersbergen 
blijft twintig jaar in IJsland en brengt de laatste 
jaren van haar leven door in het Karmelklooster in 
Drachten.

Meer lezen over 165 jaar Stadsarchief Rotterdam: 
www.stadsarchief.rotterdam.nl/zoek-en-ontdek/
themas/

Bronnen: 
H.C. Hazewinkel, Honderd jaar gemeentelijke archiefzorg (Rotterdam, 1957)
E. Meeldijk, Dr. H.C.H. Moquette, adjunct-archivaris der gemeente Rotterdam. In: Zestig 
jaar ‘De Maze’ 1931 – 21 november 1991, 40-53
Jaarverslagen van het Gemeentearchief van Rotterdam 1857-1998
C. Schimmelpenninck van der Oije, ‘Uit Egyptenland in ‘t beloofde land’ : archivarissen van 
Rotterdam 1857-2007. In: Rotterdams Jaarboekje 2007, 191-206
M. Hell, Moquette, Hermine Christine Hélène, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. 
URL: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1780-1830/DVN/lemmata/data/moquette 
[15/10/2022]
Y. Bos-Rops. “Het begrip archivaresse bestaat niet.” De eerste vrouwelijke archivarissen in 
Nederland (1899-1918). In: Archievenblad 2006, 16-19

Noten:
1 Blok, P.J., ‘Vrouwelijke studenten’, Onze Eeuw 7 (1907), 447-462
2 Nieboer, M. Damesbibliothecarissen met ‘zin en liefde voor orde’ : beeldvorming om-

trent een nieuw vrouwenberoep in Nederland 1900-1940, Jaarboek voor Nederlandse 
Boekgeschiedenis 12 (2005), 115-130

3 Veder, W.R. Boekbespreking : Het archief van de Weeskamer te Rotterdam, Neder- 
landsch Archievenblad 1907, 187-189

4 Bijvoorbeeld: H. Moquette. ‘De vrouw als archiefambtenaar’, Het Gildeblad 2 (1911) juli 
en in De Hollandsche Lelie 18 (1905) 701-702

5 Verslag bijeenkomst Amateur Fotografen Vereeniging ‘Rotterdam’, de Camera 12 (1919-
1920), 145-146

6 A.C. Kersbergen, Nederlandsch Archievenblad 1939, 114-116
7 A.C. Kersbergen, Nederlandsch Archievenblad 1941, 147-152
8 Stukken betreffende mw. Dr. A.Th.C. Kersbergen, Handschriftenverzameling 3301_4263

  Twee door 

Annie Kersbergen 

gemaakte foto's: 

het terrein van  

W. Schotte, Han-

del in afbraak aan 

de Korte Kade in 

1937 (links) en 

huizen aan het 

Jaffa naast de 

Touwbaanbrug.

  Ingang ge-

bouw Mathenes-

serlaan 315 in 

1968.
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Op 19 januari 1948 maakte konin-
gin Wilhelmina via een telegram 
bekend dat zij de tekst Sterker 
door Strijd had toegevoegd aan 
het wapen van Rotterdam. In 
1949 was dit voor het toenmalige 
Roterodamumbestuur aanleiding 
om alle leden een eigen wapen 
cadeau te doen, vergezeld van een 
oorkonde en een brief met wat wij 
nu een ‘ronkende’ tekst noemen.  
De vader van Roterodamum-lid  
Rob Maas bewaarde het zorg- 
vuldig voor zijn nageslacht.

Het is Mij een bijzondere voldoening, U, mijnheer de burgemeester, 
mede te delen, dat Ik heden het besluit tekende tot toevoeging aan het wapen 
van Rotterdam van de woorden 'Sterker door Strijd' als herinnering ook voor 

het nageslacht aan de moed en de kracht, waarmee de bevolking van 
Rotterdam alle beproevingen van de oorlog heeft gedragen en het belangrijkste 

aandeel, dat zij genomen heeft in de bevrijding des vaderlands.
WILHELMINA

 
KONINKLIJKE AANDACHT
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17 MAART
ROTTERDAM EN DE RIJN 
door Hein A.M. Klemann
In 1843 werd de spoorweg Antwerpen-Keulen ge-
opend, waarop de Nederlandse doorvoer naar het 
Duitse achterland daalde met een kwart. Vandaar 
dat Nederland pleitte voor een vrije Rijnvaart. Eni-
ge jaren later zag ook Pruisen in dat het overeind 
houden van die vaart voor zijn industrie in het 
Ruhrgebied essentieel was. Zou de Rijnvaart de 

concurrentie tegen de spoorwegen verliezen dan 
kregen de particuliere spoorwegmaatschappijen 
een monopoliepositie op hun traject met hoge 
transportkosten voor het ver van zee gelegen Ruhr-
gebied tot gevolg. Vandaar dat Berlijn de Rijnvaart 
niet slechts wilde liberaliseren, maar ook moderni-
seren. Daartoe moest de rivier worden omgevormd 
tot een recht, diep en vrij smal vaarwater, waarop 
moderne stoomslepers enorme ijzeren aken kon-
den voortslepen.

Terwijl Pruisen zulke ideeën lanceerde, was voor 
Nederland de bevaarbaarheid van secundair be-
lang. Een groter probleem waren de winterse over-
stromingen. Vooral als de dooi in Duitsland eerder 
inviel dan in Nederland, veroorzaakte kruiend ijs 
dijkbreuken die geregeld in Brabant, maar steeds 
vaker ook in Utrecht en Zuid-Holland overstromin-
gen veroorzaakten. De oplossing, de aanleg van de 
Nieuwe Merwede in de jaren 1860, resulteerde in 
de zomer echter in zo’n snelle afvoer van het water, 
dat de Rijn nauwelijks nog bevaarbaar was. Pruisen 
zette daarom via de Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart steeds meer druk op andere Rijnstaten, 
vooral op Nederland, om de rivier te normaliseren. 
De vaarweg moest aan bepaalde normen voldoen. 

Pruisische druk leidde tot enorme werkzaamhe-
den langs de Rijn. Zij werd rechtgetrokken, van 

VIER LEZINGEN OVER 
DE NIEUWE WATERWEG

In maart was de eerste van vier lezingen in het 
Maritiem Museum Rotterdam, die georganiseerd 
werden in aanloop naar het symposium dat half ok-
tober gehouden werd op het ss Rotterdam. Dé plek 
om terug te blikken en vooruit te kijken op de bete-
kenis van de Nieuwe Waterweg. En dus op de ont-
wikkeling van de Rotterdamse haven en de welvaart 
voor de regio en de rest van Nederland. In vier boei-
ende lezingen gaven evenzoveel deskundigen hun 
visie op verschillende aspecten van de geschiedenis 
van 150 jaar Nieuwe Waterweg en de toekomst voor 
Rotterdam en de delta. Hier een korte terugblik.

  Scheepvaart 

op de Rijn.
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hindernissen ontdaan en uitgediept. Nadat deze 
werkzaamheden in de jaren 1880 waren voltooid, 
zette een enorme schaalvergroting in de riviervaart 
in en daarmee een decimering van de kosten. De 
riviervaart werd zoveel goedkoper dat precies op 
het moment dat het Ruhrgebied een enorme groei 
doormaakte en steeds meer bulkvervoer nodig had, 
dit transport via Rotterdam veel goedkoper werd 
dan via Antwerpen. Rotterdam werd de bulkhaven 
van het Ruhrgebied. Via die haven en de Rijn kwam 
in 1913 qua volume een kwart van de totale invoer 
het Duitse Rijk binnen en verliet ruim 20% van de 
uitvoer dat Rijk. Rotterdam werd daarmee in de 
eerste plaats een Duitse haven. 

21 APRIL
EEN ‘REUZENARBEID’ 
door Willem van der Ham 
Omstreeks 1850 stond Nederland voor een enorm 
dilemma. Laten we het land wegspoelen door de 
zee en de rivieren? Geven we de strijd op? Laten we 
het land verder in verval raken, laten we de steden 
aan hun lot over, de economie in het slop en de 
armoedige omstandigheden intact? Blijft het bij zo 
hier en daar een spoorlijntje, te krappe sluizen, on-
bevaarbare kanalen? Laten we het land woest, nat 
en ledig? ‘Nee’, zeiden de ingenieurs. ‘We kunnen er 
best een draai aan geven en het land beschermen.’ 
‘Nee’, zeiden enkele vooraanstaande politici. ‘Met 

politieke wil en moed valt er best in dit land te in-
vesteren.’ ‘Nee’, zei de koning. ‘Geen woorden meer 
en eindeloze discussies maar laten we daadkracht 
tonen.’ 

Het land ging op de schop, Nederland veranderde. 
En het bijzondere is… Dit werd allemaal vastgelegd 
met de nieuwste techniek, die voorhanden was: de 
fotografie.
De manifestatie Reuzenarbeid bracht op unieke wij-
ze de geschiedenis van de bouw van het moderne 
Nederland in de periode 1861 - 1918 in beeld.  
Door grote investeringen in waterbouw en infra-
structuur brak een periode van economische bloei 
aan. Nederland werd klaar gemaakt voor een nieu-
we tijd.

Laten 
we het 
land 
woest, 
nat en 
ledig? 
‘Nee!’

  De gesloten 

Maesland- 

kering. 

  Uit de 

bijzondere 

collectie eerste 

Nederlandse 

landschaps- 

foto’s.
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Overal in het land gonsde het van de bouwactivi-
teiten. Er kwamen nieuwe kanalen, spoorwegen, 
sluizen en bruggen tot stand. De aanleg van het 
Noordzeekanaal verbond Amsterdam rechtstreeks 
met de zee. Ook Rotterdam kreeg een Nieuwe  
Waterweg. In Nederland lag ‘‘s werelds grootste 
sluis en Europa’s grootste spoorbrug. Er werd
 ‘reuzenarbeid’ verricht. De Nederlandse aanneme-
rij werd een volwassen bedrijfstak. 

Op het moment dat de fotografie nog in de kinder-
schoenen stond, nam de minister het besluit de 
bouw van rijks openbare werken vast te leggen. De 
beste fotografen van die tijd werden ingeschakeld. 
Willem van der Ham heeft deze bijzondere collectie 
eerste Nederlandse landschapsfoto’s herontdekt 
en vertelt daarbij het verhaal van het ontluikende 
land. Tijdens de lezing gaf Willem van der Ham 
uitleg over de bijzondere beelden van Nederland. 
(Zie ook: www.reuzenarbeid.nl)

19 MEI
DE NIEUWE WATERWEG IN COMPARA-
TIEF PERSPECTIEF: VAN SUEZ TOT 
PANAMA EN DE NIEUWE WERELDORDE
door Paul van de Laar
Rotterdam zou zonder de Rijn en de aanleg van de 
Nieuwe Waterweg nooit de belangrijkste transito-
haven van Europa zijn geworden. De wereldhaven 
aan de Maas werd daarmee ook een essentiële 
schakel in de interoceanische verbinding die begon 
met het Suezkanaal (1869) en werd gevolgd door 
de aanleg van het Panamakanaal (1914). De stoom-
vaart, de wereldbaggeraars en de kanalenbouwers 
werden de grondleggers van het moderne wereld-
beeld. Ingenieurs als moderne utopisten die letter-
lijk een nieuwe wereldorde baggerden. 

De Nederlanders waren eerst sceptisch over het 
Suezkanaal want dat zou ten koste gaan van de 
positie in Nederlands-Indië. De Middellandse-Zee-
havens waren dan in het voordeel. Ook de Engelsen 
waren tegen want die gunden vanzelfsprekend de 
Fransen geen hegemonie over het Midden-Oosten. 
Uiteindelijk kwam het kanaal er toch en nu moest 
ook Nederland de stoomvaart omarmen. Z.K.H. 
Prins Hendrik was bij de opening aanwezig. Het 
Suezkanaal markeerde het begin van de gouden 
eeuw van de stoomvaart, aanvankelijk gedomi-
neerd door de koloniale machten Engeland en 
Frankrijk. Met de aanleg van het Panamakanaal 
bevestigden de Amerikanen de hegemonie van 
deze nieuwe industriële macht. Na de Tweede We-
reldoorlog waren het Panama- en het Suezkanaal 
essentiële schakels in de nieuwe geopolitieke orde 
tijdens de Koude Oorlog. De economische globali-
sering van de jaren negentig schiep de voorwaar-

den voor China als nieuwe wereld- en maritieme 
macht. Het Belt & Road-initiatief van de Chinezen 
richt zich op controle van bestaande routes, naast 
het zoeken naar alternatieve verbindingen en een 
infrastructuur voor nieuwe handelsmogelijkheden. 
China gebruikt evenals Frankrijk, Engeland en Ame-
rika kanalen – bestaande en beoogde nieuwe – als 
onderdeel van een wereldinfrastructuur. China is 
geen Derde Wereldland meer maar een koloniale 
supermacht op basis van logistieke superioriteit. 
Rotterdam en de Nieuwe Waterweg waren en zijn 
onlosmakelijk verbonden met deze wereldorde. 
Maar wat is het wenkende perspectief? De geschie-
denis van de waterwegen leert dat er voortdurend 
sprake is van schaalvergroting in de maritieme we-
reld. Kanalen en vaarwegen worden voortdurend 
uitgebaggerd ten dienste van maritieme monopo-
lies. Ook de Nieuwe Waterweg ontkomt hier niet 
aan, tenzij we zeggen. Tot hier, niet verder en niet 
dieper. Misschien is de slimme Rotterdamse haven 
van de toekomst wel een kleinere haven. 

  Impressies 

van de lezingen 

in het Maritiem 

Museum. Foto’s 

Judith van Gilst
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16 JUNI
NAAR EEN NIEUWE NIEUWE WATERWEG: 
DE RIJNMONDING ALS ESTUARIUM 
door Han Meijer
In het jaar 1872, precies honderdvijftig jaar ge-
leden, voer het eerste zeeschip door de Nieuwe 
Waterweg. Deze doorgraving van de duinen bij 
Hoek van Holland had grote gevolgen voor de ont-
wikkeling van de haven en de stad Rotterdam. De 
haven kon uitgroeien tot de grootste van Europa 
en gedurende enige tijd ook van de wereld. De stad 
groeide mee en werd het centrum van de meest 
verstedelijkte regio van Nederland. Om dit te berei-
ken moest de Nieuwe Waterweg herhaaldelijk ver-
diept worden, en moest het afvoersysteem van de 
rivieren Rijn en Maas in een kunstmatig korset wor-
den gedwongen om het rivierwater grotendeels 
via de Nieuwe Waterweg te kunnen afvoeren. Dit 
werd nodig geacht om de zoutindringing binnen de 
perken te houden. 

Behalve economische en stedelijke groei heeft 
deze kunstmatige riviermonding ook een aantal 
problemen opgeleverd. De unieke deltanatuur in 
het riviermondingsgebied is vrijwel geheel verdwe-
nen. Door de steeds diepere riviermonding heeft 
de regio Rotterdam te kampen met steeds hogere 
waterstanden. Ook de zoutindringing wordt steeds 
sterker, ondanks alle maatregelen om de rivierwa-
terafvoer via de Nieuwe Waterweg te sturen. En 
ruimtelijk is het Nieuwe Waterweggebied uitge-
groeid tot een ruim veertig kilometer lange indus-
triële corridor die fungeert als een sterke blokkade 
tussen de Zuid-Hollandse eilanden en het noorde-
lijk deel van de provincie. 

Met een verwachte versnelling van de zeespiegel- 
stijging in de komende decennia dreigt de huidige 
situatie van de Nieuwe Waterweg onhoudbaar te 
worden. Hoge waterstanden zullen in frequentie 
toenemen, waardoor de Maeslantkering vaker zal 
moeten sluiten. De zoutindringing zal toenemen, 
ondanks de geforceerde druk vanuit de rivieren. 
Vooral tijdens perioden van extreme droogte, die 
steeds vaker zullen voorkomen, zal er zo weinig 
water door de rivieren worden aangevoerd dat de 
zoutindringing niet te stoppen is. 

Behalve de noodzaak om het land aan te passen 
aan een versnelde zeespiegelstijging, worden we 
met nog een aantal andere transitie-opgaven ge-
confronteerd: energietransitie, herstel biodiversi-
teit en natuurontwikkeling, grootschalige woning-
bouw, om er maar een paar te noemen. In de regio 
Rotterdam komt dit allemaal bij elkaar, met een  
haven die nog voor een groot deel transport, over-
slag en verwerking van ‘oude’ (fossiele) energie-

bronnen faciliteert, een enorme bouwopgave  
en een grote natuurontwikkelingsopgave. 
Het voorstel ‘De Rijnmonding als Estuarium’1 be-
oogt om die verschillende transitie-opgaven met 
elkaar te verbinden. De haven zou zich als een 
slimme haven moeten ontwikkelen, gebaseerd 
op duurzame energie en een circulaire economie. 
Grootschalige olietankers naar de Botlek zullen 
daardoor binnenkort verleden tijd zijn. De Nieuwe 
Waterweg kan minder diep gemaakt worden en 
getransformeerd worden tot een estuarium, met 
nieuwe kansen voor natuurontwikkeling. De fre-
quentie en hoogwater-situaties en de zoutindrin-
ging zullen drastisch gereduceerd worden. Aan dat 
estuarium kunnen nieuwe stedelijke uitbreidingen 
gerealiseerd worden, die kunnen profiteren van de 
vernieuwde deltanatuur langs deze nieuwe Nieuwe 
Waterweg. Kortom, de Rijnmonding als Estuarium 
biedt voordelen op vele verschillende terreinen.     

1   Het voorstel ‘De Rijnmonding als estuarium’ is ingediend 
bij het Deltaprogramma door Han Meyer, ARK Natuurontwik-
keling, WNF en H+N+S Landschapsarchitecten. 
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  Voorzitter Ton 

Wesselink op be-

zoek bij RTV Rijn-

mond aan de voor-

avond van de Dag 

van de Rotterdam-

se Geschiedenis. 

  25 juni 2022: 

Ton Wesselink 

bedankt Maria 

Dimova en het 

kinderkoor uit 

Oekraïne voor de 

prachtige bijdrage 

aan de opening 

van de Dag van 

de Rotterdamse 

Geschiedenis in de 

Laurenskerk. 

  Lunchconcert 

van het Rotter-

dams Symfonisch 

Blaasorkest. 

  Vrijwilligers 

in de kraam van 

Gedeeld Verleden 

Gezamenlijke 

Toekomst.

  Wytze Patijn en 

zijn leraar Wouter 

Blanquière bespe-

len het grote orgel.

  De wandel- 

gangen met de 

informatiemarkt.

TERUGBLIK OP VIERING
75 JAAR ROTERODAMUM
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  Alex van 

Stipriaan ontvangt 

de mr. Jacques 

Dutilhprijs uit 

handen van burge-

meester Aboutaleb.

  Het eerste 

exemplaar van 

kinderboek Van 

Rotta tot Roffa, 

geschreven door 

Jan Paul Schutten 

en met illustraties 

van Floor Rieder, 

werd op 11 novem-

ber 2022 uitgereikt 

aan de kinderen van 

kindcentrum IJssel-

monde.

  Tijdens de 

Open Monumen-

tendagen begin 

september was er 

een Roterodamum 

Café in Arboretum 

Trompenburg.

  De uitreiking 

van het Rotterdams 

Jaarboekje vond dit 

jaar plaats in het 

Erasmus MC.

Foto’s Jeanette Bronts, Judith van Gilst, Arie Kers, Frans Meijer, Els van Soest
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Het is een geweldig monumen-
taal kunstwerk en een mooie 
herinnering aan de periode van 
voor de oorlog. Het laatste tra-
ject van fondsenwerving is bijna 
afgerond. De crowdfunding-actie 
was al voor de zomer succesvol 
afgesloten. Roterodamum heeft 
heel veel positieve reacties ont-
vangen. Een paar voorbeelden 
van reacties:

‘Het is te mooi om te vergeten, 
te mooi om niet te bewaren. Het 
hoort in de publieke ruimte thuis!’

‘Indrukwekkend brok vooroorlogs 
beeldhouwkunst én verwijzing 
naar een van de mooiste waren-
huizen ooit gebouwd’.

‘Een goed initiatief van Rotero-
damum door wéér een uniek puz-
zelstukje in de leerzame geschie-
denis van Rotterdam te leggen’.

‘De renovatie van de Coolsingel 
is dan helemaal compleet afge-
rond met de terugplaatsing van 
de mooie gevelsteen van de oude 
Bijenkorf’.

‘Het laatste wat rest van die 
prachtige oude Bijenkorf mag niet 
verloren gaan – en hóórt in 
Rotterdam!’

‘Er is al zoveel historie van Rotter-
dam verdwenen’.

‘Laten we wat ons rest koesteren, 
zeker als het zo mooi is als reliëf’

‘Op elke hoek van de straat een 
mooi kunstwerk, dat is wat Rotter-
dam nodig heeft!’

‘Het “waarom en hoezo” van mijn 
warme relatie met Rotterdam is 
ook mij niet helemaal duidelijk, 
maar ik voel ‘m al héél lang!’

MEER OVER DE STEEN
Het huidige gebouw van waren-
huis De Bijenkorf is niet meer 
weg te denken uit het straatbeeld 
van Rotterdam. Toch denken 
veel oudere Rotterdammers met 
nostalgie terug aan het prachtige 

BIJENKORFSTEEN IN 2023 
TERUG OP DE COOLSINGEL

Om het jubileumjaar kracht bij te zetten en een 
bijzonder cadeau terug te geven aan de stad, heeft 
Roterodamum het initiatief genomen voor de terug-
plaatsing van een uniek monumentaal historisch 
kunstwerk: de ‘Bijenkorf gevelsteen’. Goed nieuws: 
in december wordt de opdracht tot restauratie gege-
venen nog voor de zomer van 2023 wordt het 
gerestaureerde kunstwerk op de Coolsingel onthuld.

glazen ‘Magazijn De Bijenkorf’ 
van architect Willem Dudok dat 
voor de oorlog op de Coolsingel 
stond. Aan de gevel van dit ge-
bouw prijkte van 1930 tot 1958 
de bijzondere beeldengroep.

Dit gevelkunstwerk, getiteld De 
werkende mens, is vervaardigd 
door beeldhouwer Hendrik van 
den Eijnde in opdracht van De 
Bijenkorf. De beeldengroep geeft 
een heroïsch beeld van hoe de 
koopwaar van over de hele wereld 
per stoomtrein, oceaanstomer en 
vliegtuig werd aangevoerd naar 
het luxe warenhuis. De andere 
kant van het kunstwerk geeft een 
stoet figuren weer die van heinde 

DOOR JEANETTE BRONTS
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en ver goederen transporteren.
Helaas is het warenhuis door  
oorlogsgeweld gedeeltelijk ver-
woest en werd het in de jaren 50  
helemaal gesloopt toen het wa-
renhuis een nieuw pand kreeg, 
iets verderop op de Coolsingel. 
De gevelsteen is – wonder boven 
wonder – het enige overblijfsel. 
Het is dan ook terecht dat dit 
unieke kunstwerk terug komt 
nabij de plek waar het oorspron-
kelijke oude Bijenkorfgebouw 
ooit stond: prominent op de ver-
nieuwde Coolsingel.

DE KUNSTENAAR
De beeldengroep is ontworpen 
door Hendrik Albertus van den 

Eijnde (1869-1939). Hij werd 
vooral bekend als beeldhouwer 
van monumenten en gevelver-
sieringen aan woonhuizen en 
bedrijfsgebouwen. Hij ontwierp 
ook meubels en was een bekend 
tekenaar en graficus.
De geboren Haarlemmer gaf lei-
ding aan het beeldhouwersatelier 
waar onder anderen Hildo Krop 
en Anton Rädecker werkten. Hij 
heeft beelden vervaardigd voor 
o.a. de Bijenkorf in Rotterdam en 
Den Haag, het Scheepvaarthuis 
in Amsterdam, het voormalige 
hoofdpostkantoor, nu de biblio-
theek in Utrecht. Zijn werk loopt 
parallel met de bloeitijd van de 
Amsterdamse School.

TEGENPRESTATIE
Donateurs van de crowdfun-
dingactie konden kiezen voor 
een tegenprestatie. De namen 
van mensen die meer dan 
50 euro’s hebben gedoneerd 
staan op roterodamum.nl. 
Bij een donatie van 100 euro 
of meer was de tegenprestatie 
naamsvermelding in dit num-
mer van de Kroniek. Hieronder 
de gulle gevers: hartelijk dank! 

We zijn heel blij met uw gift:
Johannes van der van der 
Kwast/Aad Koster/Ferdinand 
Willems/Nel Wagner/Flip 
Goudsmit/H.P. Paulus van 
Beresteijn/C.E. Dutilh/Luuk  
de Boer/Frans Meijer/Ton 
Wesselink/Gijs de Poorter/
M. van Riel/Paul Kleppe/
Zeger Cornelis/Christel van 
den Heuvel/Leo Akkermans/
Henk Werk/Hans Mani/
Marieke Frankenmolen/
G.J. van der Kooi/Rolf Kroes/
Michiel Van Ravesteyn/Rien 
Hilhorst/Bart Noordegraaf/
Mark Goudsmit/K. Goudsmit/ 
Sarah Goudsmit/Glenn Goud-
smit/Liesbeth Bijl/Jan Willem 
Vader/Peter Drion/Gerard  
Molenaar/Els van der Horst/ 
Tessa van Beem.

En natuurlijk ook dank aan 
alle anonieme donateurs en 
iedereen die een bedrag heeft 
overgemaakt.
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‘De renovatie van de 
Coolsingel is dan helemaal 
compleet afgerond, met de 
terugplaatsing van de 
mooie gevelsteen van de 
oude Bijenkorf.’
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“De titel van het adviesrapport dat eind 2021 
werd opgeleverd, is veelzeggend: Ook van Jou! Het 
verhaal van Rotterdam. Deze titel verwoordt onze 
ambitie om tot een museum te komen waar elke 
Rotterdammer zich onderdeel van voelt. Het refe-
reert aan het verhaal van de stad en de discussie 
erover, maar ook aan de Collectie Rotterdam én 
aan het toekomstige stadsmuseum. De strekking 
van het rapport – Rotterdam heeft een ambitieus 
stadsmuseum nodig – werd politiek omarmd.”  
De vervolgstap? Begin 2022 werden de kwartier-
makers verzocht om het geschetste scenario verder 
uit te werken. Dit leidde tot een vervolgrapport dat 
onlangs is opgeleverd en waarover het college zich 
momenteel buigt. Naar verwachting komt er uiter-
lijk begin 2023 een reactie. 

COLLECTIE ROTTERDAM: 
EXPERIMENTEREN EN ETALEREN 
Naast rapporteren was er de opdracht om te ex-
perimenteren met de collectie. “Onder dezelfde 
noemer – Ook van Jou! – werd de collectie dit jaar 
zichtbaar gemaakt onder een breed publiek, met 
als doel Rotterdammers te informeren, betrekken 
en enthousiasmeren. Met daarbij oog en aandacht 
voor zoveel mogelijk perspectieven op het verhaal 
van de stad en als doel zoveel mogelijk presentatie- 
vormen te onderzoeken.” 

De Collectie Rotterdam is veelomvattend: alleen 
al de collectie van Museum Rotterdam bevat meer 
dan 115.000 objecten, vertelt Estourgie. “We willen 

– nee, móeten – de bekendheid met deze collec-
tie onder de Rotterdammers vergroten, want wat 
je niet kent, zal je ook niet koesteren.” Door een 
aantal objecten tot ‘iconen’ te verheffen, krijgt de 
collectie een herkenbaar gezicht. Maar natuurlijk 
is de collectie veel uitgebreider en gelaagder dan 
de topstukken die hier worden getoond”, bena-
drukt ze. Of iets uit het stadsarchief, de afdeling 
archeologie of de collectie van Museum Rotterdam 
komt, is niet relevant. Allemaal valt het onder de 
noemer Collectie Rotterdam en in die hoedanigheid 
maakt de Rotterdammer kennis met veelzeggende 
objecten als de capitulatievlag of een meesterwerk 

EEN NIEUW STADSMUSEUM 
JA, TOCH!
H E T  V E R H A A L  V A N  R O T T E R D A M 
TEKST/INTERVIEW PRISCILLA DE PUTTER

In Rotterdam wordt er hard gewerkt aan een ver-
nieuwd stadsmuseum: een plek voor het verhaal 
van de stad, een plek voor de toekomst van ons 
verleden. Met de campagne ‘Ook van Jou!’ vragen 
de kwartiermakers sinds begin 2022 aandacht voor 
deze missie en de Collectie Rotterdam. Wat houdt 
‘Ook van Jou’ precies in en wat is het doel ervan? 
Programmamaker en tevens één van de kwartier-
makers Anouk Estourgie geeft een update.
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van Adriaan van der Werff, ooit Rotterdams’ meest 
beroemde kunstschilder. Deze consequente com-
municatiewijze draagt bij aan een gezamenlijke 
uitstraling. En die gezamenlijkheid groeit, als het 
aan Estourgie ligt. 
    
MAKERS REAGEREN OP DE COLLECTIE 
ROTTERDAM
De Stadscollectie is bij uitstek geschikt om verschil-
lende perspectieven op eenzelfde gebeurtenis te 
belichten. Estourgie: “Een volgende stap in de pro-
grammering was daarom het betrekken van zeven 
Rotterdamse ‘makers’. Vanuit hun expertise gaven 
ze een reactie op de stadscollectie. We namen ze 
mee naar de schatkamers van de stad en inter-
viewden ze ter plekke.” Zo bezochten dansers Rajiv 
Bhagwanbali en Nyanga Weder samen met video-
maker Giorgio Oehlers het Stadsarchief Rotterdam 
en bekeken daar het slavenregister van de firma 
Coopstad & Rochussen. Kunstenaar Iwan Smit be-
keek de collectie schilderkunst in het Metaalhof- 
Depot en dichter Derek Otte bracht in Museum  
40-45 NU een ode aan de sergeant-majoor die met 
de Capitulatievlag liep op 14 mei 1940.
Scan de QR-code en bekijk en beluister de verschil-
lende interviews online.

KICK-OFF HIM
De officiële kick-off van Ook van Jou! vond plaats op 
donderdag 16 april, onder leiding van dagvoorzitter 
Milou Adjanga (zakelijk leider RAAF Muziektheater) 
in het bijzijn van wethouder Said Kasmi. Estourgie: 
“We nodigden usual en unusual suspects uit het 
culturele en erfgoedveld van Rotterdam uit om 
kennis te maken met Ook van Jou en met elkaar.” 
Het Industriegebouw (HIG) was niet toevallig de 
gekozen locatie: de plek diende tevens als inspira-
tiebron voor het stadsmuseum, waarbij verleden, 
heden, toekomst en functie samenkomen. Het ooit 
verloederde wederopbouwpand werd nieuw leven 
ingeblazen en bruist weer.” Onder de naam ‘Het 
Industriegebouw Modern’ (HIM) is het nu ook een 
plek voor hedendaagse kunst en ontwerp, in een 
monumentale setting.
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IN GESPREK MET DE STAD
Ook van Jou! wil niet alleen het culturele veld, maar 
ook - of juist - ‘de gewone Rotterdammer’ betrek-
ken. Op allerlei manieren kwam Estourgie met hen 
in contact. Zo ging lokale omroep Open Rotterdam 
de straat op om te achterhalen: zitten Rotterdam-
mers eigenlijk wel te wachten op een stadsmuse-
um? Bekijk het ongezouten antwoord online via de 
QR-code.

Ook via De Havenloods bereikten we veel Rotter-
damse huishoudens, vertelt Estourgie. Diverse col-
lectiestukken en de verhalen erachter werden uit-
gelicht. “Er kwamen vele aanmeldingen op de actie 
waarbij lezers een kijkje in het depot de Metaalhof 
konden winnen.” 
Alles over de rondleiding met de prijswinnaars lees 
je op de website van De Havenloods.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven 
om hun stem te laten horen in dit proces, startte 
Estourgie een publieksactie met als vraag: wat 
wil jij zien in het nieuwe stadsmuseum?. “Aan de 
hand van vragen ging ik met bezoekers van de Dag 
van de Rotterdamse Geschiedenis in gesprek, in 
de Laurenskerk op de 75e verjaardag van Rotero-
damum. Het kwam niet als een verrassing dat er 
niemand ‘nee’ invulde op de vraag of er een nieuw 
stadsmuseum moet komen.” De actie leidde tot 
opvallende inzichten. Veel jongeren willen bijvoor-
beeld meer beelden van het Rotterdam vóór het 
bombardement zien, maar ook een tentoonstelling 
over bijvoorbeeld ontwerpster Susan Bijl. De ou-
dere generatie vraagt juist om aandacht voor de 
wederopbouwperiode. Opmerkelijk: bijna iedereen 
verlangt naar een chronologisch verhaal over de 
geschiedenis van de stad, op basis van belangrijke 
collectiestukken. 

Weer een andere manier om het gesprek aan te 
gaan was door middel van denktanksessies. Ruim 

50 personen namen deel aan deze sessies, geor-
ganiseerd in samenwerking met Simone da Silva 
(directeur bij Dig it Up) en voorgezeten door Hasna 
el Maroudi ( journaliste en columniste). Fay van der 
Wal (schrijver voor o.a. Vers Beton) versloeg de bij-
eenkomsten. 

MEER ZICHTBAARHEID VOOR DE 
COLLECTIE ROTTERDAM MET POP-UP’S
Na de kick-off en na de gesprekken werd het tijd 
om de collectie daadwerkelijk te tonen. De grote 
uitdaging daarbij zijn de strikte regels omtrent de 
museumwet met betrekking tot klimaat, licht, be-
veiliging en verzekering, aldus Estourgie. Hoe breng 
je zichtbaarheid en veiligheid samen? “Rotterdam 
CS is bij uitstek een plek om mensen op laagdrem-
pelige wijze te bereiken. Op een prominente plek, 
naast perron 2, was de eerste pop-up expo te zien, 
over de monumentale spoorwegbrug De Hef: rele-
vant en actueel.” Zo ook de invulling van de pop-up, 
met een iconische foto van de Hef in aanbouw uit 
het Stadsarchief, een maquette uit de collectie van 
Museum Rotterdam en hedendaagse blik op dit 
monument, met een illustratie van stadstekenaar 
Funzig.
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POP-UP XL: HET DIORAMA 
NIEUWE WATERWEG
Een belangrijke gebeurtenis voor de ontwikkeling 
van Rotterdam was de totstandkoming van de 
Nieuwe Waterweg, In 2022 is dat precies 150 jaar 
geleden. Estourgie: “Het Diorama Nieuwe Water-
weg van kunstenaar Jaap Gidding is onderdeel van 
de Collectie Rotterdam en is wel eens de Nacht-
wacht van Rotterdam genoemd. Dit werk van bijna 
20 bij 5 meter groot werd gemaakt voor de Wereld-
tentoonstelling in Antwerpen in 1930. We hadden 
het originele doek graag getoond in dit jubileum-
jaar, maar een locatie van deze afmetingen met ge-
paste klimaatomstandigheden bleek niet beschik-
baar. Om de Rotterdammers toch bekend te maken 
met dit belangrijke collectiestuk, exposeerden we 
in september een replica in Hoek van Holland, pal 
naast de Nieuwe Waterweg.” Bij de voormalige mu-

nitiebunker, nu museum ICOON, ontwierp architec-
tenbureau MVRDV een tijdelijke uitkijkpost. Deze 
stelling bood zicht op de replica van het Diorama 
Nieuwe Waterweg (op ware grootte!), op de échte 
Nieuwe Waterweg én op het monumentale erfgoed 
van de verdedigingswerken van Hoek van Holland. 
Veel erfgoed in één oogopslag dus. Het uitkijkpunt 
werd geopend door wethouder Kasmi en o.a. be-
zocht door burgemeester Aboutaleb. 

Dit project, al snel omgedoopt tot Doek van Hol-
land, zette met een laagdrempelig publieksevene-
ment zowel het erfgoed, de verdedigingswerken, 
het belang van de Nieuwe Waterweg én dit collec-
tiestuk in de spotlights. Deze tijdelijke pop-up kan 
wat Estourgie betreft een aanloop zijn voor een se-
mipermanente expositie van het origineel: het werk 
dat nu ongezien en vrijwel onbekend in het depot 
ligt opgeslagen, heeft Panorama Mesdag-achtige 
kwaliteiten. 

De start-up TADA installeerde drie camera’s tegen-
over het uitkijkpunt, waarmee bezoekers via een 
qr-code zichzelf vast konden leggen met de Nieuwe 
Waterweg en het Diorama op de achtergrond. Deze 
afbeeldingen en daarmee ook het verhaal, werden 
veelvuldig gedeeld via sociale media.

EN NU VERDER…
Naast bovenstaande zaken werd er nog veel meer 
georganiseerd. Zoals een bijeenkomst met culturele 
instellingen ter voorbereiding op 2023, het jaar dat 
onder meer in het teken zal staan van het koloniale 
verleden en afschaffing van de slavernij. Ook van 
jou! was daarnaast te gast bij History Matters en 
nodigde het Stedelijk Collectief Keti Koti 2023 uit 
voor een rondleiding en gesprek in het depot. Ook 
ontving Ook van jou! het college van B&W voor 
een werkbezoek. Er werd daarbij uitgebreid de tijd 
genomen voor het onderwerp stadsmuseum, met 
o.a. een rondleiding op de Hef, een rit in een oude 
stadsbus door Stichting RoMeO en een presentatie 
in het monumentale erfgoed van de Cruise Termi-
nal aan de Wilhelminakade. Estourgie: “We bouwen 
voort op de stevige basis die er nu ligt en we kijken 
met vertrouwen naar de toekomst. Dat Rotterdam 
een gedegen en relevant stadsmuseum verdient 
staat buiten kijf.” 

Meer weten?
Kijk op www.ookvanjou.nl voor het rapport  
‘Ook van jou!’, updates en ander nieuws. 
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Astrid Karbaat neemt ons hieronder mee waarom 
de wederopbouwperiode zo gezichtsbepalend is 
voor Rotterdam. De periode behoort inmiddels tot 
het collectieve geheugen, veel gebouwen uit die tijd 
worden gekoesterd. Tegenwoordig leeft de vraag 
wat de cultuurhistorische waarde is van architec-
tuur en stedenbouw uit de periode van de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Een tijdperk 
dat een heel ander type bebouwing voortbracht 
dan die van de wederopbouw. De term ‘Post ’65’ 
wordt gebruikt als aanduiding voor de gebouwde 
omgeving van de periode tussen 1965 en 1990. Ook 
de omgevingskunst, infrastructuur en groene inrich-
ting uit die periode behoort ertoe. 

ERFGOED UIT DE 
PERIODE 1965–1990: 
POST '65 IN ROTTERDAM

Het Roterodamum Café op 17 november in 
Boekhandel Donner had als onderwerp de Post 
’65 beweging. Anita Blom van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed vertelde over de landelijk 
aanpak en Astrid Karbaat van Bureau Monumenten 
& Cultuurhistorie van de gemeente Rotterdam 
nam ons mee in de planning rondom o.a. de 
inventarisatie van Rotterdams Post ‘65-erfgoed. 
Wijnand Galema van Post ’65 Movement Rotter-
dam ging in gesprek met de zaal. 
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In de Post ’65-periode werd volop gebouwd en 
geëxperimenteerd. De stadsvernieuwing kwam op 
gang en Rotterdam maakte de stap naar de ken-
merkende hoogbouw. Een invloedrijke periode dus. 
Toch staat deze ‘bouwlaag’ door alle snelle ont-
wikkelingen onder druk of is ze toe aan renovatie. 
Hoewel de aandacht voor Post ’65 landelijk groeit, 
moet het echte gesprek hierover in Rotterdam nog 
op gang komen. Met het Post ’65-project maakt 
Rotterdam daarmee een start. 

In Rotterdam zijn tot nu toe enkele gebouwen uit 
de Post ’65-periode beschermd als monument. 
Denk hierbij aan de oudste delen van de Erasmus 
Universiteit op de Campus Woudestein (1970) en 
het complex met de Kubuswoningen uit 1984. 

Een totaaloverzicht van gebouwen uit deze peri-
ode is er echter nog niet. Daarom is gestart met 
onderzoek naar de karakteristieke bebouwing 
(architectuur), stedenbouw (ensembles en wijken), 
(omgevings-)kunst, infrastructuur en groenaanleg 
uit 1965-1990 in Rotterdam. Op dit moment wordt 
geïnventariseerd wat er allemaal is voortgebracht 
in die periode, waarbij ook in beeld wordt gebracht 
welke gebouwen al zijn verdwenen of worden 
getransformeerd. Naast inventariseren moet de 
context van gebouwen ook worden geduid met 
verhaallijnen en maatschappelijke ontwikkelin-
gen en belangrijke thema’s. Ook is de bedoeling 
dat het Post ’65-onderzoek leidt tot borging van 
erfgoed uit deze periode en een afwegingskader 
voor toekomstige ontwikkelingen. Draagvlak voor 
behoud is uiteindelijk van groot belang. Gezocht 
wordt naar manieren om Rotterdammers bij het 
onderzoek te betrekken. Er zal ook een aantal pu-
blieksactiviteiten worden georganiseerd. In juni 
2022 is er in het kader van Rotterdam Architec-
tuurmaand een eerste publiek debat geweest over 
dit onderwerp getiteld Post ’65 ins & outs. Ook 
wordt samengewerkt met de Stichting Open 
Monumenten Dag om het onderwerp meer be-
kendheid te geven.

OPROEP
Voor de inventarisatie is het mogelijk om objec-
ten aan te dragen. Dat kan via de inventarisatie 
die online te volgen is via https://wakelet.com/@
post65010. Deze site is interactief; iedereen kan 
hiervoor objecten aandragen. Er wordt nog een 
tijdlijn opgezet waarin met name maatschappelij-
ke en ruimtelijke gebeurtenissen centraal staan en 
gebouwen worden verbonden met belangrijke the-
ma’s. Dus mis je een bouwwerk uit het Post ’65- 
tijdperk op de inventarisatie? Voeg het toe. Samen 
creëren we een zo compleet mogelijk beeld.
Het Post ’65-onderzoek is één van de thematische 

onderzoeken binnen de pijlers Kennisontwikkeling 
van de Erfgoed Agenda, de leidraad voor het Rotter-
damse beleid voor het gebouwde erfgoed.

Rotterdam hanteert de volgende definitie voor 
Post ’65:
“De collectie van bebouwing (architectuur), steden-
bouw (ensembles en wijken), (omgevings) kunst, 
infrastructuur en groene inrichting uit de bouwperi-
ode 1965 t/m 1990 gelegen in de gemeente Rotter-
dam (incl. Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland) “
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LET’S START A MOVEMENT! 

Dat is het motto van het Netwerk Post ’65 Rotter-
dam dat meer aandacht en bewustzijn wil creëren 
voor de architectuur en stedenbouw van na de 
wederopbouw. Deze tijdslaag, die zich overal in de 
stad manifesteert en soms prominent aanwezig is, 
dreigt in het streven naar verdichting en verduurza-
ming geruisloos uit het stadsbeeld te verdwijnen. 
Rotterdam had in de roerige en ‘kritiese’ jaren ze-
ventig een voortrekkersrol. Als antwoord op de felle 
protesten van bewoners van oude wijken zette het 
linkse stadsbestuur de stadsvernieuwing in als al-
ternatief voor grootschalige saneringsplannen. On-
der het motto ‘bouwen voor de buurt’ leverde dat 
omvangrijke en vaak experimentele sociale woning-
bouwprojecten op. De architectuur was een reactie 
op het kille, megalomane en doorgeschoten mo-
dernisme van de late jaren zestig. Tegelijkertijd ijlde 
dit modernisme nog lange tijd na in de vorm van 
“corporate” kantoortorens van Shell, Coolse Poort en 
Europoint. Gebouwen uit grintbeton en spiegelglas, 
die we als de fundamenten van Rotterdam als hoog-
bouwstad kunnen zien. 

Architectuurhistorici Wijnand Galema en Amanda 
Terpstra zagen dat de bouwhausse van de afgelo-
pen jaren weinig oog had voor het gebouwde erf-
goed van de jaren zeventig en tachtig. Tegelijkertijd 
constateerden zij dat andere steden in Nederland 
al verder waren met het verkennen van dit jonge 
erfgoed. Vanuit de overtuiging dat in Rotterdam 
een platform, netwerk of beweging op dit gebied 

niet mag ontbreken, brengen zij onderzoekers, ont-
werpers en geïnteresseerden samen. Het doel is het 
onderwerp te verkennen en bij een breed publiek 
onder de aandacht te brengen. 
Sinds de oprichting in 2019 heeft het netwerk 
verschillende bijeenkomsten georganiseerd, in sa-
menwerking met Crimson, International New Town 
Institute, AIR en de gemeente Rotterdam. Op het 
Stadmakerscongres en in de Architectuurmaand 
werden publieke activiteiten georganiseerd. Het re-
sultaat is dat het netwerk is gegroeid, een ‘dossier’ 
is geopend op de website van AIR en media-aan-
dacht is gegenereerd. Post ’65 Rotterdam hoopt dat 
ook de leden van Roterodamum geïnspireerd zijn 
om een steentje bij te dragen aan de beweging. Volg 
het Post ’65-netwerk op https://www.airrotterdam.
eu/dossiers/post65/  

  De Zonnetrap 

in Lombardijen, 

architecten: 
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suyker en Luzia 

Hartsuyker- 

Corjel, 1980. 

Foto: wikipedia.org

  Woningbouw 
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Ben Hoek/

Studio Acht, 

1980, gereno- 

veerd in 2021. 

Foto: DaF architecten

DOOR WIJNAND GALEMA
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Aanleiding om na te denken over een canon was 
een motie die de gemeenteraad op 12 november 
2020 aannam. De Partij voor de Dieren, D66 en 
GroenLinks verzochten het college: ‘een werkgroep 
in het leven te roepen bestaande uit alle relevan-
te actoren die het verhaal van de stad kennen en 
kunnen vertellen, met als doel het opstellen van 
een Canon van Rotterdam’.

De achterliggende gedachte van de motie was dat 
Rotterdam een interessante en bewogen migratie-
geschiedenis kent en dat nieuwe demografische 
ontwikkelingen zich voortdurend aandienen. De 
Canon van Rotterdam zou een levend, iteratief 
document moeten zijn dat altijd in beweging is en 
openstaat voor nieuwe maatschappelijke inzich-
ten.

EEN NIEUWE CANON VAN DE 
ROTTERDAMSE GESCHIEDENIS 

DOOR ANNE JONGSTRA

Een werkgroep met vertegenwoordigers 
van Museum Rotterdam, Archeologie 
Rotterdam, Bureau Monumenten en 
Cultuurhistorie en Stadsarchief 
Rotterdam buigt zich over een nieuwe 
geschiedeniscanon van Rotterdam. 
Begin 2023 zal de werkgroep haar 
bevindingen presenteren. Welke voet- 
angels en klemmen kom je zoal tegen 
als je met een lokale canon aan de slag 
gaat?

  De Van Nelle- 

fabriek in 1930. 

Foto: E.M. van Ojen

Stadsarchief Rotter-

dam
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Bij het Stadsarchief, waar de uitvoering van de 
motie terecht kwam, zorgde deze opdracht aan-
vankelijk voor enige verwarring. Er bestond im-
mers al een canon. Die was in 2011 in boekvorm 
uitgegeven door Walburg Pers. Daar kwam bij dat 
de motie in zijn overwegingen en constateringen 
erg veel nadruk legde op hoe de stad van vandaag 
is gevormd is door die migratiegeschiedenis. Dus 
wat werd er nu precies verwacht: dat de canon van 
2011 zou worden geactualiseerd, dat er een specia-
le migratiecanon komt, of toch iets anders?

Navraag leerde dat de indieners een canon voor 
ogen stond die de geschiedenis van de stad vertelt, 
van prehistorie tot nu, en die bovendien bruikbaar 
is in de schoolklas. Beoogde doelgroep zijn kinde-
ren in de leeftijd 8-14 jaar: leerlingen in de boven-
bouw van het basisonderwijs en de onderbouw 
van het middelbaar onderwijs. Daaruit volgde al 
min of meer dat het updaten van de Rotterdamse 
canon van 2011 weinig zin had, aangezien die 
door zijn opzet en vorm niet zo geschikt is voor 
onderwijsdoeleinden. Verstandiger leek het een 
Rotterdamse ‘vertaling’ te maken van de landelijke 
geschiedeniscanon. Uit onderzoek bleek dat die 
laatste inmiddels breed wordt toegepast in het 
onderwijs. 

De kracht van de landelijke canon is dat die aan-
sluit bij het zogenoemde tijdvakken van De Rooy, 
de ruggengraat van het hedendaagse geschiede-
nisonderwijs. Een commissie onder leiding van 

toenmalig hoogleraar Nederlandse geschiedenis 
aan de Universiteit van Amsterdam Piet de Rooy 
heeft in 2001 de geschiedenis is opgedeeld in tien 
tijdvakken. Ze komen wellicht bekend voor: de pe-
riode van 500 tot 1000 na Christus is bij voorbeeld 
de ‘Tijd van monniken en ridders’, de zeventiende 
eeuw de ‘Tijd van regenten en vorsten’ en periode 
1950 tot nu de ‘Tijd van televisie en computer’. 
De diverse vensters in de canon zijn bedoeld als 
illustratie bij die tijdvakken. Docenten kunnen ze 
gebruiken als voorbeeld of uitwerking van de ken-
merkende aspecten van een tijdvak.

De landelijke canon, die in 2006 werd gelanceerd, 
is in 2020 herzien. Daarbij is geprobeerd om meer 
geografische spreiding, diversiteit en meerstem-
migheid in de canon te brengen en ook de inter-
nationale invalshoek te versterken. Dat heeft er 
onder meer toe geleid dat de economische crisis 
van de jaren dertig en minister-president Drees als 
architect van de verzorgingsstaat uit de canon zijn 
verdwenen en dat de Surinaamse antikoloniale 
schrijver, activist en verzetsstrijder Anton de Kom 
en minister Marga Klompé erin zijn gekomen.

Bij het maken van een voorstel voor de Rotterdam-
se canon heeft de werkgroep die uitgangspunten 
– meerstemmigheid, diversiteit en een interna-
tionale invalshoek – steeds in het achterhoofd 
gehouden. Meerstemmigheid wil zeggen dat in 
de vensters verschillende perspectieven aan bod 
komen om zo de complexiteit van de geschiedenis 
zichtbaar te maken. Bij diversiteit gaat het erom 
dat de verscheidenheid van de stadsbevolking een 
plek krijgt in de canon: zowel mannen als vrouwen, 
leden van de elite én de mensen uit het gewone 
volk, de gevestigden, maar ook de nieuwkomers. 
De internationale invalshoek heeft als inzet te la-
ten zien wat ontwikkelingen in het buitenland voor 
een havenstad als Rotterdam hebben betekend.

AANPAK
De werkgroep is in het najaar 2021 voor het eerst 
bij elkaar gekomen. In de daaropvolgende sessies 
zijn de vijftig vensters van de nationale canon 
onder de loep genomen en is besproken welk Rot-
terdams venster daar eventueel naast zou passen. 
Toen bleek al gauw dat sommige vensters, zoals 
Erasmus en Hugo de Groot, bijna één op één kon-
den worden overgenomen. Bij andere vensters, 
zoals die over de zeventiende-eeuwse admiraal  
Michiel de Ruyter, de negentiende-eeuwse femi-
niste Aletta Jacobs, of de joodse onderduikster en 
dagboekschrijfster Anne Frank, dienden zich al vrij 
snel Rotterdamse tegenhangers aan: respectieve-
lijk Piet Hein, Maria Rutgers-Hoitsema en Carrie 
Ulreich. 

  Artist Im-

pression van 

Rotta tegen een 

hedendaagse 

achtergrond. 

Tekening Martin 

Valkhoff, Archeologie 

Rotterdam (BOOR)

  De omslag 

van de canon 

van 2011 
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Soms had de zoektocht naar mogelijke Rotterdam-
se vensteronderwerpen een verrassende uitkomst. 
Eén voorbeeld daarvan is de zogenoemde Leidse 
Sphaera, een model van het zonnestelsel aangedre-
ven door een uurwerk, die nu deel uitmaakt van de 
collectie van Museum Boerhaave. Anders dan de 
naam doet vermoeden is dit apparaat omstreeks 
1670 gemaakt in Rotterdam, voor een Rotterdamse 
klant. In de Maasstedelijke canon zou de Sphaera 
de tegenhanger kunnen zijn van Christiaan 
Huygens in de landelijke canon. Een ander voor-
beeld is de al even genoemde Maria Rutgers-
Hoitsema. Haar naam zal weinig Rotterdammers 
bekend in de oren klinken, maar rond 1900 speelde 
zij een belangrijke rol in de strijd voor vrouwenrech-
ten, belangrijker dan de nog wel enigszins bekende 
Suze Groeneweg.

Bij een aantal vensters was de keuze lastig. Dat 
gold vooral voor de vensters over de Middeleeuwen. 
Wat doe je bijvoorbeeld met Willibrord, de monnik 

en missionaris die een belangrijke rol speelde bij de 
verbreiding van het Christendom? We hebben geen 
idee hoe de kerstening in onze regio is verlopen. 
En wat te denken van Karel de Grote en Maria van 
Bourgondië? Zij zijn vanuit nationaal perspectief 
misschien erg belangrijk geweest, maar wat ze 
voor Rotterdam hebben betekend is minder duide-
lijk. Daarom koos de werkgroep voor deze periode 
vensters die geen directe relatie hebben met de 
landelijke canon, maar wel een link hebben met de 
tijdvakken van De Rooy: de nederzetting Rotta, de 
aanleg van dammen en dijken, kasteel Weena, de 
bouw van de Laurenskerk. 
Bij de moderne geschiedenis deed zich het omge-
keerde probleem voor. Daar bleef de werkgroep 
zitten met enkele onderwerpen die belangrijk zijn 
om het Rotterdam van nu te begrijpen, maar die 
slecht aansluiten bij de landelijke canon en ook 
niet helemaal passen bij de kenmerkende aspecten 
van de tijdvakken. De culturele bloei van Rotterdam 
in het interbellum – met de Van Nellefabriek als 
voornaamste icoon – is zo’n onderwerp, net als de 
naoorlogse wederopbouw. Om die een plek te ge-
ven heeft de werkgroep uiteindelijk een paar extra 
vensters ingevoegd.

HOE NU VERDER?
Afgelopen zomer is de voorlopige selectie voorge-
legd aan een aantal andere partijen: deskundigen 
uit de geschiedwetenschap, historische verenigin-
gen, erfgoedinstellingen én aan docenten uit het 
primair en voortgezet onderwijs. Naar aanleiding 
van de feedback die dat heeft opgeleverd, buigt 
de werkgroep zich nu over een definitieve selectie. 
Daarnaast wordt gewerkt aan een plan voor de 
realisatie van de canon in een vorm die bruikbaar 
is in het klaslokaal. Bij dat laatste gaat het onder 
meer over hoe de gekozen vensteronderwerpen het 
best kunnen worden uitgewerkt in tekst en beeld, 
maar ook over de vraag welk medium daar het best 
bij past. Een website ligt misschien het meest voor 
de hand, bijvoorbeeld Geschiedenislokaal010 of de 
site van de Canon van Nederland. Die biedt name-
lijk ook ruimte aan regiocanons. Ondertussen wil 
de werkgroep ook alvast wat verder vooruitkijken, 
want met deze canon zal het laatste woord niet ge-
zegd zijn. Van tijd tot tijd zal aanpassing nodig zijn. 
De kijk op de geschiedenis en wat daarin belangrijk 
is verandert voortdurend. Een canon zou dat moe-
ten weerspiegelen.

De internationale invalshoek 
heeft als inzet te laten zien 
wat ontwikkelingen in het 
buitenland voor een 
havenstad als Rotterdam 
hebben betekend

  QR code naar 

de Canon van 

Nederland.
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Het boek telt een vijftal essays (waaronder een 
Proloog en een Intermezzo), twee columns, een 
tijdlijn en een index. Carel Blotkamp schreef het 
voorwoord en er is zowaar ook nog een brief van 
IEF Capital opgenomen, de huidige eigenaar van de 
sculptuur.

Patricia van Ulzen schreef het belangrijkste essay. 
Haar gedegen archiefonderzoek in onder meer 
het Rotterdamse Stadsarchief en de Amerikaanse 
Yale-bibliotheek in New Haven stelde haar in staat 
het wordingsproces van het beeld minutieus in 
kaart te brengen. In haar bijdrage komt ook naar 
voren dat “Het Ding’ niet alleen voor Rotterdam 
belangrijk was, maar zeker ook voor de kunstenaar 
zelf. Het bracht hem, op bijna 70-jarige leeftijd, de 
internationale erkenning waar hij lang op gehoopt 
had. Van Ulzen besteedt ook ruimschoots aandacht 
aan de betekenis die het beeld had en heeft voor 
Rotterdam en de Rotterdammers. Gabo heeft ooit 
gezegd dat zijn Rotterdamse kunstwerk wat hem 
betreft De Hoop had mogen heten. Dan zou het 
wellicht een wederopbouwmonument geworden 
zijn? 

Zadkine’s De verwoeste stad en Gabo’s werk zijn 
vaak met elkaar vergeleken: Zadkine herinnert, 
Gabo kijkt toch vooral vooruit… Dees Linders – 
voormalig directeur van Sculpture International 
Rotterdam – raakt hier in haar Proloog eveneens 
aan. Zij stelt de vraag of het werk van Gabo een 
monument is of toch vooral een kunstwerk. 

Historicus Siebe Thissen besteedt in een klein  
maar fraai intermezzo aandacht aan het belang dat 
De Bijenkorf ooit had als cultuurdrager. Om maar 
eens wat te noemen: dankzij De Bijenkorf kon bij-
voorbeeld ook iemand als Kandinsky in Rotterdam 
exposeren.

De meest verrassende bijdrage vond ik die van 
Toke van Helmond-Lehning over de vriendschap 
tussen haar partner, de historicus, essayist en an-
archist Arthur Lehning (1899 – 2000) en Gabo. Het 
door Lehning opgerichte avantgarde-tijdschrift 
Internationale Revue i10 publiceerde in 1927 het 
eerste, omvangrijke artikel over Gabo en zijn werk, 
geschreven door de Hongaarse kunstcriticus Ernst 
Kallai.

Rutger Morelissen, medewerker van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, brengt in het laatste 
essay in deze bundel ook wat slechter nieuws. On-
danks de uitgevoerde restauratie is Gabo’s sculp-
tuur technisch zeker niet voor de volle 100% in 
orde. Bij die restauratie kreeg het werk “zijn glans 
terug”, werd wel gezegd. Dat blijkt, helaas, erg te 
kloppen. “De restauratie beperkte zich voorname-
lijk tot een esthetische ingreep”, stelt Morelissen. 
En dus blijft het zaak om de vinger aan de pols te 
houden. 
 
Uitgeverij Jap Sam books Prinsenbeek
€ 30,00

EEN PORTRET VAN HET DING  

Het Ding. Eindelijk is er een monografie over 
dit kunstwerk, ‘wereldberoemd in Rotterdam’ 
en ver daarbuiten. Want ja, Het Ding: zo zou 
het, officieel titelloze, kunstwerk van Naum 
Gabo (1890-1977) dat in mei 1957 voor de 
Bijenkorf op de Coolsingel werd onthuld, in de 
Rotterdamse volksmond al snel gaan heten. 
Deze naam – tegelijkertijd liefkozend en nogal 
relativerend, en dus zéér Rotterdams – haalde 
in ieder geval hetzelfde jaar nog de kolommen 
van De Telegraaf.  

DOOR CEES BRONSVELD
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AGENDA

stellingsoord uit 1937 wordt komend 
jaar gerestaureerd en in gebruik ge-
nomen als Parkpaviljoen. Vanuit deze 
plek wordt voor iedereen en in alle 
seizoenen een divers programma ge-
boden van kunst, poëzie, concerten en 
tal van cursussen en rondleidingen. 
Iedereen is welkom deel te nemen en 
bij te dragen, ook diegene die de han-
den uit de mouwen willen steken met 
snoeischaar en hark. 

Het Park is vanaf 1852 aangelegd als 
‘publieke wandeling’ in landschaps-
stijl naar ontwerp van de befaamde 
landschapsarchitecten, vader en zoon 
Jan David en Louis Paul Zocher.
Er is een decor opgetrokken met een 
enorme trukendoos waardoor het 
lijkt alsof de natuur vrij spel heeft. De 
Zochers bedachten alles tot in detail 
met het doel de wandelaar te raken 
met schoonheid. De slingerende pa-
den en de waterpartijen die net weg-
trekken uit het zicht geven de sug-
gestie van een eindeloos landschap. 
De oevers bollen en hollen zodat het 
lijkt op de natuurlijk loop van een 
rivier. De enorme verscheidenheid 
aan bomen zijn zo gepland dat ze met 
roze-witte bloesem, pril groene knop-
pen en roodbruine bladeren het Park 
kleuren als was het een seizoen pro-
gramma van een buitenzaal. De heren 

Het Park in Rotterdam 
‘dat een sieraad voor de stad 
wezen zal’
Bij deze Kroniek vind je “Winter” van 
Poëzie in het Park. Dit keer samen-
gesteld door Derek Otte, uitgegeven 
door Stichting het Park en een cadeau 
van de Stichting Droom en Daad. 

Het Park, aan de Maas en naast de 
Euromast, midden in het centrum 
van Rotterdam, is met 21 hectare het 
grootste groene rijksmonument van 
de stad. Momenteel maakt het Park 
een transformatie door die de oor-
spronkelijke schoonheid van de ont-
werpers vader en zoon Zocher moet 
terugbrengen. Iedereen houdt van het 
Park, een plek van ongekende schoon-
heid en van grote betekenis voor de 
stadsbewoners.

Sinds het begin van deze eeuw wonen 
de meeste mensen in een stedelij-
ke omgeving waardoor de druk op 
publieke groene plekken, als stads-
parken, enorm is toegenomen. Sinds 
2011 is het Park een rijksmonument 
maar is door intensief gebruik sleets 
geraakt. Rotterdam, vaker koploper 
in stedelijke ontwikkeling, heeft met 
een unieke vorm van publiek-private 
samenwerking tussen de gemeente 
Rotterdam en Stichting Droom en 
Daad het Park haar grandeur weer 
teruggegeven. Deze samenwerking 
heeft geleid tot oprichting van Stich-
ting het Park. 

Stichting het Park draagt zorg voor 
het in ere houden van de cultuurhis-
torische waarde van het Park met een 
team van ontwerpers, historici en 
hoveniers. Het voormalige parkher-

19 JANUARI
Roterodamum Café 
De Watersnood, 70 jaar geleden, 
een persoonlijk verhaal met oude en 
‘nieuwe’ verbanden anno 2023. 
Een indringend verhaal van en door 
Koos Hage.
Locatie Theater in boekhandel Donner
LET OP GEWIJZIGDE TIJDEN:
Inloop 15.30 uur
Aanvang lezing 16.00 uur
Einde 18.00 uur (dan sluit de winkel)

Aankomst evacués van de Watersnood 

vanaf het m.s Crescendo op de Willems- 

kade in Rotterdam. Uit: Atlas van de Watersnood 

1953 p152. Foto: Kees Molkenboer / NFmuseum

OM VAST TE NOTEREN! 
ROTERODAMUM CAFÉ’S 
IN 2023

19 januari, 16 februari, 16 maart, 
20 april (Donner), 17 mei, 15 juni, 
9 of 10 september (Open Monumen-
tendagen), 19 oktober, 16 november 
(Donner).

  Ontwerp van 

het Park, Zocher 

1852.
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vanuit het Roterodamum-bestuur – 
samen met het Stadsarchief – verant-
woordelijk voor de samenstelling en 
de verspreiding van de Rotterdamse 
Jaarboekjes. 

Coby ondersteunde hem destijds in 
tal van praktische zaken en activitei-
ten. Met essentiële taken als bijvoor-
beeld het ‘achter de broek zitten’ van 
de verschillende auteurs om tijdig de 
kopij te krijgen, met het onderhouden 
van de contacten met de ontwerper 
en de drukker en vooral met het ver-
zorgen van de verzending naar alle 
leden van Roterodamum en de vele 
relaties. Die distributie gebeurde na-
melijk niet alleen per post maar gro-
tendeels via een door Coby uitgekiend 
en gecoördineerd bezorgingssyteem. 
Tal van bestuursleden en vrijwilligers 
werden met stapels Jaarboekjes door 
haar op pad gestuurd om ze bij de 
leden thuis in de bus te gooien. 

Toen Van de Kamp in 2006 overleed 
heeft Coby zijn werk voortgezet. 
Voortaan als bestuurslid van het His-
torisch Genootschap Roterodamum. 
Hierbij kreeg ze ook het secretariaat 
onder haar hoede waarmee niet al-
leen zij, maar ook haar echtgenoot 
Ernst op de achtergrond een cruciale 
rol heeft vervuld. De ledenadministra-
tie was ondertussen geautomatiseerd 
via een door haar voorganger ontwor-
pen systeem. 
Coby is altijd beschikbaar en bereik-
baar. Zelden heeft zij in al die jaren 
een bestuursvergadering overgesla-
gen. In de praktijk werd zij tevens de 
rechterhand van de penningmeester.
Op de verschillende bijeenkomsten 
is zij immer aanwezig, handelt en 
passant zaken af, brengt boeken, 
banieren en ander toebehoren naar 
uiteenlopende locaties, daar waar het 
Genootschap zich presenteert, ruimt 
alles weer op en brengt het weer 
terug naar de opslagruimte in het 
Stadsarchief. Uiteraard hierbij vaak 
ondersteund door echtgenoot Ernst. 
Bovenal heeft Coby een feilloos ge-

voel bij en kennis over het wel en wee 
van de leden. 
Haar betrokkenheid bij Roterodamum 
was en is buitengewoon. We zullen 
Coby node missen met al haar katten-
belletjes , haar maandelijkse updates 
over de financiën en de meest recente 
mutaties in ons omvangrijke leden-
bestand.

Tim de Haan, namens het bestuur van 
Roterodamum

keken ver vooruit en ontwierpen het 
natuurlijk theater met beplanting in 
wasdom. Het eikje van toen is inmid-
dels een reus van 172 jaar oud. Kort-
om, het aangelegde stadspark is een 
geïdealiseerde romantische natuur-
beleving. De Zochers zijn o.a. bekend 
van het Vondelpark en de tuinen van 
Paleis Soestdijk. 

Het Park nodigt uit om te vertragen 
en het grootstedelijke geraas van je af 
te laten glijden en je gewaar te wor-
den wat het landschap je te vertellen 
heeft. We hopen je te verwelkomen in 
het Park, mijmerend tegen een stam, 
lezend op een bankje, dwalend op de 
paden. 

Dank aan onze steun en 
toeverlaat! 
Zolang we Coby Hartsuiker kennen, 
is zij betrokken als actief lid bij ons 
Historisch Genootschap. Navraag 
bij onze erevoorzitter Hans Horsting 
wijst uit dat zij al medio jaren 90 
meewerkte als assistente van het 
toenmalige Roterodamum-bestuurs-
lid Ed van de Kamp. Hij was destijds 

Zesde Essay Roterodamum 
Bij deze Kroniek als cadeau het 
zesde in de reeks Essay Rotero-
damum. Dit keer geschreven door 
de Rotterdamse schrijver en jour-
nalist Arjen van Veelen (Rotter- 
dam, 1980). Als compensatie voor 
het verdwenen natuurgebied de 
Beer, ooit geofferd ten faveure 
van haven en industrie, pleit Arjen 
van Veelen in dit Essay Rotero-
damum voor het laten ontstaan 
van Rotterwad. Van de hand van 
de schrijver verscheen eerder dit 
najaar, Rotterdam. Een ode aan 
inefficiëntie. 

Deze reeks is een initiatief van en 
mogelijk gemaakt door Stichting 
Historische Publicaties Rotero-
damum, en tot stand gekomen 
onder redactie van Matthijs Dicke, 
Arij de Boode en Nelleke Noorder-
vliet.
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HENRI (HAN) REHM 
BEELDHOUWER EN TEKENAAR 
HAN REHM (24 APRIL 1908–7 JULI 1970, ROTTERDAM) STUDEERDE 

ACHTEREENVOLGENS AAN DE ACADEMIE VAN BEELDENDE KUNST IN 

ROTTERDAM, DE UNIVERSITEIT IN READING EN DE ACADEMIE IN ANTWERPEN. 

HIJ HAD SINDS 1937 EEN ATELIER AAN DE 'S-GRAVENWEG IN ROTTERDAM. 

VEEL VAN ZIJN WERK IS TE VINDEN IN DE REGIO ROTTERDAM. 

HET BEKENDSTE IS WAARSCHIJNLIJK DAT VAN DE SPRINTENDE FANNY 

BLANKERS-KOEN, DAT STAAT BIJ DE ‘OUDE’ INGANG VAN DIERGAARDE 

BLIJDORP AAN DE VAN AERSSENLAAN. HIERBIJ EEN BEELD VAN HAN REHM 

UIT 1969, WAARVAN WE NIET WETEN WIE DIT IS. WIE WEET HET WEL? 
 


